
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

2015. gada 24. aprīlī  (prot. Nr.5§1) 

 

 

1. 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: 

           1.1.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., 3.2.1., 3.2.3., 3.2.6., 3.2.7.punktu, 2014.gada 28.februāra 

Lēmuma Nr. 2 2.14.punktu un par Sabiedriskā transporta padomes 2015.gada 

27.februāra lēmuma Nr.8 „Informācija par Sabiedriskā transporta padomes 2015.gada 

6.februāra lēmuma Nr. 1 „Informācija par SIA „Balvu autotransports” 

paskaidrojumiem par sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildi, 

ņemot vērā uzņēmuma esošo finanšu situāciju” 1.2. punkta izpildi” 8.4. punkta izpildi; 

1.2. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 24. aprīlī. 

 

 

 

 

V.Brūdere 

Kurzemes plānošanas reģiona 

Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētāja vietniece       ______________ 

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.2 

 

 

2015. gada 24. aprīlī  (prot. Nr.5§2) 

 

2. 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: 

 

2.1. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā:  

2.1.1. slēgt reģionālās nozīmes maršruta Nr. 5239 „Brocēni – Saldus – Remte 

– Kapukrogs - Brocēni” reisu Nr. 03 un Nr. 04 izpildi ceturtdienā (izpildes periods no 

01.09. līdz 31.05.); 

2.1.2. atklāt jaunu reģionālās nozīmes maršrutu Nr. 5954 „Brocēni – Remte - 

Jaunpils” ar sekojošu reisu izpildi: 

2.1.2.1. reiss Nr. 01 plkst. 05:56 no Brocēniem (izpildes dienas-ceturtdienas); 

2.1.2.2. reiss Nr. 02 plkst. 06:43 no Jaunpils (izpildes dienas – ceturtdienas); 

2.1.2.3. reiss Nr. 03 plkst. 14:50 no Brocēniem (izpildes dienas – ceturtdienas); 

2.1.2.4. reiss Nr. 04 plkst. 15:56 no Jaunpils (izpildes dienas – ceturtdienas). 

2.1.3. atklāt jaunu reģionālās nozīmes maršrutu Nr. 5955 „Saldus – Remte - 

Jaunpils” ar sekojošu reisu izpildi: 

2.1.3.1. reiss Nr. 01 plkst. 07:50 no Saldus autoostas (izpildes dienas – 

sestdienas); 

2.1.3.2. reiss Nr. 02 plkst. 08:43 no Jaunpils (izpildes dienas – sestdienas); 

2.1.3.3. reiss Nr. 03 plkst. 14:30 no Saldus autoostas (izpildes dienas - 

sestdienas); 

2.1.3.4. reiss Nr. 04 plkst. 15:23 no Jaunpils (izpildes dienas – sestdienas). 

 

 

2.2. Apstiprināt izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6852 „Rīga - 

Straume”, pārceļot galapunkta pieturvietu par 1,1 km tuvāk Dārzkopības sabiedrībai 

„Straume”: 

2.2.1. reisiem Nr. 09 plkst. 16:35 un Nr. 11 plkst. 08:15 no Rīgas MTS; 

2.2.2. reisiem Nr. 10 plkst. 09:20 un Nr. 12 plkst. 17:25 no pieturvietas 

„Straume”. 



 

2.3. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā:  

2.3.1. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 7788 „Rīga - Ogre” atklāt sekojošus 

reisus „Rīga – Ogre - Ogresgals”: 

2.3.1.1. Nr.32 plkst.06:00 un Nr.34 plkst. 11:10 no Ogresgala ar izpildi no 

pirmdienas līdz svētdienai; 

2.3.1.2. Nr.36 plkst. 19:00 no Ogresgala ar izpildi no pirmdienas līdz sestdienai; 

2.3.1.3. Nr.35 plkst. 07:30, Nr.37 plkst. 13:15 no Rīgas ar izpildi no pirmdienas 

līdz svētdienai; 

2.3.1.4. Nr.39 plkst. 17:45, Nr.41 plkst. 20:40 no Rīgas ar izpildi no pirmdienas 

līdz sestdienai.  

2.3.2. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 7229 „Rīga – Pāvulēni” atklāt reisu 

Nr.06 14:30 no Pāvulēniem ar izpildi no pirmdienas līdz sestdienai. 

2.3.3. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6067 „Līčupe – Madliena - Ogre” 

slēgt reisu Nr. 04 (izpildes dienas – no pirmdienas līdz sestdienai). 

