
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

2016.gada 4.augustā        (prot. Nr.8§1) 

 

 

1. Par 2016.gada augusta 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 

15.jūlija ziņojumā Nr.20 “Ziņojums par dotāciju zaudējumu segšanai sadali 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem par 2016.gada augustu” sniegtos 

priekšlikumus par 2016.gada augustā mēnesī avansā izmaksājamo dotāciju apjoma 

sadali sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos; 

1.2. Lēmums stājas spēkā 2016. gada 4. augustā. 

 

 

 

 

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.augustā  (prot. Nr.8§2) 
 

 

2. Par 2016.gada augusta 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 

15.jūlija ziņojumā Nr.19 „Ziņojums par dotāciju ar braukšanas maksas atvieglojumiem 

saistīto zaudējumu segšanai sadali sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem par 

2016.gada augustu” sniegtos priekšlikumus par 2016.gada augusta 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. augustā. 
 

 

 

 

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.augustā  (prot. Nr. 8§3) 

 

3. Par grozījumu apstiprināšanu reģionālās nozīmes maršrutos. 

 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās 

daļas 3.punktu, ievērojot minētā likuma 6. pantā noteiktos sabiedriskā transporta 

pakalpojumu organizēšanas principus, Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija 

noteikumu Nr. 634 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība 

maršrutu tīklā” 77., 78., 82., 84.punktu,  Ministru kabineta noteikumu 2013. gada 17. 

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

Sabiedriskā transporta padome nolemj:  
 

3.1. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5573 

Daugavpils – Cirši – Naujenes stacija: 

3.1.1. atklāt reisu plkst. 07:50 no Daugavpils AO ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai mācību laikā, pagarinot to līdz pieturvietai “Naujenes stacija”; 

3.1.2. atklāt reisu plkst. 08:25 no Naujenes stacijas ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai mācību laikā; 

3.1.3.reisam Nr.09 plkst. 07:50 no Daugavpils AO noteikt izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai skolēnu brīvdienās; 

3.1.4.atklāt reisu plkst.7:50 no Daugavpils AO ar izpildi sestdienās un 

svētdienās;  

3.1.5. reisam Nr.62 plkst. 08:25 no pieturvietas “Cirši” noteikt izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai skolēnu brīvdienās; 

3.1.6.atklāt reisu plkst. 08:25 no pieturvietas “Cirši” ar izpildi sestdienās un 

svētdienās . 

3.1.7. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” informēt Sabiedriskā transporta 

padomi par veikto pārvadājumu (līdz 2016.gada 31.decembrim) rezultātiem. 

 

3.2. Neatbalstīt ierosinātos grozījumus reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6544 

Rēzekne – Mežāre – Lidosta, paredzot, ka reiss Nr. 21 plkst. 14:20 no Rēzeknes 

autoostas un reiss Nr. 26 plkst. 14:55 no pieturvietas “Lidostas” tiek izpildīti katru 

dienu ar sezonalitāti no 1.jūnija līdz 30.septembrim (šobrīd – sestdienās, svētdienas 

visu gadu).  

3.2.1. Lai lemtu par maršruta Nr. 6544 Rēzekne – Mežāre - Lidosta iespējamu 

slēgšanu, uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” veikt padziļinātu analīzi, tostarp 

pieprasot pārvadātājam aktuālo informāciju par pasažieru plūsmu un nepieciešamības 

gadījumā veikt kontroli.  

 



3.3.Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā: 

3.3.1. Slēgt reģionālās nozīmes maršrutu Nr. 6077 Talsi – Dižstende – Talsi; 

3.3.2. Slēgt reģionālās nozīmes maršrutu 5380 Talsi – Šķēde – Laidze - Talsi.  

 

3.4. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā: 

3.4.1. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6413 Talsi - Roja: 

3.4.1.1. slēgt reisu Nr. 01 plkst.06:50 no Talsiem ar izpildi no pirmdienas līdz 

sestdienai; 

3.4.1.2. slēgt reisu Nr. 13 plkst.06:05 no Talsiem ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.4.1.3. slēgt reisu Nr. 07 plkst.15:10 no Talsiem ar izpildi no pirmdienas līdz 

sestdienai; 

3.4.1.4. slēgt reisu Nr. 24 plkst.07:35 no Rojas ar izpildi no pirmdienas līdz 

sestdienai; 

3.4.1.5. slēgt reisu Nr. 14 plkst.06:45 no Rojas ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.4.1.6. slēgt reisu Nr. 16 plkst.15:55 no Rojas ar izpildi no pirmdienas līdz 

sestdienai; 

3.4.1.7. atklāt reisu Nr. 21 plkst.06:15 no Talsiem uz Roju ar izpildi no 

pirmdienas līdz sestdienai; 

3.4.1.8. atklāt reisu Nr. 23 plkst.06:00 no Talsiem uz Kolku ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai laikā no 1.septembra līdz 20.jūnijam; 

3.4.1.9. atklāt reisu Nr. 25 plkst.07:16 no Talsiem uz Roju ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai laikā no 21.jūnija līdz 31.augustam; 

3.4.1.10. atklāt reisu Nr. 27 plkst.14:45 no Talsiem uz Roju ar izpildi 

sestdienās; 

3.4.1.11. atklāt reisu Nr. 29 plkst.14:45 no Talsiem uz Roju ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai laikā no 21.jūnija līdz 31.augustam; 

3.4.1.12. atklāt reisu Nr. 30 plkst.06:55 no Rojas uz Talsiem ar izpildi no 

pirmdienas līdz sestdienai; 

3.4.1.13. atklāt reisu Nr. 32 plkst.07:19 no Kolkas uz Talsiem ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai laikā no 1.septembra līdz 20.jūnijam; 

3.4.1.14. atklāt reisu Nr. 34 plkst.07:56 no Rojas uz Talsiem ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai laikā no 21.jūnija līdz 31.augustam; 

3.4.1.15. atklāt reisu Nr. 31 plkst.12:10 no Talsiem uz Kolku ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai laikā no 1.septembra līdz 20.jūnijam; 

3.4.1.16. atklāt reisu Nr. 36 plkst.14:27 no Kolkas uz Talsiem ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai laikā no 1.septembra līdz 20.jūnijam; 

3.4.1.17. atklāt reisu Nr. 38 plkst.15:30 no Rojas uz Talsiem ar izpildi 

sestdienās; 

3.4.1.18. atklāt reisu Nr. 40 plkst.15:30 no Rojas uz Talsiem ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai laikā no 21.jūnija līdz 31.augustam. 

