
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

2016.gada 4.martā  (prot. Nr.3§1) 
 

 

1. Par 2016.gada marta mēnesī pārvadātājiem avansā izmaksājamo dotāciju 

apjomu. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās 

daļas 7.punktu un ievērojot 2015.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.435 

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

saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma 

tarifu” 59.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

1.1. Apstiprināt VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2016.gada 

18.februāra ziņojumā Nr.3 “Ziņojums par dotāciju zaudējumu segšanai sadalījumu par 

2016.gada martu” sniegtos priekšlikumus par 2016.gada marta mēnesī avansā 

izmaksājamo dotāciju apjomu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 

reģionālajos pārvadājumos; 

1.2. Marta mēnesī valsts budžeta apakšprogrammā 31.06.00 EKK 3000 

Subsīdijas un dotācijas izveidot valsts dotāciju rezervi 251 594 EUR, lai novirzītu 

reģionālās nozīmes pārvadātājiem 2015.gada nesegto zaudējumu kompensēšanai pēc 

gada pārskatu saņemšanas un izvērtēšanas, vai par tās izlietošanu lemt turpmākajās 

Sabiedriskā transporta padomes sēdēs; 

1.3. Lēmums stājas spēkā 2016. gada 4.martā. 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _______________________ 

  
  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.2 

 

 

2016.gada 4.martā  (prot. Nr. 3§2) 
 

 

2. Par 2016.gada marta mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 

reģionālos pārvadājumos izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar 

braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu  
 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās 

daļas 7.punktu un ievērojot 2015.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.435 

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

saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma 

tarifu” 59.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

2.1. Apstiprināt VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2016.gada 

18.februāra ziņojumā Nr.4 „Ziņojums par dotāciju par braukšanas maksas 

atvieglojumiem sadali pārvadātājiem par 2016.gada martu” sniegtos priekšlikumus par 

2016.gada marta mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālos 

pārvadājumos avansā izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar braukšanas maksas 

atvieglojumiem pārvadāšanu;  

2.2. Lēmums stājas spēkā 2016. gada 4.martā. 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________ 

      
  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.3 

 

 

2016.gada 4.martā  (prot. Nr.3§3) 
 

 

3. Par 2016.gada marta 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 2015.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.435 

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

saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma 

tarifu” 59.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

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

17.decembra ziņojumā Nr.37 „Ziņojums par AS “Pasažieru vilciens” izmaksājamo 

dotāciju par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu” sniegtos priekšlikumus par 2016.gada 

marta mēnesī avansā izmaksājamo dotāciju apjomu AS “Pasažieru vilciens”; 

3.2. Lēmums stājas spēkā 2016. gada 4.martā. 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs       _________________ 

 
  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.4 

 

 

2016. gada 4.martā  (prot. Nr.3§4) 

 

 

 

4. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās 

daļas 2.punktu, ievērojot minētā likuma 6. pantā noteiktos sabiedriskā transporta 

pakalpojumu organizēšanas principus, un pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 

13.jūlija noteikumu Nr. 634 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas 

kārtība maršrutu tīklā” kā arī 77., 81.un 82.punktu, Sabiedriskā transporta padomes 

2015.gada 11.decembra lēmumu Nr. 3, Ministru kabineta noteikumu 2013. gada 17. 

decembra Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.1., 3.3., 21. un 

25.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

 

4.1. Atlikt jautājuma par vienoto dzelzceļa un autobusu biļešu tarifu maršrutu 

posmos “Rīga – Lugaži” un “Rīga – Madona” izskatīšanu; 

4.1.1. Ņemot vērā Sabiedriskā transporta padomes 2015.gada 11.decembra 

lēmumu Nr. 3, uzdot AS “Pasažieru vilciens” uz nākamo Sabiedriskā transporta 

padomes sēdi sagatavot priekšlikumus par kārtību maršrutos Rīga – Madona un Rīga – 

Sigulda – Valmiera – Lugaži pēc 2016.gada 30.jūnija. 

