
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

2019. gada 1. novembrī  (prot. Nr. 11§1) 
 

1. Par 2019.gada novembra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2019.gada novembri avansā 

izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 

“Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās 

daļas 7.punktu un 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 2019.gada 

24.oktobra ziņojumā Nr.6.20/22 “Ziņojums par dotāciju zaudējumu segšanai sadalījumu 

pārvadātājiem par 2019.gada novembri” sniegtos priekšlikumus un AS “Pasažieru 

vilciens” 2019.gada novembrī izmaksāt 165 000 EUR; 

1.2. Lēmums stājas spēkā 2019. gada 1. novembrī. 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      __________________ 

      

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.2 

 

 

2019. gada 1. novembrī  (prot. Nr. 11§2) 
 

2. Par 2019.gada novembra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem reģionālos pārvadājumos par 2019.gada novembri avansā 

izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem 

pārvadāšanu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.07.00 „Dotācija sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem 

saistīto zaudējumu segšanai”. 

 

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 2019.gada 

24.oktobra ziņojumā Nr.6.20/23 “Ziņojums par dotāciju ar braukšanas maksas 

atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai sadali sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem par 2019.gada novembri” sniegtos priekšlikumus un sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniedzējiem reģionālās nozīmes pārvadājumos par 2019.gada novembri 

izmaksāt 706 152 EUR; 

2.2. Lēmums stājas spēkā 2019. gada 1. novembrī. 
 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      __________________ 

      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.3 

 

 

2019.gada 1. novembrī           (prot.Nr. 11§3) 
 

3.Par 2019.gada novembra mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo 

dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums 

dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”. 

 

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 2019.gada 

24.oktobra ziņojumā Nr.6.20/24 “Ziņojums par AS “Pasažieru vilciens” izmaksājamo 

dotāciju par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu” sniegtos priekšlikumus un AS 

“Pasažieru vilciens” par 2019.gada novembri izmaksāt 457 747 EUR; 

3.2. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 1. novembrī. 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      __________________  

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.4 

 

 

2019.gada 1.novembrī             (prot.Nr.11§4) 

 

4. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi. 

 

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

„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 27. punktu, Sabiedriskā transporta 

padome nolemj: 

            4.1. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju 

par veiktajiem grozījumiem sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas pasūtījuma 

Līgumos, pamatojoties uz Sabiedriskā transporta padomes 2014. gada 28. februāra 

lēmuma Nr.2 “Par grozījumu apstiprināšanu reģionālās nozīmes maršrutu tīklā” 

2.14.punktu, 2014.gada 10.janvāra Lēmuma Nr. 3 “Par operatīvo lēmumu izpildes 

nodrošināšanu” 3.1.1., 3.2.3. un 3.2.7. punktu, 2015.gada 30.oktobra Lēmuma Nr. 5 

“Par autobusu maršrutu abonementu biļešu lietošanas, pasažieru uzskaites un finanšu 

atskaišu sniegšanas kārtību” 5.4. punktu, un vienlaicīgi arī minēto grozījumu rezultātā 

konstatēto finansiālo ietekmi; 

            4.2. Lēmums stājas spēkā 2019. gada 1.novembrī.  
 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      __________________  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.4A 

 

 

2019.gada 1.novembrī           (prot.Nr.11§4A) 

 

4A. Par labojumu veikšanu Sabiedriskā transporta padomes 2019.gada 4.oktobra 

Lēmumā Nr. 51. 

 

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

„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 27. punktu, Sabiedriskā transporta 

padome nolemj: 

4A.1. Labot pieļauto pārrakstīšanās kļūdu Sabiedriskā transporta padomes 

2019.gada 4.oktobra Lēmumā Nr. 5 un attiecīgi tā 5.2. punktu izteikt sekojošā redakcijā: 

 “5.2. Saskaņā ar atbalstīto intervāla grafiku no 2022.gada no vilcienu kustības 

sarakstiem izslēgt sekojošas pieturas: 

5.2.1. “Cena” ar divām alternatīvām: 

5.2.1.1. reģionālās nozīmes maršrutos Nr. 7017 Rīga-Jelgava un Nr. 7376 Rīga-

Dobele iekļaut pieturas “Dzidras” un “Cena”’ 

5.2.1.2. informēt Satiksmes ministriju par Ozolnieku novada domes priekšlikumu 

- noasfaltēt (dubultā virsmas apstrāde) valsts vietējā autoceļa V1081 Upmaļi-Cīruļi 

posmu no Glūdas ciema līdz jau esošajam autoceļam V1066 Dalbe-Lejasbēnūži – ar 

lūgumu to atbalstīt. 