 

3.4.2. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6408 Talsi – Roja – Upesgrīva – Talsi: 

3.4.2.1. atklāt reisu Nr. 02 plkst.06:18 no Talsiem ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai laikā no 1.septembra līdz 20.jūnijam; 



3.4.2.2. atklāt reisu Nr. 07 plkst.14:45 no Talsiem ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai laikā no 1.septembra līdz 20. jūnijam. 

 

3.4.3. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6434 Talsi – Vandzene – Nogale: 

3.4.3.1. slēgt reisu Nr. 01 plkst. 06:20 no Talsiem ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.4.3.2. slēgt reisu Nr. 02 plkst. 06:58 no Nogales ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai. 

3.4.3.3. atklāt reisu Nr. 10 plkst. 06:55 no Nogales ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai. 

 

3.4.4. atklāt reģionālās nozīmes maršrutu 5008 Talsi – Valdemārpils – Nogale 

ar sekojošu reisu izpildi: 

3.4.4.1. reiss Nr. 01 plkst. 06:25 no Talsiem ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai. 

 

3.5.Apstiprināt, ka eksperimentālo reisu maršrutā Nr. 5034 Rīga – Olaine1 

izpilde tiek pagarināta uz diviem mēnešiem (līdz 2016.gada 15.oktobrim), : 

3.5.1. saglabājot sekojošu reisu izpildi: 

3.5.1.1. Nr.145 plkst.05:50, Nr.147 plkst.06:10, Nr.149 plkst.06:30, 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.181 plkst.16:30, Nr.183 plkst.17:10 no Rīgas (Satekles iela) un Nr.140 

plkst.07:10, Nr.142 plkst.07:30, Nr.150 plkst.08:50, Nr.152 plkst.09:15, Nr.156 

plkst.10:45, Nr.158 plkst.11:45, Nr.170 plkst.16:45, Nr.180 plkst.18:50, Nr.184 

plkst.19:30 no Olaines ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai; 

3.5.1.2. Nr.153 plkst.07:45, Nr.163 plkst.10:30 no Rīgas (Satekles iela) un 

Nr.144 plkst.07:40, Nr.148 plkst.08:45 no Olaines ar izpildi sestdienās; 

3.5.1.3. Nr.157 plkst.08:45, Nr.161 plkst.09:45 no Rīgas (Satekles iela) un 

Nr.154 plkst.09:45 no Olaines ar izpildi no pirmdienas līdz sestdienai; 

3.5.1.4. Nr.201 plkst.07:10, Nr.203 plkst.12:45, Nr.207 plkst.17:30 no Rīgas 

MTS caur Lubaušiem, Nr.188 plkst.06:50, Nr.194 plkst.15:45, Nr.196 plkst.21:15 no 

Olaines caur Lubaušiem ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai un Nr.190 plkst. 

10:30 no Olaines caur Lubaušiem ar izpildi sestdienās. 

 

3.5.2. grozot atsevišķu eksperimentālo reisu izpildes laikus un dienas: 

3.5.2.1. slēgt reisu Nr.205 plkst.14:15 un atklāt reisu plkst.13:50 no Rīgas MTS 

caur Lubaušiem ar izpildi sestdienās; 

3.5.2.2. slēgt reisu Nr.209 plkst.21:15 un atklāt reisu plkst.21:45 no Rīgas MTS 

caur Lubaušiem ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai; 

3.5.2.3. slēgt reisu Nr.192 plkst.12:45 un atklāt reisu plkst.13:45 no Olaines 

caur Lubaušiem ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai; 

3.5.2.4. slēgt reisu Nr.151 plkst.07:30 un atklāt jaunu reisu plkst.07:50 no Rīgas 

(Satekles ielas) ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai; 

3.5.2.5. slēgt reisu Nr.197 plkst.19:30 un atklāt jaunu reisu plkst.19:50 no Rīgas 

(Satekles ielas) ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai; 

                                                 
1 Atklāti uz 4 mēnešiem ar Sabiedriskā transporta padomes 2016.gada 4.marta lēmumu (no 15.04.2016. līdz 

15.08.2016.)  



3.5.2.6. slēgt reisu Nr.199 plkst.20:10 un atklāt jaunu reisu plkst.20:30 no Rīgas 

(Satekles ielas) ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai; 

3.5.2.7. slēgt reisu Nr.136 plkst.05:30 un atklāt jaunu reisu plkst.05:00 no 

Olaines ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai; 

3.5.2.8. slēgt reisu Nr.138 plkst.06:10 un atklāt jaunu reisu plkst.06:30 no 

Olaines ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai; 

3.5.2.9. slēgt reisu Nr.146 plkst.08:10 un atklāt jaunu reisu plkst.08:30 no 

Olaines ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai; 

3.5.2.10. slēgt reisu Nr.160 plkst.13:45 un atklāt jaunu reisu plkst.12:45 no 

Olaines ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai; 

3.5.2.11. slēgt reisu Nr.178 plkst.18:30 un atklāt jaunu reisu plkst.18:10 no 

Olaines ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai; 

3.5.2.12. slēgt reisu Nr.186 plkst.20:15 un atklāt jaunu reisu plkst.20:45 no 

Olaines ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai; 

3.5.2.13. slēgt reisu Nr.179 plkst.16:10 un atklāt jaunu reisu plkst.16:50 no 

Rīgas (Satekles ielas) ar izpildi no pirmdienas līdz sestdienai; 

3.5.2.14. slēgt reisu Nr.185 plkst.17:15 un atklāt jaunu reisu plkst.17:45 no 

Rīgas (Satekles ielas) ar izpildi sestdienās; 

3.5.2.15. slēgt reisu Nr.168 plkst.16:10 un atklāt jaunu reisu plkst.15:45 no 

Olaines ar izpildi sestdienās; 

3.5.2.16. slēgt reisu Nr.176 plkst.18:15 un atklāt jaunu reisu plkst.18:45 no 

Olaines ar izpildi sestdienās; 

3.5.2.17. slēgt reisus Nr.171 plkst.14:15, Nr.187 plkst.17:50, Nr.191 plkst.18:30 

no Rīgas (Satekles ielas) ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai; 