 

4.2. Uz eksperimenta laiku – 4 mēnešiem - apstiprināt sekojošas izmaiņas 

reģionālās nozīmes maršrutu tīklā: 

4.2.1. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5202 Ventspils - Ance:  

4.2.1.1.reisam Nr. 01 plkst. 14:30 no Ventspils autoostas un reisam Nr. 02 plkst. 

15:15 no Ances slēgt izpildi piektdienās (reisi tiek izpildīti trešdienās un ceturtdienās); 

4.2.1.2. atklāt reisu Nr. 03 plkst. 07:40 no Ventspils autoostas ar izpildi 

trešdienās un ceturtdienās; 

4.2.1.3. atklāt reisu Nr. 04 plkst. 08:30 no Ances ar izpildi trešdienās un 

ceturtdienās. 

4.2.2. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6083 Ventspils – Blāzma – Ugāle: 

4.2.2.1. reisam Nr. 03 plkst. 07:40 no Ventspils un reisam Nr. 04 plkst. 08:40 

no Ugāles slēgt izpildi sestdienās un svētdienās (reisi tiek izpildīti no pirmdienas līdz 

piektdienai); 

4.2.2.2. atklāt reisu Nr. 09 plkst. 13:30 no Ventspils ar izpildi sestdienās un 

svētdienās; 

4.2.2.3. atklāt reisu Nr. 10 plkst. 08:40 no Ugāles ar izpildi sestdienās un 

svētdienās. 

4.2.3. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” pēc trīs veikto pārvadājumu 

mēnešiem informēt Sabiedriskā transporta padomi par to rezultātiem. 



4.3. Uz eksperimenta laiku – 4 mēnešiem - apstiprināt sekojošas izmaiņas 

reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5034 Rīga - Olaine:  

4.3.1. atklāt sekojošus jaunus reisus (tiek izpildīti ar mazas ietilpības 

autobusiem) no pieturvietas “Rīgas (MTS)”: 

4.3.1.1. Nr.145 plkst.05:50, Nr.147 plkst.06:10, Nr.149 plkst. 06:30, Nr.151 

plkst.07:30, Nr.155 plkst.08:15, Nr.159 plkst.09:15, Nr.165 plkst.10:45, Nr.167 

plkst.11:45, Nr.169 plkst.13:45, Nr.171 plkst.14:15, Nr.173 plkst.14:45, Nr.177 

plkst.15:45, Nr.181 plkst.16:30, Nr.183 plkst.17:10, Nr.187 plkst.17:50, Nr.191 

plkst.18:30, Nr.193 plkst.18:50, Nr.197 plkst.19:30, Nr.199 plkst.20:10 ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai; 

4.3.1.2. Nr.157 plkst.08:45, Nr.161 plkst.09:45, Nr.175 plkst.15:15, Nr.179 

plkst.16:10 ar izpildi no pirmdienas līdz sestdienai; 

4.3.1.3. Nr.153 plkst.07:45, Nr.163 plkst.10:30, Nr.185 plkst.17:15, Nr.189 

plkst.18:10, Nr.195 plkst.19:15 ar izpildi sestdienās; 

4.3.1.4. Nr.201 plkst.07:10, Nr.203 plkst.12:45, Nr.207 plkst.17:30, Nr.209 

plkst.21:15 ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai un Nr.205 plkst.14:15 ar izpildi 

sestdienās – caur Lubaušiem; 

4.3.2. atklāt sekojošus jaunus reisus (tiek izpildīti ar mazas ietilpības 

autobusiem) no Olaines: 

4.3.2.1. Nr.136 plkst.05:30, Nr.138 plkst.06:10, Nr.140 plkst. 07:10, Nr.142 

plkst.07:30, Nr.146 plkst.08:10, Nr.150 plkst.08:50, Nr.152 plkst.09:15, Nr.156 

plkst.10:45, Nr.158 plkst.11:45, Nr.160 plkst.13:45, Nr.162 plkst.13:45, Nr.166 

plkst.14:45, Nr.172 plkst.16:45, Nr.176 plkst.17:50, Nr.180 plkst.18:30, Nr.182 

plkst.18:50, Nr.186 plkst.19:30, Nr.188 plkst.20:15 ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