5.2.2. “Kūdra”, vienlaicīgi par lēmumu informējot VAS “Latvijas Valsts ceļi” un 

lūgt nodrošināt, ka autoceļa A10 projektā tiek iekļauta attiecīga pietura. 

5.2.3. “Dārziņi”, “Rumbula”, organizējot tikšanos ar Rīgas domi par tālākām 

perspektīvām sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai minēto pieturu 

apkārtnē. 

5.2.4. “Kaibala”, nepieciešamības gadījumā atklājot jaunus reisus Aizkraukles 

un Lielvārdes savienojumā un attiecīgos maršrutos iekļaujot pieturu “Kaibala”. 

5.2.5. “Inčupe”, saglabājot esošo pieejamību sabiedriskajam transportam ar 

autobusiem.” 

 

4A.2. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 1.novembrī. 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      __________________ 

      
 

 
1 Par dzelzceļa pieturu elektrovilcienu zonā perspektīvo izmantošanu. 



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.5 

 

 

2019.gada 1.novembrī              (prot.Nr.11§5) 

 

5. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās un pilsētas nozīmes 

maršrutos. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās daļas 

3. punktu, 7.pantu, 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, 

79.punktu,2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā 

transporta padomes nolikums” 3.1., 3.3. un 3.6.punktu, Sabiedriskā transporta 

padome nolemj: 

 

5.1 Apstiprināt izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā pa dzelzceļu un no 

2019.gada 8.decembra atcelt komforta klases vagona izpildi maršrutā Rīga-Valga-

Rīga (vilcieni Nr. 866, 865). 

 

5.2. Neatbalstīt ierosinātās izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutos Nr. 6566 

Rēzekne-Strūžāni un Nr. 5628 Rēzekne-Makašāni-Dricāni, vienlaicīgi ierosinot 

izskatīt iespēju optimizēt maršrutu tīklu un nepieciešamības gadījumā vērsties 

Sabiedriskā transporta padomē atkārtoti. 

 

5.3. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā: 

5.3.1. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5432 Rīga-Rāmava-Baloži: 

5.3.1.1. slēgt reisus Nr.333, Nr.337, Nr.355, Nr.359, Nr.365, Nr.367, Nr.377, 

Nr.385, Nr.399, Nr.403, Nr.415, Nr.465, Nr.409, Nr.431 no Rīga (MTS); 

5.3.1.2. slēgt reisus Nr.324, Nr.328, Nr.336, Nr.340, Nr.344, Nr.348, Nr.352, 

Nr.356, Nr.362, Nr.372, Nr.376, Nr.380, Nr.384, Nr.390, Nr.394, Nr.402, Nr.408, 

Nr.414, Nr.420, Nr.424, Nr.428, Nr.434, Nr.438, Nr.448 no pieturas “Baložu skola”; 

5.3.1.3. atklāt jaunus reisus Nr.483 plkst.06.10, Nr.485 plkst.08.50, Nr.487 

plkst.10.25 no Rīgas MTS ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai un Nr.489 

plkst.10.45 Nr.491 plkst.12.45, Nr.493 plkst.15.10, Nr.495 plkst.16.20, Nr.497 

plkst.16.40, Nr.499 plkst.21.20 no Rīgas MTS ar izpildi sestdienās, svētdienās;  

5.3.1.4. atklāt jaunus reisus Nr.501 plkst.06.40, Nr.503 plkst.09.25, Nr.505 

plkst.14.55, Nr.507 plkst.17.35 no Rīgas MTS, pagarinātus līdz pieturai “Ieviņu 

pagrieziens” ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai; 

5.3.1.5. atklāt jaunus reisus Nr.464 plkst.05.35, Nr.466 plkst.06.55, Nr.468 

plkst.07.40, Nr.470 plkst.08.05, Nr.474 plkst.08.45, Nr.476 plkst.09.30, Nr.496 

plkst.16.50, Nr.498 plkst.17.10, Nr.500 plkst.17.30, Nr.502 plkst.20.35  no pieturas 

“Baložu skola” ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai un Nr.472 plkst.08.20, Nr.478 



plkst.11.20, Nr.480 plkst.12.00, Nr.482 plkst.12.25, Nr.484 plkst.12.50, Nr.486 

plkst.13.15, Nr.488 plkst.13.45, Nr.490 plkst.14.05, Nr.492 plkst.14.30, Nr.494 

plkst.15.45  no pieturas “Baložu skola” ar izpildi sestdienās, svētdienās;   

5.3.1.6. atklāt jaunus reisus Nr.504 plkst.07.15, Nr.506 plkst.09.55, Nr.508 

plkst.15.30, Nr.510 plkst.18.10 no pieturas “Ieviņu pagrieziens” ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai; 