3.5.2.18. slēgt reisus Nr.195 plkst.19:15 no Rīgas (Satekles ielas) un Nr.182 

plkst.19:15 no Olaines ar izpildi sestdienās; 

3.5.2.19. slēgt reisu Nr.162 plkst.14:15 no Olaines ar izpildi no pirmdienas līdz 

sestdienai; 

3.5.2.20. atklāt jaunu reisu plkst.16:50 no Olaines ar izpildi sestdienās; 

3.5.2.21. atklāt jaunu reisu plkst.13:50 no Olaines ar izpildi sestdienās; 

3.5.2.22. atklāt jaunu reisu plkst.10:15 no Rīgas (Satekles ielas) un reisu 

plkst.11:15 no Olaines ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai;  

3.5.2.23. reisiem Nr.173 plkst.14:45, Nr.177 plkst.15:45, Nr.193 plkst.18:50 no 

Rīgas (Satekles ielas) un reisiem Nr.164 plkst.14:45 no Olaines noteikt izpildi no 

pirmdienas līdz sestdienai (noteikta papildus izpilde sestdienās); 

3.5.2.24. reisam Nr.175 plkst.15:15 no Rīgas (Satekles ielas) un reisiem Nr.166 

plkst.15:15, Nr.172 plkst.17:10 no Olaines noteikt izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai (atcelta izpilde sestdienās); 

3.5.2.25. reisam Nr.189 plkst.18:10 no Rīgas (Satekles ielas) noteikt izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai (iepriekš – sestdienās); 

3.5.2.26. reisam Nr.174 plkst.17.50 no Olaines noteikt izpildi sestdienās 

(iepriekš – no pirmdienas līdz piektdienai). 

3.5.3. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” pēc eksperimentālo pārvadājumu 

termiņa beigām informēt Sabiedriskā transporta padomi par rezultātiem. 

 

3.6.Atlikt lēmuma pieņemšanu līdz nākamai sabiedriskā transporta 

padomes sēdei, uzdotot VSIA “Autotransporta direkcija” izvērtēt maršruta Nr.5149 



Valka – Gaujiena jauna reisa atklāšanas citas alternatīvas un informēt par to padomes 

locekļus.  

 

3.7. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6792 

Dobele – Aizstrautnieki, vienlaicīgi mainot tā nosaukumu uz Dobele – Aizstrautnieki 

- Pienava: 

3.7.1. slēgt reisu slēgt reisu Nr. 07 plkst. 06:30 no Dobeles AO ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai; 

3.7.2. atklāt reisu Nr. 13 plkst.06:35 no Dobeles AO līdz Pienavai ar izpildi 

trešdienās; 

3.7.3. atklāt reisu Nr. 15 plkst.06:35 no Dobeles AO līdz Lestenes pagriezienam 

ar izpildi pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās, piektdienās; 

3.7.4. slēgt reisu Nr. 08 plkst.07:08 no Lestenes pagrieziena ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai; 

3.7.5. atklāt reisu Nr. 14 plkst.07:05 no Pienavas centra ar izpildi trešdienās; 

3.7.6. atklāt reisu Nr. 16 plkst.07:11 no Lestenes pagrieziena ar izpildi 

pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās, piektdienās; 

3.7.7. grozīt reisa Nr. 09 izpildes laiku, paredzot, ka tas tiek izpildīts plkst. 

13:20 no Dobeles un galapunkta pieturvietā “Lestenes pagrieziens” pienāk plkst.13:40 

ar izpildi pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās, piektdienās (iepriekš – plkst. 13:20 – 

13:44 ar izpildi no pirmdienas līdz sestdienai); 

3.7.8. atklāt reisu Nr. 17 plkst.13:20 no Dobeles līdz Pienavai ar izpildi 

trešdienās, sestdienās; 

3.7.9. slēgt reisu Nr. 10 plkst.13:50no Lestenes pagrieziena ar izpildi no 

pirmdienas līdz sestdienai; 

3.7.10. atklāt reisu Nr. 18 plkst.13:50 no Pienavas ar izpildi trešdienās, 

sestdienās; 

3.7.11. atklāt reisu Nr. 20 plkst.13:56 no Lestenes pagrieziena ar izpildi 

pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās, piektdienās; 

3.7.12. grozīt reisa Nr. 11 izpildes laiku, paredzot, ka tas tiek izpildīts plkst. 

16:15 no Dobeles un galapunkta pieturvietā “Lestenes pagrieziens” pienāk plkst.16:35 

ar izpildes dienām no pirmdienas līdz sestdienai (iepriekš plkst. 16:11– 16:38 ar 

izpildi no pirmdienas līdz sestdienai); 

3.7.13.grozīt reisa Nr. 12 izpildi paredzot, kas tas tiek izpildīts plkst. 16:45 no 

Lestenes pagrieziena un Dobelē pienāk plkst.17:05 ar izpildes dienām no pirmdienas 

līdz sestdienai (iepriekš - plkst.16:45-17:08 no Lestenes pagrieziena ar izpildi no 

pirmdienas līdz sestdienai); 

3.7.14. atklāt reisu Nr. 19 plkst.08:00 no Dobeles līdz Pienavai ar izpildi 

sestdienās; 

3.7.15. atklāt reisu Nr. 22 plkst.08:30 no Pienavas ar izpildi sestdienās. 

 

3.8. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā: 

3.8.1. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 3211 Jauntukums – MRS: 

3.8.1.1. slēgt reisu Nr. 05 plkst.07:25 no Jauntukuma ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.1.2. slēgt reisu Nr. 06 plkst.06:55 no Smilšu ielas ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 



3.8.1.3. slēgt reisu Nr. 07 plkst.07:25 no Jauntukuma ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.4. slēgt reisu Nr. 09 plkst.08:10 no Jauntukuma ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.1.5. slēgt reisu Nr. 10 plkst.10 plkst.07:50 no MRS ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.6. slēgt reisu Nr. 11 plkst.08:30 no Jauntukuma ar izpildi no pirmdienas 

līdz sestdienai; 

3.8.1.7. slēgt reisu Nr. 12 plkst.07:52 no Veļķiem ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.1.8. slēgt reisu Nr. 13 plkst.09:20 no Jauntukuma ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.1.9. slēgt reisu Nr. 14 plkst.08:57 no Veļķiem ar izpildi no pirmdienas līdz 

sestdienai; 

