
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

2015.gada 3.jūlijā  (prot. Nr.7§1) 
 

 

1. Par 2015.gada jūlija mēnesī pārvadātājiem un republikas pilsētām avansā 

izmaksājamo dotāciju apjomu. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās 

daļas 7.punktu un ievērojot 2012.gada 15.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.341 

„Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu 

saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma 

tarifu” 50.1.apakšpunktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

1.1. Apstiprināt VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2015.gada 

26.jūnija ziņojumā Nr.16 „Ziņojums par dotāciju zaudējumu segšanai sadalījumu par 

2015.gada jūliju un republikas pilsētām par 2015.gada 3.ceturksni” un 2015.gada 

2.jūlija ziņojumā Nr.19 „Ziņojuma par dotāciju zaudējumu segšanai sadalījumu par 

2015.gada jūliju un republikas pilsētām par 2015.gada 3.ceturksni papildinājums un 

precizējums” sniegtos priekšlikumus par 2015.gada jūlija mēnesī avansā izmaksājamo 

dotāciju apjomu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos 

pārvadājumos un republikas pilsētu pārvadājumos; 

1.2. Jūlija mēnesī valsts budžeta apakšprogrammā 31.06.00 EKK 7310 Valsts 

budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām noteiktam mērķim izveidot 

valsts dotāciju rezervi 220 958 EUR. Par valsts budžeta dotācijas rezerves izlietošanu 

lemt turpmākajās Sabiedriskā transporta padomes sēdēs; 

1.3. Valsts budžeta apakšprogrammā 31.06.00 EKK Subsīdijas un dotācijas 

uzkrāto rezervi 803 358 EUR izmaksāt AS „Pasažieru vilciens” 2015.gada pirmajā 

pusgadā nesegto zaudējumu kompensēšanai; 

1.4. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 3. jūlijā. 

 

 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________ 

      

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.2 

 

 

2015.gada 3.jūlijā  (prot. Nr. 7§2) 
 

 

2. Par 2015.gada jūlija mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 

reģionālos pārvadājumos un republikas pilsētām avansā izmaksājamo dotāciju 

apjomu par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu  
 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās 

daļas 7.punktu un ievērojot 2012.gada 15.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.341 

„Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu 

saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma 

tarifu” 50.1.apakšpunktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

2.1. Apstiprināt VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2015.gada 

26.jūnija ziņojumā Nr.17 „Ziņojums par dotāciju par braukšanas maksas 

atvieglojumiem sadali pārvadātājiem par 2015.gada jūliju un republikas pilsētām par 

2015.gada 3.ceturksni” sniegtos priekšlikumus par 2015.gada jūlija mēnesī sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālos pārvadājumos avansā izmaksājamo 

dotāciju apjomu par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu;  

2.2. Jūlija mēnesī valsts budžeta apakšprogrammā 31.06.00 EKK 3000 

Subsīdijas un dotācijas izveidot valsts dotāciju rezervi 321 316 EUR. Par valsts 

budžeta dotācijas rezerves izlietošanu lemt turpmākajās Sabiedriskā transporta 

padomes sēdēs. 

2.3. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 3. jūlijā. 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________ 

      

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.3 

 

 

2015.gada 3.jūlijā  (prot. Nr.7§3) 
 

 

3.Par 2015.gada jūlija mēnesī AS „Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo 

dotāciju par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu.  
 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās 

daļas 7.punktu un ievērojot 2012.gada 15.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.341 

„Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu 

saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma 

tarifu” 50.1.apakšpunktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

3.1. Apstiprināt VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2015.gada 

26.jūnija ziņojumā Nr.18 „Ziņojums par AS „Pasažieru vilciens” izmaksājamo 

dotāciju par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu” sniegtos priekšlikumus par 2015.gada 

jūlija mēnesī avansā izmaksājamo dotāciju apjomu AS „Pasažieru vilciens”;  

3.2. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 3. jūlijā. 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________ 

      

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.4 

 

 

2015.gada 3.jūlijā  (prot. Nr.7§4) 
 

 

4. Par valsts budžeta nepieciešamajām dotācijām 2016. gadam. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās 

daļas 7.punktu, Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr.1511 

„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.6. un 21.punktu, Sabiedriskā 

transporta padome nolemj: 

4.1.Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sniegto informāciju par 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju iesniegtām prognozēm par peļņu vai 

zaudējumiem 2016. gadā;  

4.2. Apstiprināt VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo valsts budžeta finansējumu 

2016.gadam, pamatojoties uz sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju iesniegtām 

prognozēm par peļņu vai zaudējumiem 2016. gadā un VSIA „Autotransporta 

direkcija” veiktajām korekcijām. 

 4.3. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” par pienākumu iesniegt Satiksmes 

ministrijai 4.2.punktā minēto finansējuma pieprasījumu. 

