
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

2018.gada 14.decembrī            (prot.Nr.11§1) 
 

 

1. Par gala norēķinu veikšanu par 2017.gadu ar Kooperatīvo sabiedrību "TOMS". 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās 

daļas 7. punktu, 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” 73.un 75.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

1.1. Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” 2018.gada 21.novembra 

ziņojumu Nr. 34 par gala norēķinu veikšanu par 2017.gadu ar Kooperatīvo sabiedrību 

“TOMS”; 

1.2. Pārvadātājam Kooperatīvā sabiedrība “TOMS” aprēķināto nesegto 

zaudējumu kompensāciju par 2017.gadu 651,64 EUR apmērā novirzīt citu sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sniegšanā iesaistīto pārvadātāju nesegto zaudējumu segšanai 

2017.gadā; 

1.3. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 14.decembrī. 

 

 

 

 

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 

 

 

2018.gada 14.decembrī            (prot.Nr.11§2) 
 

 

2. Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas 9 mēnešu rezultātiem. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās daļas 

6. un 7.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

2.1. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju 

par sabiedriskā transporta pakalpojumu izpildes rezultātiem 9 mēnešos; 

2.2. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” par pienākumu sagatavot 

informāciju par veiktajām pārbaudēm attiecībā uz Pārvadātāju – SIA “MIGAR” – un to 

rezultātiem. Uzaicināt SIA “MIGAR” pārstāvi Sabiedriskā transporta padomes 

2019.gada februāra sēdē sniegt paskaidrojumus par sabiedriskā transporta pakalpojumu 

pasūtījuma izpildi un sniegto pakalpojumu atbilstību normatīvo aktu prasībām;  

2.3. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 14.decembrī. 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________ 

      

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.3 

 

 

2018.gada 14.decembrī            (prot.Nr.11§3) 
 

 

3. 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: 

           3.1. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju 

par veiktajiem grozījumiem Līgumos par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu 

reģionālās nozīmes maršrutos, pamatojoties uz Sabiedriskā transporta padomes 2014. 

gada 28. februāra lēmuma Nr.2 2.14.punktu, 2014. gada 10. janvāra lēmuma Nr.3 3.1.1. 

un 3.2.7.punktu, 2015.gada 30.oktobra lēmuma Nr.5 5.4.punktu; 

 3.2. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 14. decembrī.  
 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      ______________________ 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.4 

 

2018. gada 14. decembrī  (prot. Nr.11§4) 

 

4. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla 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, 2010.gada 13.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 634 

“Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā” 84. punktu,  

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

padomes nolikums” 3.1., 3.3. punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

 

4.1. Apstiprināt izmaiņas reģionālās dzelzceļa nozīmes maršrutu tīklā un 

maršrutā Rīga – Madona – Gulbene noteikt vilcienu Nr. 804* un Nr.803* kursēšanu 

2019.gada 18.maijā, 27.jūlijā un 7.septembrī.  

 

 4.2.Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā: 

4.2.1. maršrutā Nr.5558 Tukums –Tume slēgt reisu Nr.53 plkst.17:30 no 

Tukuma AO; 

4.2.2. maršrutā Nr. 3211 Jauntukums – MRS atklāt reisu plkst.17:10 no 

Autoostas uz Jauntukumu ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai; 

4.2.3. maršrutā Nr.3212 Jauntukums – Tukuma Lauktehnika atklāt reisu 

plkst. 17:15 no Jauntukuma uz Tukuma Lauktehniku ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai. 

4.2.4. Ar 2019.gada 14.janvāri līdz mācību gada beigām reģionālās nozīmes 

maršrutā Nr.5543 Tukums –Engure uz eksperimenta laiku: 

4.2.4.1. atklāt reisu plkst.15:20 no Tukuma AO ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai skolu mācību laikā; 

4.2.4.2.atklāt reisu plkst.15:50 no Engures ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai skolu mācību laikā. 

4.2.4.3. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” par pienākumu Sabiedriskā 

transporta padomes maija sēdē informēt par Lēmuma 4.2.4. punktā noteikto 

eksperimentālo pārvadājumu rezultātiem.  