3.8.1.10. slēgt reisu Nr. 15 plkst.09:20 no Jauntukuma ar izpildi sestdienās; 

 3.8.1.11. slēgt reisu Nr. 16 plkst.09:45 no Veļķiem ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.1.12. slēgt reisu Nr. 17 plkst.10:10 no Jauntukuma ar izpildi no pirmdienas 

līdz sestdienai; 

3.8.1.13. slēgt reisu Nr. 18 plkst.09:55 no Superneto ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.14. slēgt reisu Nr. 19 plkst.10:40 no Jauntukuma ar izpildi no pirmdienas 

līdz sestdienai; 

3.8.1.15. slēgt reisu Nr. 20 plkst.10:25 no Superneto ar izpildi no pirmdienas 

līdz sestdienai; 

3.8.1.16. slēgt reisu Nr. 21 plkst.12:00 no Jauntukuma ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.17. slēgt reisu Nr. 22 plkst.11:05 no MRS ar izpildi no pirmdienas līdz 

sestdienai; 

3.8.1.18. slēgt reisu Nr. 23 plkst.12:50 no Jauntukuma ar izpildi no pirmdienas 

līdz sestdienai; 

3.8.1.19. slēgt reisu Nr. 24 plkst.11:40 no Superneto ar izpildi no pirmdienas 

līdz sestdienai; 

3.8.1.20. slēgt reisu Nr. 25 plkst.13:40 no Jauntukuma ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.1.21. slēgt reisu Nr. 26 plkst.12:30 no Superneto ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.22. slēgt reisu Nr. 27 plkst.14:45 no Jauntukuma ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.23. slēgt reisu Nr. 28 plkst.13:15 no Veļķiem ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.24. slēgt reisu Nr. 29 plkst.14:45 no Jauntukuma ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.1.25. slēgt reisu Nr. 30 plkst.13:15 no Veļķiem ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.1.26. slēgt reisu Nr. 31 plkst.15:35 no Jauntukuma ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.27. slēgt reisu Nr. 32 plkst.14:30 no Superneto ar izpildi no pirmdienas 

līdz sestdienai; 

3.8.1.28. slēgt reisu Nr. 33 16:05 no Jauntukuma ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.1.29. slēgt reisu Nr. 34 plkst.15:12 no Veļķiem ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.30. slēgt reisu Nr. 35 plkst.16:15 no Slimnīcas ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.31. slēgt reisu Nr. 36 plkst.15:50 no Superneto ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 



3.8.1.32. slēgt reisu Nr. 37 plkst.16:55 no Jauntukuma ar izpildi no pirmdienas 

līdz sestdienai; 

3.8.1.33. slēgt reisu Nr.38 plkst.16:30 no MRS ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.1.34. slēgt reisu Nr. 39 plkst.17:30 no Jauntukuma ar izpildi no pirmdienas 

līdz sestdienai; 

3.8.1.35. slēgt reisu Nr. 40 plkst.16:32 no Veļķiem ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.36. slēgt reisu Nr. 41 plkst.18:25 no Jauntukuma ar izpildi no pirmdienas 

līdz sestdienai; 

3.8.1.37. slēgt reisu Nr. 42 plkst.17:15 no Superneto ar izpildi no pirmdienas 

līdz sestdienai; 

3.8.1.38. slēgt reisu Nr. 44 plkst.18:00 no Veļķiem ar izpildi no pirmdienas līdz 

sestdienai; 

3.8.1.39. slēgt reisu Nr. 45 plkst.19:45 no Jauntukuma ar izpildi no pirmdienas 

līdz sestdienai; 

3.8.1.40. slēgt reisu Nr. 47 plkst.20:30 no Jauntukuma ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.1.41. slēgt reisu Nr. 48 plkst.19:30 no Superneto ar izpildi no pirmdienas 

līdz sestdienai; 

3.8.1.42. slēgt reisu Nr. 50 plkst.19:56 no Superneto ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.43. slēgt reisu Nr. 51 plkst.12:00 no Jauntukuma ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai skolas mācību laikā; 

3.8.1.44. slēgt reisu Nr. 52 plkst.20:15 no Superneto ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.1.45. slēgt reisu Nr. 53 plkst.12:00 no Jauntukuma ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai skolu brīvlaikos; 

3.8.1.46. slēgt reisu Nr. 54 plkst.07:50 no Jaunrades nama ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai skolas mācību laikā; 

3.8.1.47. slēgt reisu Nr. 56 plkst.12:30 no Jaunrades nama ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai skolu brīvlaikos; 

3.8.1.48. slēgt reisu Nr. 58 plkst.12:30 no Superneto ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai skolu brīvlaikos; 

3.8.1.49. slēgt reisu Nr. 60 plkst.06:40 no Autoostas ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.1.50. atklāt reisu plkst.07:50 no Jaunrades nama ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai skolas mācību laikā; 

3.8.1.51.atklāt reisu plkst.06:07 no Smilšu ielas ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.1.52.atklāt reisu plkst.07:47 no Veļķiem ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.1.53.atklāt reisu plkst.09:02 no Veļķien ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.1.54.atklāt reisu plkst.09:45 no Veļķien ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.1.55.atklāt reisu plkst.13:15 no Veļķiem ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 



3.8.1.56.atklāt reisu plkst.06:20 no Jauntukuma ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.1.57.atklāt reisu plkst.08:05 no Jauntukuma ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.1.58.atklāt reisu plkst.09:20 no Jauntukuma ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.1.59.atklāt reisu plkst.12:50 no Jauntukuma ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.1.60.atklāt reisu plkst.14:30 no Jauntukuma ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.1.61.atklāt reisu plkst.11:10 no Jauntukuma ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.1.62.atklāt reisu plkst.15:40 no Jauntukuma ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.1.63.atklāt reisu plkst.11:32 no MRS ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.1.64.atklāt reisu plkst.10:25 no Superneto ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.1.65.atklāt reisu plkst.11:40 no Superneto ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.1.66.atklāt reisu plkst.12:37 no Superneto ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai skolu brīvlaikos; 

3.8.1.67.atklāt reisu plkst.14:18 no Superneto ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.1.68.atklāt reisu plkst.15:30 no Superneto ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.1.69.atklāt reisu plkst.19:30 no Superneto ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.1.70.atklāt reisu plkst.20:15 no Superneto ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.1.71.atklāt reisu plkst.10:10 no Jauntukuma ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.1.72.atklāt reisu plkst.12:00 no Jauntukuma ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai skolu brīvlaikos; 