2.3.4. reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6110 „Ogre - Ogresgals”: 

2.3.4.1. atklāt reisu Nr.32 plkst. 08:40 no Ogresgala ar izpildi no pirmdienas 

līdz svētdienai; 

2.3.4.2. slēgt reisu Nr.02 plkst. 06:00 no Ogresgala (izpildes dienas – no 

pirmdienas līdz piektdienai); 

2.3.4.3. slēgt reisu Nr. 26 plkst. 11:10 no Ogresgala (izpildes dienas – no 

pirmdienas līdz svētdienai); 

2.3.4.4. slēgt reisu Nr. 09 plkst. 14:15 no Ogres autoostas (izpildes dienas – no 

pirmdienas līdz svētdienai); 

2.3.4.5. noteikt, ka reiss Nr. 01 (plkst. 05:40 – 05:59) no Ogres autoostas tiek 

izpildīts katru dienu. 

2.3.5. noteikt, ka reģionālās nozīmes maršruta Nr. 6091 „Jaunogres stacija – 

Ogres stacija – MRS - Ogresgals” reiss Nr.43 plkst. 21:20 tiek izpildīts svētdienās.    

2.3.6. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” par pienākumu pēc 5 mēnešiem 

iesniegt Sabiedriskā transporta padomei informāciju par veikto pārvadājumu 

rezultātiem, tajā skaitā, finanšu analīzi, lai nepieciešamības gadījumā lemtu par 

izmaiņām atklāto reisu izpildē.  

 

 

2.4. Ar 2015.gada 1.jūniju reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6095 „Ogre – 

Turkalne – Suntaži - Kastrāne”: 

2.4.1. slēgt reisu Nr. 02 plkst. 11:35 no Ķeipenes uz Ogres autoostu (izpildes 

dienas - pirmdienas un ceturtdienas; 

2.4.2. slēgt reisu Nr. 05 plkst. 10:20 no Ogres autoostas uz Ķeipeni (izpildes 

dienas - pirmdienas un ceturtdienas); 

2.4.3. noteikt, ka reiss Nr. 08 plkst. 11:25 no Kastrānes un reiss Nr. 09 plkst. 

10:20 no Ogres autoostas tiek izpildīts no pirmdienas līdz svētdienai. 

 

 

2.5. Ar 2015.gada 6.jūniju reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 7599 „Rīga - 

Valmiera” slēgt sekojošu reisu izpildi:  

2.5.1. reisu Nr. 51 plkst. 09:45 no Rīgas SAO; 



2.5.2. reisu Nr. 53 plkst. 18:00 no Rīgas SAO; 

2.5.3. reisu Nr. 52 plkst. 06:55 no Valmieras autoostas; 

2.5.4. reisu Nr. 54 plkst. 15:15 no Valmieras autoostas. 

 

 

2.6. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5371 

„Rīga – Carnikava - Zvejniekciems”: 
2.6.1. noteikt, ka reiss Nr. 01 tiek izpildīts plkst. 07:10 no Carnikavas ar 

sezonalitāti no 1.maija līdz 30.septembrim; 

2.6.1. noteikt, ka reiss Nr. 06 tiek izpildīts plkst. 08:00 no Ziemeļblāzmas ar 

sezonalitāti no 1.maija līdz 30.septembrim; 

2.6.1. noteikt, ka reiss Nr. 21 tiek izpildīts plkst. 07:55 no Rīgas līdz 

Ziemeļblāzmai ar sezonalitāti no 1.maija līdz 30.septembrim; 

2.6.1. noteikt, ka reiss Nr. 26 tiek izpildīts plkst. 09:40 no Ziemeļblāzmas ar 

sezonalitāti no 1.maija līdz 30.septembrim; 

2.6.1. noteikt, ka reiss Nr. 25 tiek izpildīts plkst. 15:30 no Rīgas līdz 

Ziemeļblāzmai ar sezonalitāti no 1.maija līdz 30.septembrim; 

2.6.1. noteikt, ka reiss Nr. 30 tiek izpildīts plkst. 17:15 no Ziemeļblāzmas ar 

sezonalitāti no 1.maija līdz 30.septembrim. 