5.3.1.7. reisiem Nr.379 plkst.11.55, Nr.397 plkst.14.00, Nr.401 plkst.14.20, 

Nr.413 plkst.15.30 no Rīgas MTS noteikt izpildi no pirmdienas līdz svētdienai 

(iepriekš - no pirmdienas līdz piektdienai);  

5.3.1.8. reisiem Nr.411 plkst.15.15, Nr.423 plkst.16.25, Nr.425 plkst.16.45 no 

Rīgas MTS noteikt izpildi no pirmdienas līdz piektdienai (iepriekš - no pirmdienas līdz 

svētdienai);  

5.3.1.9. reisiem Nr.326 plkst.06.00, Nr.350 plkst.08.25, Nr.446 plkst.20.10 no 

pieturas “Baložu skola” noteikt izpildi no pirmdienas līdz svētdienai (iepriekš - 

sestdienās, svētdienās); 

5.3.1.10. reisam Nr.350 plkst.08.25 no pieturas “Baložu skola” noteikt izpildi 

no pirmdienas līdz piektdienai (iepriekš - sestdienās, svētdienās); 

5.3.1.11. reisiem Nr.374 plkst.11.40, Nr.400 plkst.14.55, Nr.412 plkst.16.05, 

Nr.436 plkst.18.50 no pieturas “Baložu skola” noteikt izpildi no pirmdienas līdz 

svētdienai (iepriekš - no pirmdienas līdz piektdienai); 

5.3.1.12. reisam Nr.354 plkst.08.50 no pieturas “Baložu skola” noteikt izpildi 

sestdienās, svētdienās (iepriekš - no pirmdienas līdz piektdienai); 

5.3.1.13. reisiem Nr.364 plkst.10.00, Nr.450 plkst.20.40 no pieturas “Baložu 

skola” noteikt izpildi sestdienās, svētdienās (iepriekš - no pirmdienas līdz svētdienai); 

5.3.1.14. reisiem Nr.378 plkst.12.10, Nr.388 plkst.13.30, Nr.398 plkst.14.40, 

Nr.410 plkst.15.50 no pieturas “Baložu skola” noteikt izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai (iepriekš - no pirmdienas līdz svētdienai); 

5.3.1.15. reisiem Nr.335, Nr.481, Nr.339, Nr.341, Nr.343, Nr.345, Nr.347, 

Nr.349, Nr.351, Nr.353, Nr.357, Nr.361, Nr.363, Nr.369, Nr.371, Nr.373, Nr.375, 

Nr.381, Nr.383, Nr.387, Nr.389, Nr.391, Nr.393, Nr.395, Nr.405, Nr.407, Nr.417, 

Nr.419, Nr.421, Nr.427, Nr.429, Nr.433, Nr.435, Nr.437, Nr.439, Nr.441, Nr.443, 

Nr.445, Nr.447, Nr.449, Nr.451, Nr.453, Nr.455, Nr.457, Nr.459, Nr.461, Nr.463, 

Nr.467, Nr.469, Nr.471, Nr.473, Nr.475, Nr.477, Nr.479 no Rīgas MTS grozīt izpildes 

laikus starp pieturām un pienākšanas laiku galapunktā; 

5.3.1.16. reisiem Nr.330, Nr.332, Nr.334, Nr.338, Nr.342, Nr.346, Nr.358, 

Nr.360, Nr.366, Nr.368, Nr.370, Nr.382, Nr.386, Nr.392, Nr.396, Nr.404, Nr.406, 

Nr.416, Nr.418, Nr.422, Nr.426, Nr.430, Nr.432, Nr.440, Nr.442, Nr.444, Nr.452, 

Nr.454, Nr.456, Nr.458, Nr.460, Nr.462 no pieturas “Baložu skola” grozīt izpildes 

laikus starp pieturām. 

5.3.2. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5034 Rīga-Olaine: 

5.3.2.1. slēgt reisus Nr.155 plkst.08.15 un Nr.221 plkst.10.15 no Rīgas 

(Elizabetes iela); 

5.3.2.2. atklāt jaunus reisus Nr.261 plkst. 08.15 un Nr.263 plkst.10.15 no Rīgas 

(Elizabetes iela), novirzot caur pieturu “Gaismas”; 

5.3.2.3. slēgt reisu Nr.166 plkst.15.15 no Olaines;  

5.3.2.4. atklāt jaunu reisu Nr.256 plkst.10.15 no Olaines ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai;  



5.3.2.5. slēgt reisu Nr.198 plkst.16.15 no Olaines; 

5.3.2.6. atklāj jaunu reisu Nr.258 plkst.16.15 no Olaines ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai, novirzot caur pieturu “Gaismas”; 

5.3.2.7. slēgt reisu Nr.252 plkst.18.30 no Olaines; 