3.8.1.73.atklāt reisu plkst.13:40 no Jauntukuma ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.1.74.atklāt reisu plkst.16:28 no Jauntukuma ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.1.75.atklāt reisu plkst.19:45 no Jauntukuma ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.1.76.atklāt reisu plkst.12:00 no Jauntukuma ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai skolas mācību laikā; 

3.8.1.77.atklāt reisu plkst.12:37 no Jaunrades nama ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai skolas mācību laikā; 

3.8.1.78.atklāt reisu plkst.15:24 no Veļķiem ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 



3.8.1.79.atklāt reisu plkst.16:11 no MRS ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.1.80.atklāt reisu plkst.17:15 no Superneto ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.1.81.atklāt reisu plkst.17:20 no Autoostas ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.1.82.atklāt reisu plkst.07:20 no Autoostas ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.1.83.atklāt reisu plkst.17:40 no Veļķiem ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.1.84.atklāt reisu plkst.06:57 no Veļķiem ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.1.85.atklāt reisu plkst.20:30 no Jauntukuma ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.1.86.atklāt reisu plkst.18:30 no Autoostas ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.1.87.atklāt reisu plkst.07:10 no Smilšu ielas ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.88.atklāt reisu plkst.07:25 no Jauntukuma ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.89.atklāt reisu plkst.10:40 no Jauntukuma ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.90.atklāt reisu plkst.07:50 no MRS ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.91.atklāt reisu plkst.08:08 no Jauntukuma ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.92.atklāt reisu plkst.12:50 no Jauntukuma ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.93.atklāt reisu plkst.14:27 no Jauntukuma ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.94.atklāt reisu plkst.17:30 no Jauntukuma ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.95.atklāt reisu plkst.08:57 no Veļķiem ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.96.atklāt reisu plkst.15:25 no Veļķiem ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.97.atklāt reisu plkst.16:32 no Veļķiem ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.98.atklāt reisu plkst.18:00 no Veļķiem ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.99.atklāt reisu plkst.09:20 no Jauntukuma ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.100.atklāt reisu plkst.09:55 no Superneto ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.101.atklāt reisu plkst.10:25 no Superneto ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.102.atklāt reisu plkst.11:40 no Superneto ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.103.atklāt reisu plkst.12:40 no Superneto ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.104.atklāt reisu plkst.14:16 no Superneto ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.105.atklāt reisu plkst.17:15 no Superneto ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.106.atklāt reisu plkst.19:30 no Superneto ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.107.atklāt reisu plkst.10:10 no Jauntukuma ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.108. atklāt reisu plkst.12:00 no Jauntukuma ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.109.atklāt reisu plkst.15:40 no Jauntukuma ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.110.atklāt reisu plkst.16:55 no Jauntukuma ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.111.atklāt reisu plkst.18:25 no Jauntukuma ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.112.atklāt reisu plkst.19:45 no Jauntukuma ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.113.atklāt reisu plkst.11:05 no MRS ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.114.atklāt reisu plkst.13:15 no Veļķiem ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.115.atklāt reisu plkst.16:15 no Slimnīcas ar izpildi sestdienās; 

3.8.1.116.atklāt reisu plkst.19:56 no Superneto ar izpildi sestdienās; 



3.8.1.117.atklāt reisu plkst.18:25 no Jauntukuma ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.1.118.atklāt reisu plkst.18:55 no Jauntukuma ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.1.119.atklāt reisu plkst.19:10 no Jauntukuma ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai. 

 

3.8.2. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 3213 Durbe – L.Dzelzceļa iela – 

Tukuma Lauktehnika: 

3.8.2.1. slēgt reisu Nr. 01 plkst.06:25 no Tukuma Lauktehnikas ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai; 

3.8.2.2. slēgt reisu Nr. 03 plkst.07:18 no Autoostas ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.2.3.slēgt reisu Nr. 07 plkst.08:28 no Autoostas ar izpildi no pirmdienas līdz 

sestdienai; 

3.8.2.4.slēgt reisu Nr. 13 plkst.10:03 no Autoostas ar izpildi no pirmdienas līdz 

sestdienai; 

3.8.2.5.slēgt reisu Nr. 21 plkst.14:10 no Autoostas ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.2.6.slēgt reisu Nr. 25 plkst.17:14 no Autoostas ar izpildi no pirmdienas līdz 

sestdienai; 

3.8.2.7. slēgt reisu Nr. 33 plkst.20:03 no Autoostas ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.2.8. slēgt reisu Nr. 05 plkst.07:25 no Smilšu ielas ar izpildi sestdienās; 

3.8.2.9. slēgt reisu Nr. 23 plkst.14:25 no Superneto ar izpildi sestdienās; 

3.8.2.10. slēgt reisu Nr. 09 plkst.08:40 no Superneto ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.2.11. slēgt reisu Nr. 31 plkst.18:45 no Superneto ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.2.12.slēgt reisu Nr. 11 plkst.08:55 no Tukuma Lauktehnikas ar izpildi 

sestdienās; 

3.8.2.13. slēgt reisu Nr. 29 plkst.18:10 no Tukuma Lauktehnikas ar izpildi 

sestdienās; 

3.8.2.14. slēgt reisu Nr. 15 plkst.11:05 no Tukuma Lauktehnikas ar izpildi no 

pirmdienas līdz sestdienai; 

3.8.2.15. slēgt reisu Nr. 27 plkst.18:05 no Tukuma Lauktehnikas ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai; 

3.8.2.16. slēgt reisu Nr. 17 plkst.13:00 no Meža ielas ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.2.17. slēgt reisu Nr. 19 plkst.14:05 no Meža ielas ar izpildi sestdienās; 

3.8.2.18.slēgt reisu Nr. 02 plkst.06:15 no Smilšu ielas ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.2.19. slēgt reisu Nr. 04 plkst.07:23 no Durbes ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.2.20.slēgt reisu Nr. 16 plkst.14:15 no Durbes ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 



3.8.2.21. slēgt reisu Nr. 06 plkst.08:35 no Durbes ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.2.22. slēgt reisu Nr. 08 plkst.08:35 no Durbes ar izpildi sestdienās; 