4.3.2.2. Nr.154 plkst.09:45, Nr.164 plkst.14:15, Nr.168 plkst.15:15, Nr.174 

plkst.17:10 ar izpildi no pirmdienas līdz sestdienai; 

4.3.2.3. Nr.144 plkst.07:40, Nr.148 plkst.08:45, Nr.170 plkst.16:10, Nr.178 

plkst.18:15, Nr.184 plkst.19:15 ar izpildi sestdienās; 

4.3.2.4. Nr.190 plkst.06:50, Nr.194 plkst.12:45, Nr.196 plkst.15:45, Nr.198 

plkst.21:15 ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai un Nr.192 plkst.10:30 ar izpildi 

sestdienās – caur Lubaušiem. 

4.3.3. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” pēc trīs veikto pārvadājumu 

mēnešiem informēt Sabiedriskā transporta padomi par to rezultātiem. 

 

4.4. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 7467 Rīga 

- Vecumnieki: 

4.4.1. noteikt, ka maršruta galapunkta pieturvieta ir Rīgas starptautiskā autoosta 

(iepriekš – “Rīgas MTS”);  

4.4.2. grozīt reisa Nr. 02 no Bārbeles izpildes laiku, paredzot, ka tas tiek 

izpildīts plkst. 06:40 (iepriekš – plkst. 06:55). 

4.4.3. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” noskaidrot pārvadātāja iesniegto 

finanšu aprēķinu detalizētu skaidrojumu un nepieciešamības gadījumā precizēt tos, 

vienlaicīgi, informējot Sabiedriskā transporta padomi. 

 

 



4.5. Uz eksperimenta laiku – 6 mēnešiem - apstiprināt izmaiņas reģionālās 

nozīmes maršrutā Nr. 6039 Tukums – Zemīte – Vāne, atklājot reisu no Kabiles un 

reisu no Tukuma, ar izpildi no pirmdienas līdz sestdienai (ieskaitot) ar mazas ietilpības 

autobusiem; 

4.5.1. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” precizēt minēto reisu izpildes 

laikus, papildus paredzot iebraukšanu apdzīvotā vietā “Matkule” (sākotnēji ierosinātie 

reisu izpildes laiki – plkst. 06:00 no Kabiles un plkst. 17:30 no Tukuma); 

4.5.2. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” pēc četriem veikto pārvadājumu 

mēnešiem informēt Sabiedriskā transporta padomi par to rezultātiem. 

 

4.6. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā: 

4.6.1. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6076 Tukums – Džūkste: 

4.6.1.1. slēgt reisu Nr. 01 plkst. 06:00 no Tukuma un reisu Nr. 02 plkst. 06:40 

no Džūkstes; 

4.6.1.2. atklāt reisu Nr. 03 plkst. 07:10 no Tukuma un reisu Nr. 04 plkst. 08:00 

no Džūkstes ar izpildi sestdienās. 

4.6.2. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6051 Tukums – Slampe slēgt reisu Nr. 

09 plkst. 07:40 no Tukuma un reisu Nr. 12 plkst. 08:20 no Slampes. 

4.6.3. reģionālās nozīmes maršrutā Nr.5298 Džūkste – Dzintarzeme: 

4.6.3.1. atklāt reisu Nr. 05 plkst. 15:00 no Džūkstes ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai skolu mācību laikā; 

4.6.3.2. atklāt reisu Nr. 06 plkst. 15:15 no pieturvietas “Zaļie” ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai skolu mācību laikā. 
 