5.3.2.8. atklāt jaunu reisu Nr.260 plkst.18.30 no Olaines ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai, novirzot caur pieturu “Gaismas”;  

5.3.2.9. reisiem Nr.147, Nr.211, Nr.157, Nr.165, Nr.203, Nr.259, Nr.173, 

Nr.175, Nr.181, Nr.217, Nr.255, Nr.253, Nr.207 no Rīgas (Elizabetes ielas) grozīt 

izpildes laikus starp pieturām un pienākšanas laiku galapunktā; 

5.3.2.10. reisiem Nr.140, Nr.248, Nr.206, Nr.152, Nr.154, Nr.208, Nr.158, 

Nr.224, Nr.194, Nr.188, Nr.228 no Olaines grozīt izpildes laikus starp pieturām un 

pienākšanas laiku galapunktā. 

 5.3.3. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6852 Rīga-Straume: 

5.3.3.1. reisam Nr.10 plkst.09.20 no pieturas “Straume” un Nr.09 plkst.16.35, 

Nr.11 plkst.8.15 no Rīgas MTS grozīt izpildes laikus starp pieturām un pienākšanas 

laiku galapunktā; 

5.3.3.2. slēgt reisu Nr.12 plkst.17.25 no pieturas “Straume”; 

5.3.3.3. atklāt jaunu reisu Nr.14 plkst.17.35 no pieturas “Straume” ar izpildi 

katru dienu; 

5.3.4. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5171 Rīga-Pavasari-Virši: 

5.3.4.1. atklāt reisu Nr.31 plkst.09.00 no Rīgas MTS ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

5.3.4.2. atklāt reisu Nr.32 plkst.15.30 no pieturas “Virši” ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai; 

5.3.4.3. reisiem Nr.23, Nr.25, Nr.11, Nr.27, Nr.17, Nr.21, Nr.29 no pieturas 

Rīgas MTS un Nr.24, Nr.26, Nr.12, Nr.28, Nr.18, Nr.22, Nr.30 no pieturas “Virši” 

grozīt izpildes laikus starp pieturām un pienākšanas laikus galapunktā. 

5.3.5. atklāt reģionālās nozīmes maršrutu Nr. 5329 Virši-Pavasari-Olaine ar 

sekojošu reisu izpildi: 

5.3.5.1. reiss Nr.02 plkst.09.40 no pieturas “Virši” ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai (nekursē svētku dienās); 

5.3.5.2. reiss Nr.01 plkst.15.00 no pieturas “Olaine” ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai (nekursē svētku dienās). 

5.3.6. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6847 Rīga-Baldone: 

5.3.6.1. slēgt reisu Nr.96 plkst.06.55 no Baldones; 

5.3.6.2. atklāt reisu Nr.168 plkst.06.55 no Baldones ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai, novirzot pa Pļavniekkalna ielu. 

5.3.7. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6843 Rīga-Pļavniekkalns-Ķekava: 

5.3.7.1. slēgt reisu Nr. 07 plkst. 12.35 no Rīgas MTS; 

5.3.7.2. atklāt reisu Nr. 33 plkst. 12.40 no Rīgas MTS ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai. 

5.3.8. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6844 Rīga-Valdlauči-Pļavniekkalns-

Ķekava: 

5.3.8.1. slēgt reisu Nr.81 plkst.12.50 no Rīgas MTS; 

5.3.8.2. slēgt reisu Nr.85 plkst.13.05 no Rīgas MTS; 

5.3.8.3. slēgt reisu Nr.185 plkst.22.15 no Rīgas MTS; 

5.3.8.4. slēgt reisu Nr.86 plkst.13.15 no pieturas “Ķekavas ciems”; 



5.3.8.5. slēgt reisu Nr.90 plkst.13.30 no pieturas “Ķekavas ciems”; 

5.3.8.6. slēgt reisu Nr.188 plkst.21.45 no pieturas “Ķekavas ciems”; 

5.3.8.7. slēgt reisu Nr.65 plkst.11.05 no Rīgas MTS; 

5.3.8.8. atklāt reisu Nr. 253 plkst.11.10 no Rīgas MTS ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

5.3.8.9. slēgt reisu Nr.93 plkst.14.05 no Rīgas MTS; 

5.3.8.10. atklāt reisu Nr.255 plkst.14.10 no Rīgas MTS ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

5.3.8.11. slēgt reisu Nr.97 plkst.14.35 no Rīgas MTS; 

5.3.8.12. atklāt reisu Nr. 257 plkst.14.30 no Rīgas MTS ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

5.3.8.13. slēgt reisu Nr.167 plkst.20.15 no Rīgas MTS; 

5.3.8.14. atklāt reisu Nr. 259 plkst.20.20 no Rīgas MTS ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