3.8.2.23. slēgt reisu Nr. 10 plkst.10:20 no Durbes ar izpildi no pirmdienas līdz 

sestdienai; 

3.8.2.24.slēgt reisu Nr. 12 plkst.11:25 no Durbes ar izpildi no pirmdienas līdz 

sestdienai; 

3.8.2.25.slēgt reisu Nr. 14 plkst.13:10 no Durbes ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.2.26. slēgt reisu Nr. 24 plkst.20:10 no Durbes ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.2.27. slēgt reisu Nr. 18 plkst.14:15 no Durbes ar izpildi sestdienās; 

3.8.2.28. slēgt reisu Nr. 22 plkst.18:25 no Durbes ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.2.29. slēgt reisu Nr.20 plkst.17:20 no Durbes ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.2.30. atklāt reisu plkst.05:52 no Smilšu ielas ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.2.31. atklāt reisu plkst.06:02 no Tukuma Lauktehnikas ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai; 

3.8.2.32. atklāt reisu plkst.06:17 no Autoostas ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.2.33. atklāt reisu plkst.07:08 no Autoostas ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.2.34. atklāt reisu plkst.08:03 no Autoostas ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.2.35. atklāt reisu plkst.08:27 no Autoostas ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.2.36. atklāt reisu plkst.10:03 no Autoostas ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.2.37.atklāt reisu plkst.12:45 no Autoostas ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.2.38. atklāt reisu plkst.14:21 no Autoostas ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.2.39. atklāt reisu plkst.15:35 no Autoostas ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.2.40. atklāt reisu plkst.20:00 no Autoostas ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.2.41. atklāt reisu plkst.07:13 no Durbes ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.2.42. atklāt reisu plkst.14:26 no Durbes ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.2.43. atklāt reisu plkst.06:22 no Durbes ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.2.44. atklāt reisu plkst.09:15 no Durbes ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 



3.8.2.45. atklāt reisu plkst.11:13 no Durbes ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.2.46. atklāt reisu plkst.12:50 no Durbes ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.2.47.atklāt reisu plkst.15:40 no Durbes ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.2.48.atklāt reisu plkst.20:20 no Durbes ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.2.49.atklāt reisu plkst.08:08 no Durbes ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.2.50.atklāt reisu plkst.08:21 no Superneto ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.2.51. atklāt reisu plkst.10:20 no Durbes ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.2.52. atklāt reisu plkst.10:55 no Tukuma Lauktehnikas ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai; 

3.8.2.53.atklāt reisu plkst.17:20 no Autoostas ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.2.54.atklāt reisu plkst.18:30 no Autoostas ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.2.55.atklāt reisu plkst.19:00 no Autoostas ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.2.56.atklāt reisu plkst.20:25 no Autoostas ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.2.57.atklāt reisu plkst.07:02 no Smilšu ielas ar izpildi sestdienās; 

3.8.2.58.atklāt reisu plkst.07:10 no Autoostas ar izpildi sestdienās; 

3.8.2.59.atklāt reisu plkst.08:03 no Autoostas ar izpildi sestdienās; 

3.8.2.60.atklāt reisu plkst.09:15 no Autoostas ar izpildi sestdienās; 

3.8.2.61.atklāt reisu plkst.10:05 no Autoostas ar izpildi sestdienās; 

3.8.2.62.atklāt reisu plkst.14:21 no Autoostas ar izpildi sestdienās; 

3.8.2.63.atklāt reisu plkst.15:35 no Autoostas ar izpildi sestdienās; 

3.8.2.64.atklāt reisu plkst.17:20 no Autoostas ar izpildi sestdienās; 

3.8.2.65.atklāt reisu plkst.07:15 no Durbes ar izpildi sestdienās; 

3.8.2.66.atklāt reisu plkst.08:08 no Durbes ar izpildi sestdienās; 

3.8.2.67.atklāt reisu plkst.09:20 no Durbes ar izpildi sestdienās; 

3.8.2.68.atklāt reisu plkst.11:13 no Durbes ar izpildi sestdienās; 

3.8.2.69.atklāt reisu plkst.14:26 no Durbes ar izpildi sestdienās; 

3.8.2.70.atklāt reisu plkst.15:40 no Durbes ar izpildi sestdienās; 

3.8.2.71.atklāt reisu plkst.17:25 no Durbes ar izpildi sestdienās; 

3.8.2.72.atklāt reisu plkst.10:20 no Durbes ar izpildi sestdienās; 

3.8.2.73.atklāt reisu plkst.10:55 no Tukuma Lauktehnikas ar izpildi sestdienās; 

3.8.2.74.atklāt reisu plkst.14:31 no Autoostas ar izpildi sestdienās; 

3.8.2.75.atklāt reisu plkst.15:30 no Superneto ar izpildi sestdienās. 

 

3.8.3. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5558 Tukums – Tume: 

3.8.3.1. slēgt reisu Nr. 01 plkst.06:40 no Tukuma AO ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 



3.8.3.2. slēgt reisu Nr. 03 plkst.07:30 no Tukuma AO ar izpildi no pirmdienas 

līdz sestdienai; 

3.8.3.3. slēgt reisu Nr. 05 plkst.09:10 no Tukuma AO ar izpildi no pirmdienas 

līdz sestdienai; 

3.8.3.4. slēgt reisu Nr. 11 plkst.13:15 no Tukuma AO ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.3.5. slēgt reisu Nr. 17 plkst.19:10 no Tukuma AO ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.3.6. slēgt reisu Nr. 31 plkst.15:10 no Tukuma AO ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.3.7. slēgt reisu Nr. 35 plkst.16:00 no Tukuma AO ar izpildi no pirmdienas 

līdz sestdienai; 

3.8.3.8. slēgt reisu Nr. 07 plkst.11:30 no Tukuma AO ar izpildi no pirmdienas 

līdz sestdienai; 

3.8.3.9. slēgt reisu Nr.13 plkst.12:05 no Tukuma AO ar izpildi no pirmdienas 

līdz sestdienai; 

3.8.3.10. slēgt reisu Nr. 15 plkst.14:25 no Tukuma AO ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.3.11. slēgt reisu Nr. 19 plkst.14:47 no Tukuma Lauktehnikas ar izpildi no 

pirmdienas līdz sestdienai; 

3.8.3.12. slēgt reisu Nr. 04 plkst.08:05 no Tumes centra ar izpildi no pirmdienas 

līdz sestdienai; 