 

 

2.7. Uz eksperimenta laiku no 2015.gada 31.maija līdz 2015.gada 

1.novembrim apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes dzelzceļa maršrutā 

Rīga - Liepāja: 

2.7.1. norīkot vilcienu Nr. 869 plkst. 18:25 no Rīgas uz Dobeli ar izpildi 

pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un 2015.gada 26.jūnijā (vilciens 

nekursē 2015.gada 22., 23., 24.jūnijā); 

2.7.2. norīkot vilcienu Nr. 705 plkst. 18:25 no Rīgas uz Liepāju ar izpildi 

piektdienās un 2015.gada 27.jūnijā (vilciens nekursē 2015.gada 26.jūnijā); 

2.7.3. atcelt vilcienu Nr. 705 plkst. 18:25 no Rīgas uz Liepāju svētdienās; 

2.7.4. norīkot vilcienu Nr. 870 plkst. 06:56 no Dobeles uz Rīgu ar izpildi 

pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās un 2015.gada 27.jūnijā 

(vilciens nekursē 2015.gada 22., 23., 24.jūnijā); 

2.7.5. norīkot vilcienu Nr. 708 plkst. 17:30 no Liepājas uz Rīgu ar izpildi 

svētdienās un 2015.gada 24.jūnijā (vilciens nekursē 2015.gada 21.jūnijā); 

2.7.6. atcelt vilcienu Nr. 706 plkst. 06:05 no Liepājas uz Rīgu sestdienās un 

pirmdienās; 

2.7.7. vilcieniem Nr. 869, 705, 870, 708 posmā Rīga – Jelgava – Rīga 

braukšanas maksai noteikt piemaksu par ātrumu 0.25 EUR apmērā. 

2.7.8. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” par pienākumu pēc 4 

eksperimentālo pārvadājumu mēnešiem informēt Sabiedriskā transporta padomi par 

eksperimentālo pārvadājumu rezultātiem (pasažieru skaits, ieņēmumi un zaudējumi), 

lai papildus varētu arī salīdzināt un novērtēt šo grozījumu ietekmi uz reģionālās 

nozīmes maršrutu ar autobusiem izpildi.   

 

 



2.8.Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” veikt attiecīgus grozījumus 

noslēgtajos sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtījuma līgumos. 

2.9. Lēmums stājas spēkā 2015.gada 30.aprīlī. 

 

 

 

 

V.Brūdere 

Kurzemes plānošanas reģiona 

Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētāja vietniece       ______________  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.3 

 

 

2015.gada 24.aprīlī  (prot. Nr.5§3) 

 

 

3. Par 2015.gada maija mēnesī pārvadātājiem 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: 

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

15.aprīļa ziņojumā Nr.9 „ Ziņojums par dotāciju zaudējumu segšanai sadalījumu par 

2015.gada maiju” sniegtos priekšlikumus par 2015.gada maija mēnesī avansā 

izmaksājamo dotāciju apjomu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 

reģionālajos pārvadājumos; 

3.2. Maija mēnesī valsts budžeta apakšprogrammā 31.06.00 EKK 3000 

Subsīdijas un dotācijas izveidot valsts dotāciju rezervi 273 917 EUR, lai novirzītu 

reģionālās nozīmes pārvadātājiem 2014.gada nesegto zaudējumu kompensēšanai pēc 

gada pārskatu saņemšanas un izvērtēšanas; 

3.3. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 24. aprīlī. 

 

 

 

 

V.Brūdere 

Kurzemes plānošanas reģiona 

Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētāja vietniece       ______________ 

  



 

 

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.4 

 

 

2015.gada 24.aprīlī  (prot. Nr. 5§4) 

 

 

4. Par 2015.gada maija mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 

reģionālos pārvadājumos 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: 

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

15.aprīļa ziņojumā Nr.10 „Ziņojums par dotāciju par braukšanas maksas 

atvieglojumiem sadali pārvadātājiem par 2015.gada maiju” sniegtos priekšlikumus par 

2015.gada maija mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālos 

pārvadājumos avansā izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar braukšanas maksas 

atvieglojumiem pārvadāšanu;  

4.2. Maija mēnesī valsts budžeta apakšprogrammā 31.06.00 EKK 3000 

Subsīdijas un dotācijas izveidot valsts dotāciju rezervi 424 351 EUR. Par valsts 

budžeta dotācijas rezerves izlietošanu lemt turpmākajās Sabiedriskā transporta 

padomes sēdēs. 

4.3. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 24. aprīlī. 

 

 

 

 

V.Brūdere 

Kurzemes plānošanas reģiona 

Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētāja vietniece       ______________  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.5 

 

 

2015.gada 24.aprīlī  (prot. Nr.5§5) 

 

 

5. Par 2015.gada maija 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: 

5.1. Apstiprināt VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2014.gada 

30.decembra ziņojumā Nr.32 „Ziņojums par AS „Pasažieru vilciens” izmaksājamo 

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

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

5.2. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 24. aprīlī. 

 

 

 

 

V.Brūdere 

Kurzemes plānošanas reģiona 

Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētāja vietniece       ______________ 