5.3.8.15. slēgt reisu Nr.171 plkst.20.45 no Rīgas MTS; 

5.3.8.16. atklāt reisu Nr. 261 plkst.20.40 no Rīgas MTS ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

5.3.8.17. slēgt reisu Nr.74 plkst.11.45 no pieturas “Ķekavas ciems”; 

5.3.8.18. atklāt reisu Nr. 272 plkst.11.50 no pieturas “Ķekavas ciems” ar izpildi 

no pirmdienas līdz piektdienai; 

5.3.8.19. slēgt reisu Nr.104 plkst.14.45 no pieturas “Ķekavas ciems”; 

5.3.8.20.atklāt reisu Nr.274 plkst.15.10 no pieturas “Ķekavas ciems” ar izpildi 

no pirmdienas līdz piektdienai; 

5.3.8.21.slēgt reisu Nr.182 plkst.21.15 no pieturas “Ķekavas ciems”; 

5.3.8.22.atklāt reisu Nr.276 plkst.12.20 no pieturas “Ķekavas ciems”; 

5.3.8.23. reisam Nr.83 plkst.13.00 no MTS noteikt izpildi no pirmdienas līdz 

svētdienai (iepriekš - sestdienās, svētdienās); 

5.3.8.24. reisam Nr.88 plkst.13.20 no pieturas “Ķekavas ciems” noteikt izpildi 

no pirmdienas līdz sestdienai (iepriekš - sestdienās); 

5.3.8.25. reisam Nr.92 plkst.13.40 no pieturas “Ķekavas ciems” noteikt izpildi 

no pirmdienas līdz sestdienai (iepriekš - sestdienās); 

5.3.8.26. reisam Nr.186 plkst.21.40 no pieturas “Ķekavas ciems” noteikt izpildi 

no pirmdienas līdz sestdienai (iepriekš - sestdienās); 

5.3.8.27. reisam Nr.250 plkst.14.50 no pieturas “Ķekavas ciems” noteikt izpildi 

no pirmdienas līdz piektdienai un svētdienās (iepriekš - svētdienās); 

5.3.8.28. reisam Nr.67 plkst.11.20 no MTS noteikt izpildi sestdienās, svētdienās 

(iepriekš - no pirmdienas līdz svētdienai); 

5.3.8.29. reisam Nr.169 plkst.20.30 no MTS noteikt izpildi sestdienās, 

svētdienās (iepriekš - no pirmdienas līdz svētdienai); 

5.3.8.30. reisam Nr.95 plkst.14.20 no MTS noteikt izpildi sestdienās (iepriekš 

- no pirmdienas līdz sestdienai); 

5.3.8.31. reisam Nr.76 plkst.12.00 no pieturas “Ķekavas ciems” noteikt izpildi 

sestdienās (iepriekš - no pirmdienas līdz sestdienai); 

5.3.8.32. reisam Nr.106 plkst.15.00 no pieturas “Ķekavas ciems” noteikt izpildi 

sestdienās (iepriekš - no pirmdienas līdz sestdienai); 

5.3.8.33. reisam Nr.108 plkst.15.15 no pieturas “Ķekavas ciems” noteikt izpildi 

svētdienās (iepriekš - no pirmdienas līdz piektdienai un svētdienās); 



5.3.8.34. reisam Nr.184 plkst.21.30 no pieturas “Ķekavas ciems” noteikt izpildi 

svētdienās (iepriekš - no pirmdienas līdz piektdienai un svētdienās). 

5.3.9. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” informēt Sabiedriskā transporta 

padomi par Lēmuma 5.3.1. un 5.3.5. punktā veikto grozījumu sešu mēnešu 

rezultātiem, lai nepieciešamības gadījumā lemtu par to turpmāku lietderību. 

 

 

5.4.  Saskaņot VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavoto Vienošanos par 

Liepājas pilsētas un reģionālās nozīmes maršrutu tīkla robežām (spēkā no 2020.gada 

1.janvāra), iekļaujot tajā: 

5.4.1. reģionālās nozīmes maršrutu aprakstu Liepājas pilsētas administratīvajā 

teritorijā un Liepājas pilsētas pieturas, kurās tiek veikta pasažieru uzņemšana un 

izlaišana; 

5.4.2. reģionālās nozīmes maršrutu, kuriem pieturas noteiktas ārpus Liepājas 

autoostas, sarakstu; 

5.4.3.  pilsētas nozīmes maršrutu sarakstu: 

5.4.3.1. Nr. 8 Līva-d/b Šķēde; 

5.4.3.2. Nr. 10A Oskara Kalpaka tilts – Dienvidu kapi; 

5.4.3.3 Nr. 11A Oskara Kalpaka tilts-Dienvidu kapi; 

5.4.3.4. Nr. 100 Mirdzas Ķempes iela – Lidosta.   

5.4.4. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” slēgt attiecīgu Vienošanos ar 

Liepājas pilsētas domi par Liepājas pilsētas un reģionālās nozīmes maršrutu tīkla 

robežām. 