3.8.3.13. slēgt reisu Nr. 10 plkst.12:40 no Tumes centra ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.3.14. slēgt reisu Nr. 12 plkst.13:45 no Tumes centra ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.3.15. slēgt reisu Nr. 24 plkst.07:00 no Tumes centra ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.3.16. slēgt reisu Nr.26 plkst.09:40 Tumes centra ar izpildi no pirmdienas 

līdz sestdienai; 

3.8.3.17. slēgt reisu Nr.36 plkst.15:30 no Tumes centra ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.3.18. slēgt reisu Nr. 40 plkst.16:55 no Tumes centra ar izpildi no pirmdienas 

līdz sestdienai; 

3.8.3.19. slēgt reisu Nr.18 plkst.19:40 no Tumes centra ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

3.8.3.20. atklāt reisu plkst.06:27 no Tukuma AO ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.3.21. atklāt reisu plkst.09:20 no Tukuma AO ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.3.22. atklāt reisu plkst.14:33 no Tukuma AO ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.3.23. atklāt reisu plkst.15:45 no Tukuma AO ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.3.24. atklāt reisu plkst.19:03 no Tukuma AO ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 



3.8.3.25. atklāt reisu plkst.06:48 no Tumes centra ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.3.26. atklāt reisu plkst.07:45 no Tumes centra ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.3.27. atklāt reisu plkst.09:40 no Tumes centra ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.3.28.atklāt reisu plkst.11:45 no Tumes centra ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.3.29.atklāt reisu plkst.14:00 no Tumes centra ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.3.30. atklāt reisu plkst.15:15 no Tumes centra ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.3.31. atklāt reisu plkst.17:00 no Tumes centra ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.3.32. atklāt reisu plkst.19:40 no Tumes centra ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.3.33. atklāt reisu plkst.07:20 no Tukuma AO ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.3.34. atklāt reisu plkst.11:18 no Tukuma AO ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.3.35. atklāt reisu plkst.12:55 no Tukuma AO ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.3.36. atklāt reisu plkst.17:40 no Tukuma Lauktehnikas ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai; 

3.8.3.37. atklāt reisu plkst.18:50 no Tukuma Lauktehnikas ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai; 

3.8.3.38. atklāt reisu plkst.17:20 no Tukuma AO ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.3.39. atklāt reisu plkst.18:30 no Tukuma AO ar izpildei no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.8.3.40. atklāt reisu plkst.09:25 no Tukuma AO ar izpildi sestdienās; 

3.8.3.41. atklāt reisu plkst.11:18 no Tukuma AO ar izpildi sestdienās; 

3.8.3.42. atklāt reisu plkst.07:40 no Tumes centra ar izpildi sestdienās; 

3.8.3.43. atklāt reisu plkst.09:45 no Tumes centra ar izpildi sestdienās; 

3.8.3.44. atklāt reisu plkst.11:45 no Tumes centra ar izpildi sestdienās; 

3.8.3.45. atklāt reisu plkst.17:00 no Tumes centra ar izpildi sestdienās; 

  3.8.3.46. atklāt reisu plkst.07:20 no Tukuma AO ar izpildi sestdienās; 

3.8.3.47. atklāt reisu plkst.15:45 no Tukuma AO ar izpildi sestdienās; 

3.8.3.48. atklāt reisu plkst.08:13 no Tukuma AO ar izpildi sestdienās; 

3.8.3.49. atklāt reisu plkst.17:30 no Tukuma AO ar izpildi sestdienās; 

3.8.3.50. atklāt reisu plkst.09:02 no Tukuma Lauktehnikas ar izpildi sestdienās; 

3.8.3.51. atklāt reisu plkst.18:05 no Tukuma Lauktehnikas ar izpildi sestdienās. 

 

3.9.Apstiprināt izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā un slēgt reģionālās 

nozīmes maršrutu Nr. 5207 Saldus – Mežvidi – Saldus. 

 



3.10. Apstiprināt izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā un slēgt 

reģionālās nozīmes maršrutu Nr. 5247 Saldus – Ezere. 

 

3.11. Neatbalstīt ierosinātās izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5112 

Liepāja – Nīca – Otaņķi atklāt reisu Nr. 48 plkst. 16:50 no Otaņķu pasta ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai laikā no 1.septembra līdz 31.maijam skolu mācību laikā. 

 

3.11.1. Uz eksperimenta laiku – 4 mēnešiem (līdz 2016.gada 31.decembrim) - 

reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6905 Liepāja – Kalēti – Priekule: 

3.11.1.1 atklāt reisu Nr. 13 plkst.05:25 no Liepājas AO uz Kalētiem ar izpildi 

no pirmdienas līdz piektdienai; 

3.11.1.2. atklāt reisu Nr. 14 plkst.06:25 no Kalētiem uz Liepājas AO ar izpildi 

no pirmdienas līdz piektdienai. 

 

3.11.2. Uz eksperimenta laiku – 4 mēnešiem (līdz 2016.gada 31.decembrim) - 

reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6907 Liepāja – Otaņķi – Nīcas centrs: 

3.11.2.1. atklāt reisu Nr. 05 plkst.07:25 no Liepājas AO (uz Otaņķu pastu) ar 

izpildi no pirmdienas līdz piektdienai laikā no 1.septembra līdz 31.maijam skolu 

mācību laikā; 

3.11.2.2. atklāt reisu Nr. 06 plkst.07:53 no Otaņķu pasta (uz Liepāju (Kuršu 

iela)) ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai laikā no 1.septembra līdz 31.maijam 

skolu mācību laikā; 

3.11.2.3. atklāt reisu Nr. 07 plkst.15:25 no Liepāja (Kuršu iela) (uz Otaņķu 

pastu) ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai laikā no 1.septembra līdz 31.maijam 

skolu mācību laikā; 

3.11.2.4. atklāt reisu Nr. 08 plkst.16:30 no Otaņķu pasta (uz Liepāju (Liepājas 

AO)) ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai laikā no 1.septembra līdz 31.maijam 

skolu mācību laikā. 