4.4. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 9. jūlijā. 
 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________  

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.5 

 

 

2015. gada 3. jūlijā  (prot. Nr.7§5) 

 

 

5. Par iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu prognozēm (vilcienos). 

    

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr.1511 

„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.6. un 21.punktu, Sabiedriskā 

transporta padome nolemj: 

5.1.Pieņemt zināšanai sniegto informāciju par iekšzemes dzelzceļa pasažieru 

pārvadājumu prognozēm (vilcienos);  

5.2. Uz nākamo Sabiedriskā transporta padomes sēdi uzaicināt AS „Pasažieru 

vilciens” pārstāvjus, informācijas sniegšanai par tās sagatavoto dzelzceļa 

infrastruktūras stratēģiju; 

5.3. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 9. jūlijā. 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________  

 

  



 

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.6 

 

 

2015. gada 3. jūlijā  (prot. Nr.7§6) 

 

 

6. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās 

daļas 3.punktu un 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 

„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.6., 21. un 25.punktu, Sabiedriskā 

transporta padome nolemj: 

           6.1.pieņemt zināšanai Valsts SIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto 

informāciju par veiktajiem grozījumiem Līgumos par sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniegšanu reģionālās nozīmes maršrutos, pamatojoties uz 2014. gada 10. 

janvāra lēmuma Nr.3 3.1.1., 3.2.3., 3.2.4., 3.2.6., 3.2.7.punktu, 2014.gada 28.februāra 

lēmuma Nr.2 2.14.punktu; 

6.2. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 3. jūlijā. 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________ 

      

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.7 

 

 

2015. gada 3. jūlijā  (prot. Nr.7§7) 

 

 

7. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās 

daļas 2.punktu, ievērojot Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 6. pantā noteiktos 

sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas principus, pamatojoties uz 

2010.gada 13.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.634 „Sabiedriskā transporta 

pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā” 54. un 84.punku un pamatojoties 

uz 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā 

transporta padomes nolikums” 3.1., 3.3., 21. un 25.punktu, Sabiedriskā transporta 

padome nolemj: 

 

7.1. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6270 

„Cēsis – Liepa”:  

7.1.1. atklāt reisu Nr. 11 plkst. 06:00 – 06:18 no Cēsīm ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai (reiss tiek izpildīts ar mazas ietilpības autobusiem); 

7.1.2. atklāt reisu Nr. 16 plkst. 06:20 – 06:40 no Liepas ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai (reiss tie izpildīts ar mazas ietilpības autobusiem). 

 

 

7.2. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā: 

7.2.1. mainīt reģionālās nozīmes maršruta Nr. 7493 „Rīga - Ilūkste” 

nosaukumu uz „Rīga – Ilūkste - Daugavpils”; 

7.2.2. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 7983 „Rīga - Daugavpils”: 

7.2.2.1. slēgt reisu Nr. 13 plkst. 12:00 no Rīgas SAO ar izpildi svētdienās; 

7.2.2.2. slēgt reisu Nr. 16 plkst. 10:30 no Daugavpils autoostas ar izpildi 

piektdienās; 

7.2.2.3. atklāt reisu Nr. 03 plkst. 17:15 no Rīgas SAO ar izpildi piektdienās un 

svētdienās; 

7.2.2.4. atklāt reisu Nr. 04 plkst. 10:30 no Daugavpils autoostas ar izpildi 

piektdienās un svētdienās. 

7.2.3. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” par pienākumu pēc trīs veikto 

pārvadājumu mēnešiem informēt Sabiedriskā transporta padomi par to rezultātiem 

(pasažieru skaits, ieņēmumi).   
 

 



7.3. Uz eksperimenta laiku – trīs mēnešiem - atklāt reģionālās nozīmes 

maršrutu Nr. 5417 „Ogre - Lēdmane” ar sekojošu reisu izpildi: 

7.3.1. reiss Nr. 01 plkst. 13:00 no Ogres ar izpildi pirmdienās un ceturtdienās; 

7.3.2. reiss Nr.02 plkst. 14:15 no Lēdmanes ar izpildi pirmdienās un 

ceturtdienās.    

7.3.3. Pārvadātājam radušos zaudējumus saistībā ar eksperimentālā maršruta 

Nr.5417 „Ogre - Lēdmane” izpildi sedz Lielvārdes novada dome. 

7.3.4. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” par pienākumu slēgt trīspusēju 

līgumu starp VSIA „Autotransporta direkcija” (Pasūtītāju), SIA „Ogres autobuss” 

(Pārvadātāju) un Lielvārdes novada domi (Finansētāju) par eksperimentālo 

pārvadājumu veikšanu reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5417 „Ogre – Lēdmane”. 

 

 

7.4. Neatbalstīt ierosinātās izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5826 

„Jelgava - Emburga”, Nr. 6521 „Jelgava – Staļģene - Renceles”, Nr. 6522 „Jelgava – 

Garoza – Bērzi - Jelgava” un Nr. 6529 „Jelgava - Garoza”. 
 