 

 

5.5. Uz eksperimenta laiku – trīs mēnešiem - apstiprināt izmaiņas reģionālās 

nozīmes maršrutu tīklā un reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6414 Talsi-Sabile atklāt 

reisu plkst. 07.40 no Talsiem ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai mācību laikā 

(nekursē svētku dienās). 

5.5.1. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” informēt Sabiedriskā transporta 

padomi par eksperimentālā reisa divu mēnešu rezultātiem. 
 

 

5.6. Uz eksperimenta laiku – sešiem mēnešiem - apstiprināt sekojošas izmaiņas 

reģionālās nozīmes maršrutu tīklā: 

5.6.1. Atklāt reģionālās nozīmes maršrutu Nr. 5301 Liepāja – Cimdenieki – 

Grobiņa ar sekojošu reisu izpildi (katru dienu): 

5.6.1.1. Nr.01 plkst. 07.50 no Siena tirgus; 

5.6.1.2. Nr.02 plkst. 07.30 no Skolas (Grobiņa); 

5.6.1.3. Nr.03 plkst. 11.33 no Siena tirgus; 

5.6.1.4. Nr.04 plkst. 08.20 no Skolas (Grobiņa); 

5.6.1.5. Nr.05 plkst. 16.00 no Siena tirgus; 

5.6.1.6. Nr.06 plkst. 12.05 no Skolas (Grobiņa); 

5.6.1.7. Nr.07 plkst. 17.30 no Siena tirgus; 

5.6.1.8. Nr.08 plkst. 16.30 no Skolas (Grobiņa); 

5.6.1.9. Nr.10 plkst. 18.00 no Skolas (Grobiņa); 

5.6.1.10. Nr.09 plkst. 15.00 no Siena tirgus; 



5.6.1.11. Nr.12 plkst. 15.30 no Skolas (Grobiņa). 

5.6.2. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6907 Liepāja – Otaņķu pasts: 

5.6.2.1. slēgt reisu Nr. 07 plkst. 15.25 no Liepājas un reisu Nr. 10 plkst. 07.45 

no Otaņķu pasta; 

5.6.2.2. atklāt reisu Nr. 11 plkst. 15.25 no Liepājas ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai mācību laikā (nekursē svētku dienās); 

5.6.2.3. atklāt reisu Nr. 14 plkst. 07.45 no Otaņķu pasta ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai mācību laikā (nekursē svētku dienās).  

5.6.3. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” informēt Sabiedriskā transporta 

padomi par eksperimentālo pārvadājumu piecu mēnešu rezultātiem. 

 

5.7. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” veikt attiecīgus grozījumus 

sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumos. 

5.8. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 11.novembrī. 

 
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr. 634 “Sabiedriskā 

transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklos” 22. punktu Sabiedriskā 

transporta padomes lēmumu par maršrutu tīkla apstiprināšanu vai grozīšanu publicē 

Autotransporta direkcijas mājaslapā internetā vai citos plašsaziņas līdzekļos. Attiecīgo lēmumu 

var pārsūdzēt (apstrīdēt) Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmajai daļai pieteikumu par 

administratīvā akta izdošanu, atcelšanu, spēkā esamību, atzīšanu par prettiesisku vai par 

administratīvā akta izdošanas procesā pieļauta procesuālā pārkāpuma konstatēšanu var iesniegt 

viena mēneša laikā no dienas, kad stājies spēkā augstākas iestādes lēmums par apstrīdēšanas 

iesniegumu. Minētā panta otrā daļa noteic, ja augstākas iestādes nav vai tā ir Ministru kabinets, 

pieteikumu var iesniegt viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

V.Brūdere 

Kurzemes plānošanas reģiona  

Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētāja vietniece      __________________ 

  

https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums


SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.5A 

 

2019.gada 1.novembrī                                                                        (prot.Nr.11§5A) 
 

5A. Par finansēšanas kārtību reģionālās nozīmes maršrutos Nr. 3113 un 3117. 

 

Ņemot vērā pieejamo valsts budžeta finansējumu un Ministru kabineta 2013.gada 

17.decembra noteikumu Nr. 1511 “Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 

3.6.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

 

5A.1. Atlikt jautājuma par izmaiņām reģionālās nozīmes maršrutu Nr. 3113 

Sigulda-Kaķīškalns-Institūts-Sigulda un Nr. 3117 Sigulda -Saltavots-Pelītes-Sigulda 

finansēšanas kārtībā izskatīšanu līdz nākamajai Sabiedriskā transporta padomes sēde, 

vienlaicīgi uzdodot VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavot papildus informāciju 

(skolēnu skaits, izmaksas u.tml.), kā arī sadarbībā ar plānošanas reģionu izskatīt 

maršrutu tīkla optimizēšanas iespējas un par rezultātiem informēt Sabiedriskā 

transporta padomi.   