4.2.5. maršrutā Nr.6051 Tukums –Tume slēgt reisus Nr.01, Nr. 04, Nr. 07, Nr. 

08. 

4.2.6. Neatbalstīt ierosinātās izmaiņas reģionālās nozīmes maršruta Nr.5543 

Tukums –Engure reisam Nr.03 plkst.09:05 no Tukuma AO noteikt papildus izpildi 

svētdienās un reisam Nr.06 plkst.09:40 no Engures noteikt papildus izpildi svētdienās.  

  

4.3. Neatbalstīt ierosinātā izmaiņas reģionālās nozīmes maršruta Nr. 6619 

Valmiera-Bērzaine-Vākšēni-Valmiera reisā Nr. 13 plkst.06:20 no Valmieras AO 

iekļaut pieturvietu “Jaunzēmeles”. 



4.4. Izvērtējot eksperimentālo pārvadājumu rezultātus, apstiprināt izmaiņas 

reģionālās nozīmes maršrutu tīklā un maršrutā Nr. 5484 Preiļi-Apšenieki-Znotiņi-

Preiļi: 

4.4.1. atklāt reisu Nr.03 plkst. 06:35 no Preiļu AO ar izpildi trešdienās skolēnu 

brīvdienās; 

4.4.2. atklāt reisu Nr.04 plkst. 16:00 no Preiļu AO ar izpildi trešdienās skolēnu 

brīvdienās. 

4.4.3. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” 2019.gada vasarā informēt 

Sabiedriskā transporta padomi par Lēmuma 4.4.1. un 4.4.2. punktā noteikto 

pārvadājumu rezultātiem, lai izvērtētu šo reisu turpmāku lietderību. 

 

4.5. Apstiprināt izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā un maršrutā Nr.6697 

Alūksne – Mārkalne - Zabolova: 

4.5.1.reisam Nr.05 piektdienās plkst. 18:00 no Alūksnes AO līdz pieturvietai 

“Mārkalne” noteikt izpildi no 01.06.-31.08.; 

4.5.2.reisam Nr. 16 piektdienās plkst. 18:25 no pieturvietas “Mārkalne” līdz 

Alūksnes AO noteikt izpildi no 01.06. – 31.08. 

4.5.3.atklāt jaunu reisu piektdienās plkst. 18:00 no Alūksnes AO līdz pieturvietai 

“Zabolova”, nosakot tā izpildi no 01.09.-31.05.; 

4.5.4. atklāt jaunu reisu piektdienās plkst. 19:25 no pieturvietas “Zabolova” līdz 

Alūksnes AO, nosakot izpildi no 01.09.-31.05. 

 

4.6. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” veikt attiecīgus grozījumus 

sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumos. 

4.7. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 14.decembrī. 

 

 
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. 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs     _________________   

 

  

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


SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.5 

 

 

2018.gada 14.decembrī            (prot.Nr.11§5) 

 

5. Informācija par sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu Igaunijā. 

 

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

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

padome nolemj: 

5.1. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju 

par sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu Igaunijā; 

 5.2. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 14. decembrī.  
 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _______________________ 

 

 

     

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.6 

 

 

2018.gada 14.decembrī            (prot.Nr.11§6) 

 

6. Par tarifu izmaiņām vienotajām biļetēm Aizkraukles virzienā. 

 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās daļas 

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

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

           6.1. Apstiprināt, ka no 2019.gada 1.janvāra braukšanas maksas atlaide 

vienotajai biļetei ir 0.20 EUR (ar PVN) apmērā no autobusu biļetes cenas vienam 

braucienam starp pieturvietām “Aizkraukles stacija” un “Aizkraukles autoosta”. 

Noteikt, ka no šī brauciena maksas tiek aprēķināta vienoto abonementa biļešu cena; 

           6.2. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” par pienākumu veikt attiecīgus 

grozījumus sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumos; 

 6.3. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 14. decembrī.  

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _______________________ 

 

 