4.7.Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā: 

4.7.1. izteikt jaunā redakcijā reģionālās nozīmes maršruta Nr.7937 Rīga – 

Liepāja aprakstu reisiem Nr. 27, 29, 31, 43, 51, paredzot, ka uz Ūliha ielu Liepājas 

pilsētā reisi tiek izpildīti pa Graudu ielu un Kūrmājas prospektu; 

4.7.2. izteikt jaunā redakcijā reģionālās nozīmes maršruta Nr.7957 Rīga – 

Aizpute – Liepāja aprakstu reisam Nr. 01, paredzot, ka uz Ūliha ielu Liepājas pilsētā 

reisi tiek izpildīti pa Graudu ielu un Kūrmājas prospektu. 

 

4.8.Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” veikt attiecīgus grozījumus 

noslēgtajos sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtījuma līgumos. 

4.9.Lēmums stājas spēkā 2016.gada 14.martā.  

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs       _________________ 

 

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.5 

 

 

2016.gada 4.martā  (prot. Nr.3§5) 

 

 

5. Informācija par sabiedriskā transporta pakalpojumu nozares 2015.gada 

rezultātiem. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās 

daļas 3.punktu,  Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

5.1. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju 

par sabiedriskā transporta pakalpojumu nozares 2015.gada rezultātiem; 

5.2. Lēmums stājas spēkā 2016. gada 4.martā.  
 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs       _________________ 

 
  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.6 

 

 

2016.gada 4.martā  (prot. Nr.3§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. 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 Sabiedriskā 

transporta padomes 2014. gada 10. janvāra lēmuma Nr.3 3.1.1., 3.2.7.punktu, 

2014.gada 28.februāra lēmuma Nr.2 2.14.punktu; 

6.2. Lēmums stājas spēkā 2016. gada 4.martā. 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs       _________________ 

 

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.7 

 

 

2016.gada 4.martā    (prot. Nr.3§7) 

 

 

7. Par konsolidētā reģionālās nozīmes maršrutu tīkla apstiprināšanu. 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr. 634 

„Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā” 23.punktu 

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

transporta padomes nolikums” 3.2.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

7.1. apstiprināt VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto konsolidēto 

reģionālās nozīmes maršrutu tīklu; 

7.2. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 4.martā. 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs       __________________ 

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.8 

 

2016.gada 4.martā  (prot. Nr.3§8) 

 

8. Par abonementa biļešu veidu apstiprināšanu AS “CATA” apkalpotajos 

maršrutos. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās 

daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumu Nr. 435 “Kārtība, 

kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos 

zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu” 89. 

un 90.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumos Nr. 599 

“Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība” noteiktos 

abonementa biļešu izmantošanas pamatnosacījumus, Sabiedriskā transporta padomes 

2015.gada 30.oktobra lēmumu Nr. 5 “Par autobusu maršrutu abonementu biļešu 

lietošanas, pasažieru uzskaites un finanšu atskaišu sniegšanas kārtību”, Ministru 

kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā transporta 

padomes nolikums” 3.6., 21.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 
 

8.1. Apstiprināt grozījumus Sabiedriskā transporta padomē apstiprinātajā 

reģionālo autobusu maršrutu abonementa biļešu lietošanas, pasažieru uzskaites un 

finanšu atskaišu sniegšanas metodikā, papildinot to ar punktu sekojošā redakcijā “Ja 

Pārvadātājs līdz Metodisko norādījumu spēkā stāšanās brīdim ir ieviesis abonementa 

biļetes saskaņā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumā noteiktiem 

nosacījumiem, un tie atšķiras no Tabulā Nr.1 noteiktajiem nosacījumiem, tad 

Direkcija pēc pārvadātāja pamatota iesnieguma izskatīšanas sabiedriskā transporta 

pakalpojumu pasūtījuma līgumā var noteikt ne vairāk kā vienu gadu ilgu pārejas 

periodu Tabulā Nr.1 noteikto abonementa biļešu ieviešanas nosacījumu pakāpeniskai 

ieviešanai.”;  

 8.2. Lēmums stājas spēkā 2016. gada 4.martā. 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs       __________________ 

http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=165033
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=266581
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=149180
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=165033
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=96639