5A.2. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 1.novembrī. 

 

 

 

 

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.5B 

 

2019.gada 1.novembrī                                                                        (prot.Nr.11§5B) 
 

5B. Informācija par sadarbības līgumu ar Eurail Group. 

 

Ņemot vērā Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr. 1511 

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

padome nolemj: 

 

5B.1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju un atbalstīt AS “Pasažieru 

vilciens” sadarbības līguma slēgšanu ar Eurail Group, lai kļūtu par Eurail un Interrail 

partneri.  

5B.2. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 1.novembrī. 

 

 

 

 

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.5C 

 

2019.gada 1.novembrī                                                                        (prot.Nr.11§5C) 
 

5C. Par dzelzceļa pieturu elektrovilcienu zonā perspektīvo izmantošanu 

(turpinājums). 

 

Ņemot vērā Sabiedriskā transporta padomes 2019.gada 4.oktobra Lēmuma Nr. 5 

5.3. punktā noteikto2, Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr. 1511 

“Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 27.punktu, Sabiedriskā transporta 

padome nolemj: 

 

5C.1. Vilcienu kustību sarakstos saglabāt pieturu “Milzkalne” un aicināt Engures 

novada pašvaldību sadarbībā ar VAS “Latvijas Dzelzceļš” rast kopīgu risinājumu, lai 

veicinātu pozitīvu pasažieru plūsmas pieaugumu; 

5C.2. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 1.novembrī. 

 

 

 

 

V.Brūdere 

Kurzemes plānošanas reģiona  

Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētāja vietniece      __________________ 

       

  

 
2 stacijas “Milkalne” izvērtējumu atlikt līdz nākamajai Sabiedriskā transporta padomes, uzdodot 

VSIA “Autotransporta direkcija” iegūt papildus pasažieru plūsmas datus. 
 



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.6 

 

 

2019.gada 1.novembrī              (prot.Nr.11§6) 

 

6. Informācija par Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS aptaujas 

rezultātiem. 

 

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

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

padome nolemj: 

           

6.1. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju 

par Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS aptaujas rezultātiem;  

 6.2. Lēmums stājas spēkā 2019. gada 1.novembrī.  
 

 

 

 

 

 

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.7 

 

 

2019.gada 1.novembrī              (prot.Nr.11§7) 

 

7. Informācija par tiesību piešķiršanas procedūras - atklāta konkursa “Par tiesībām 

sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus ar autobusiem reģionālās nozīmes 

maršrutu tīklā” (id. Nr. AD 2019/7) – gaitu. 

 

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

„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 27. punktu, Sabiedriskā transporta 

padome nolemj: 

           7.1. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju 

par atklāta konkursa “Par tiesībām sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus ar 

autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā” (id. Nr. AD 2019/7) gaitu;  

 7.2. Lēmums stājas spēkā 2019. gada 1.novembrī.  

 

 

 

 

 

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.8 

 

 

2019.gada 1.novembrī              (prot.Nr.11§8) 
 

8. Par valsts pasūtījumu SIA “Gulbenes - Alūksnes bānītis” 2020. gadam. 
 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās daļas 

3.punktu, 8.panta otro daļu un pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru 

kabineta noteikumu Nr.1511 “Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.4. un 

25.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

8.1. uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” organizēt sabiedriskā transporta 

pakalpojumu pasūtījumu reģionālās nozīmes dzelzceļa maršrutā “Gulbene - Alūksne”; 

8.2. izpildot lēmuma 8.1.punktu, uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” 

sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu slēgt uz vienu gadu (no 2020. 

gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim), paredzot, ka pārvadātājam SIA 

“Gulbenes – Alūksnes bānītis” par 2020. gadu tiks segti zaudējumi par sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālās nozīmes maršrutā „Gulbene – Alūksne” 

ne vairāk kā 80 000 euro (astoņdesmit tūkstoši) apmērā, tajā skaitā degvielas izmaksas, 

atalgojuma (arī VSAOI) izmaksas transportlīdzekļu vadītājiem un peļņa. Zaudējumi par 

personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu tiks segti atsevišķi, ņemot 

vērā faktiski pārvadāto pasažieru ar braukšanas maksas atvieglojumiem skaitu. 