 

3.12. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā: 

3.12.1. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6252 Cēsis – Kosa – Skujene: 

3.12.1.1. slēgt reisu Nr.01 plkst.06.25 un atklāt jaunu reisu plkst.06.30 no Cēsu 

AO ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai mācību laikā; 

3.12.1.2. slēgt reisu Nr.02 plkst.08.15 no pieturvietas “Rāmuļu pagrieziens” un 

atklāt jaunu reisu plkst.08.00 no pieturvietas “Skujenes skola” ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai mācību laikā; 

3.12.1.3. slēgt reisu Nr.04 plkst.15.25 no pieturvietas “Rāmuļu pagrieziens” un 

atklāt jaunu reisu plkst.15.25 no pieturvietas “Skujenes skola” ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai mācību laikā; 

3.12.1.4. slēgt reisu Nr.07 plkst.14.10 no Cēsu AO un atklāt jaunu reisu 

plkst.14.00 no Cēsu AO līdz pieturvietai “Skujenes skola” ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai mācību laikā; 

3.12.1.5. slēgt reisu Nr.15 plkst.14.10 no Cēsu AO un atklāt jaunu reisu 

plkst.14.00 no Cēsu AO ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai skolu brīvdienās; 

 

3.12.2. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5069 Skujene – Kaive – Skujene: 



3.12.2.1.slēgt reisu Nr. 16 plkst. 15.25 un atklāt reisu plkst. 15:30 no Skujenes 

skolas ar izpildi pirmdienās un piektdienās; 

3.12.2.2. slēgt reisu Nr. 18 plkst. 15:10 un atklāt reisu plkst. 15:15 no Skujenes 

ar izpildi no otrdienas līdz ceturtdienai; 

3.12.2.3. slēgt reisu Nr. 20 plkst. 15:25 un atklāt reisu plkst. 15:30 no Skujenes 

skolas; 

3.12.2.4. slēgt reisu Nr. 15 plkst. 07:15 un atklāt reisu plkst. 07:05 no Skujenes. 

 

3.12.3. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6253 Cēsis – Rīdzene – Rāmuļi: 

3.12.3.1. slēgt reisu Nr. 05 plkst. 16:00 no Cēsu AO; 

3.12.3.2. slēgt reisu Nr. 08 plkst. 08:35 no Rāmuļiem; 

3.12.3.3. slēgt reisu Nr. 07 plkst. 07:55 no Cēsu AO; 

3.12.3.4. slēgt reisu Nr. 12 plkst. 16:50 no Rāmuļiem; 

3.12.3.5.atklāt reisu plkst. 06:55 no Cēsu AO ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai skolas dienās; 

3.12.3.6. atklāt reisu plkst. 07:50 no Cēsu AO ar izpildi sestdienās; 

3.12.3.7. atklāt reisu plkst. 07:50 no Cēsu AO ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai skolu brīvdienās un vasaras periodā; 

3.12.3.8. atklāt reisu plkst. 08:20 no Rāmuļiem ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai skolu brīvdienās un vasaras periodā; 

3.12.3.9. atklāt reisu plkst. 08:20 no Rāmuļiem ar izpildi sestdienās; 

3.12.3.10. atklāt reisu plkst. 08:20 no Cēsu AO ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai skolas dienās; 

3.12.3.11. atklāt reisu plkst. 09:00 no Rāmuļu skolas ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai skolas dienās; 

3.12.3.12. atklāt reisu plkst. 14:30 no Cēsu AO ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

3.12.3.13. atklāt reisu plkst. 15:55 no Cēsu AO ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai skolas dienās; 

3.12.3.14. atklāt reisu plkst. 16:00 no Cēsu AO ar izpildi svētdienās; 

3.12.3.15. atklāt reisu plkst. 16:45no Rāmuļiem ar izpildi svētdienās; 

3.12.3.16. atklāt reisu plkst. 17:55 no Cēsu AO ar izpildi otrdienās skolas 

dienās.  

 

3.12.4. Atklāt jaunu reģionālās nozīmes maršrutu Nr.5209 Nītaure – 

Sērmūkši ar sekojošu reisu izpildi: 

           3.12.4.1. reiss Nr.01 plkst. 06:45 no Nītaures ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai skolas dienās; 

           3.12.4.2. reiss Nr.03 plkst. 15:35 no Nītaures ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai skolas dienās; 

           3.12.4.3. reiss Nr.02 plkst. 07:30 no Sērmūkšiem ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai skolas dienās; 

           3.12.4.4. reiss Nr.04 plkst. 16:20 no Sērmūkšiem ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai skolas dienās. 

 



3.13. Pieteikuma par ierosināto grozījumu reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 

5189 Alūksne – Žubītes – Alūksne izskatīšanu atlikt un atkārtoti skatīt  nākamajā 

Sabiedriskā transporta padomes sēdē. 

3.13.1. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” noskaidrot apkārtējo 

(ieinteresēto) pašvaldību viedokli par ierosināto izmaiņu nepieciešamību to 

iedzīvotājiem. 

 

3.14. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā (pēc 

eksperimentālo pārvadājumu rezultātu izvērtēšanas): 

3.14.1. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5202 Ventspils – Ance: 

3.14.1. reisa Nr. 01 plkst. 14:30 no Ventspils AO un reisa Nr. 02 plkst. 15:15 no 

Ances izpildi noteikt trešdienās un ceturtdienās; 

3.14.2. reisa Nr. 03 plkst. 07:40 no Ventspils AO un reisa Nr. 04 plkst. 08:30 no 

Ances izpildi noteikt trešdienās un ceturtdienās. 

 

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

3.14.2.1. reisa Nr. 03 plkst. 07:40 no Ventspils AO un reisa Nr. 04 plkst. 08:40 

no Ugāles izpildi noteikt no pirmdienas līdz piektdienai; 

3.14.2.2. reisa Nr. 09 plkst. 13:30 no Ventspils AO izpildi noteikt sestdienās un 

svētdienās; 

3.14.2.3. reisa Nr. 10 plkst. 08:40 no Ugāles izpildi noteikt sestdienās un 

svētdienās. 

 

3.15. Atbilstoši šajā Lēmumā noteiktajam, uzdot VSIA „Autotransporta 

direkcija” veikt attiecīgus grozījumus noslēgtajos sabiedriskā transporta pakalpojuma 

pasūtījuma līgumos. 

3.16. Lēmuma 3.5., 3.8. un 3.14.punkts stājas spēkā 2016.gada 4.augustā. 

Pārējie lēmuma punkti spēkā stājas 2016.gada 12.augustā. 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs       __________________ 
          

 

  

 

 

 

 

 