 

7.5. Uz eksperimenta laiku no 2015.gada 1.augusta līdz (ne ilgāk kā) 

2015.gada 31.decembrim apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes 

dzelzceļa maršrutu tīklā: 

7.5.1. maršruta Rīga – Sigulda – Valmiera – Lugaži posmā Valmiera – Lugaži 

– Valmiera darba dienās ar autobusu reisiem aizvietot vilcienu Nr. 852, Nr. 854, Nr. 

851, Nr. 853 maršrutu posmu izpildi; 

7.5.2. maršruta Rīga - Madona posmā Pļaviņas - Madona pirmdienās, 

otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un sestdienās ar autobusu reisiem aizvietot vilciena 

Nr. 820 un posmā Madonas – Pļaviņas otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās 

un svētdienās ar autobusu reisiem aizvietot vilciena Nr. 819 maršrutu posmu izpildi;  

7.5.3. maršrutā Rīga – Daugavpils vilcieniem Nr. 810 un 801 noteikt papildus 

izpildi piektdienās un pirmssvētku dienās. 

7.5.4. noteikt, ka 7.5.1. un 7.5.2. punktā atspoguļotajos maršrutu posmos 

pasažieru apmaiņa tiek veikta dzelzceļa stacijās, izmantojot AS „Pasažieru vilciens” 

izsniegtās dzelzceļa biļetes. 

7.5.5. Uzdot AS „Pasažieru vilciens” nodrošināt nepieciešamo procedūru, lai 

attiecīgo vilcienu maršrutu izpilde tiktu aizvietota ar organizētiem autobusu reisiem 

(izmantojot dzelzceļa biļetes), attiecīgi informējot VSIA „Autotransporta direkcija”. 

7.5.6. par 7.5.1.  – 7.5.3.punktā noteiktajiem pārvadājumiem AS „Pasažieru 

vilciens” ir pienākums katru mēnesi VSIA „Autotransporta direkcija” iesniegt atskaiti 

par to rezultātiem (tajā skaitā, informāciju par pārvadāto pasažieru skaitu attiecīgo 

maršrutu posmos).  

7.5.7. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” par pienākumu 2015.gada 

oktobrī informēt Sabiedriskā transporta padomi par 7.5.1. un 7.5.2. punktā noteikto 

pārvadājumu rezultātiem. 

 

 



7.6. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” par pienākumu vienu mēnesi pirms 

eksperimentālo pārvadājumu beigām informēt Sabiedriskā transporta padomi par to 

rezultātiem. 

7.7. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” veikt attiecīgus grozījumus 

noslēgtajos sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtījuma līgumos. 

7.8. Lēmums stājas spēkā 2015.gada 9.jūlijā. 
 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________ 

      

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.8 

 

 

2015.gada 3.jūlijā  (prot. Nr.7§8) 
 

 

8.Par Sabiedriskā transporta padomes darba plāna izpildi. 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr.1511 

„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.6.punktu, Sabiedriskā transporta 

padomes 2015.gada 6.februāra lēmumu Nr. 11 „par Sabiedriskā transporta padomes 

darba plānu 2015.gadam”, Sabiedriskā transporta padome nolemj:  

8.1. pieņemt zināšanai sagatavoto informāciju par Sabiedriskā transporta 

padomes darba plāna izpildi; 

8.2. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 3. jūlijā. 

 

 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________  

  



  

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.9 

 

 

2015.gada 3.jūlijā  (prot. Nr.7§9) 
 

 

9. Par AS „CATA” iesniegto priekšlikumu autobusu iekļaušanai sabiedriskā 

transporta pakalpojumu pasūtījuma Līguma izpildē. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās 

daļas 6.punktu un ievērojot 2012.gada 15.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.341 

„Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu 

saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma 

tarifu”, Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma un noslēgto sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniegšanas pasūtījuma līguma nosacījumus, 2013. gada 17. decembra 

Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 

3.6., 21. punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj:  

 

9.1. Pieņemt zināšanai Valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2015.gada 

21.maija ziņojumā Nr. 14 „Ziņojums par AS „CATA” iesniegto priekšlikumu 

autobusu iekļaušanai 2008.gada 24.novembra Līgumā Nr. 2008/01-K-ZA/1-01” 

sagatavoto informāciju; 

9.2. Noraidīt AS „CATA” ierosinātos grozījumus divpadsmit rezerves autobusu 

iekļaušanai 2008.gada 24.novembra Līguma Nr. 2008/01-K-ZA/1-01 izpildē; 

9.3. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” par pienākumu informēt AS 

„CATA” par Sabiedriskā transporta padomes pieņemto lēmumu; 

9.4. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 9. jūlijā. 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________ 