8.3. uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” informēt Sabiedriskā transporta 

padomi par lēmuma 8.1. un 8.2.punkta izpildi; 

8.4. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 1. novembrī 
 

 

 

 

 

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.9 

 

 

2019.gada 1.novembrī              (prot.Nr.11§9) 
 

9. Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu maršrutu tīkla daļās 

“Jēkabpils”, “Preiļi”, “Limbaži”, “Madona”, “Daugavpils”, “Gulbene”, “Ludza”, 

“Rēzekne”, “Alūksne”, “Ventspils”, “Talsi”, “Dobele” no 2020.gada 1.janvāra. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 2.pantu, 5.panta 

pirmās daļas 3.punktu, 8.panta trešo daļu, Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 

23.oktobra regulā (EK) Nr. 1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta 

pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes regulu 

(EEK) Nr. 1191/69 un Padomes regulu (EEK) Nr. 1107/70 5.panta 5.punktu,  un 

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

padomes nolikums” 3.6. punktu, lai nodrošinātu  nepārtrauktus un pieejamus sabiedriskā 

transporta pakalpojumus maršrutu tīkla daļas “Jēkabpils”, “Preiļi”, “Limbaži”, 

“Madona”, “Daugavpils”, “Gulbene”, “Ludza”, “Rēzekne”, “Alūksne”, “Ventspils”, 

“Talsi” un “Dobele” maršrutos, Sabiedriskā transporta padome nolemj:  

 

 9.1. Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju 

par veikto pārvadātāju aptauju par iespējām sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus 

maršrutu tīkla daļās “Jēkabpils”, “Preiļi”, “Limbaži”, “Madona”, “Daugavpils”, 

“Gulbene”, “Ludza”, “Rēzekne”, “Alūksne”, “Ventspils”, “Talsi”, “Dobele” no 

2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim;  

 

9.2. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” veikt grozījumus sekojošos 

sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumos, pagarinot to darbības termiņu 

līdz 2020.gada 31.decembrim ar pagarinājuma tiesībām līdz 6 mēnešiem, ja nav 

noslēdzies atklātais konkurss “Par tiesībām sniegt sabiedriskā transporta 

pakalpojumus ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā” (id.Nr. AD 2019/7), 

un, saglabājot esošo pakalpojuma cenu un nosacījumus:  

9.2.1. SIA „Jēkabpils autobusu parks” (reģ. nr. 45403003245) – par 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem maršrutu tīkla daļās 

“Jēkabpils” un “Preiļi”; 

9.2.2. AS “CATA” (reģ.nr.40003016840) - par sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem maršrutu tīkla daļā “Limbaži”; 

9.2.3. SIA „Madonas ceļu būves SIA” (reģ. nr. 47103000017) – par sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem maršrutu tīkla daļā “Madona”; 

9.2.4. SIA „Ceļavējš -ATP” (reģ.nr.47103000182) – par sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem maršrutu tīkla daļā “Madona”; 



9.2.5. SIA „Daugavpils autobusu parks” (reģ.nr.LV41503007196), – par 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem maršrutu tīkla daļā 

“Daugavpils”; 

9.2.6. SIA „Gulbenes autobuss” (reģ.nr. 43203003672) – par sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem maršrutu tīkla daļā “Gulbene”; 

9.2.7. SIA “Ludzas autotransporta uzņēmums” (reģ.nr.42403007095) - par 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem maršrutu tīkla daļā 

“Ludza”.  

9.2.8. AS „Rēzeknes autobusu parks” (reģ.nr.400003012603)– par sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem maršrutu tīkla daļā “Rēzekne”; 

9.2.9. SIA „Sabiedriskais autobuss” (reģ.nr. 48503004916) – par sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem maršrutu tīkla daļās “Alūksne” un 

“Ventspils”; 

9.2.10. AS “Talsu autotransports” (reģ. nr.40003009139) - par sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem maršrutu tīkla daļā “Talsi”. 

 

9.3. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” slēgt sabiedriskā transporta 

pakalpojumu pasūtījuma pagaidu līgumu ar SIA “Dobeles autobusu parks” (reģ.nr. 

45103001156) par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem 

maršrutu tīkla daļā “Dobele” ar pakalpojuma cenu 1,0328 EUR/km, saglabājot 

esošajā sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumā ietvertos 

nosacījumus.  

9.3.1. pagaidu līguma darbības termiņš – no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 

31.decembrim ar pagarinājuma tiesībām līdz 6 mēnešiem, ja nav noslēdzies atklātais 

konkurss “Par tiesībām sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus ar autobusiem 

reģionālās nozīmes maršrutu tīklā” (id.Nr. AD 2019/7); 

 

9.4. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 1.novembrī.  

 

V.Brūdere 

Kurzemes plānošanas reģiona  

Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētāja vietniece      __________________ 


