
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

2019.gada 20.jūnijā            (prot.Nr.6§1) 
 

 

1. Par 2020.gadā prognozēto nepieciešamo valsts budžeta finansējumu sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sniedzējiem. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās daļas 

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

transporta padomes nolikums” 3.6. un 21.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” 16.punktu, Sabiedriskā transporta padome 

nolemj: 

1.1. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sniegto informāciju par 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju un republikas pilsētu pašvaldību 

iesniegtām prognozēm par peļņu vai zaudējumiem 2020. gadā;  

1.2. Apstiprināt VSIA “Autotransporta direkcija” sniegtos priekšlikumus par 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo valsts budžeta 

finansējumu 2020.gadam, pamatojoties uz sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzēju un republikas pilsētu pašvaldību iesniegtajām prognozēm par peļņu vai 

zaudējumiem 2020. gadā;  

1.3. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 20.jūnijā. 

 
 

 

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 20.jūnijā                (prot.Nr.6§2) 
 

 

2. 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: 

            2.1. 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, 2015.gada 30.oktobra Lēmumu Nr. 5 “Par autobusu maršrutu abonementu 

biļešu lietošanas, pasažieru uzskaites un finanšu atskaišu sniegšanas kārtību 

(turpinājums)” 5.4. punktu, 2014. gada 10. janvāra lēmuma Nr. 3 „Par operatīvo 

lēmumu izpildes nodrošināšanu” 3.2.7. punktu; 

            2.2. Lēmums stājas spēkā 2019. gada 20.jūnijā.  
 

 

 

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 20.jūnijā                (prot.Nr.6§3) 

 

3. 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, Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu 

Nr. 634 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā” 

77.punktu, V.1 nodaļu,  2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 

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

transporta padome nolemj: 
 

3.1. Apstiprināt izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā pa dzelzceļu un 

maršrutā Ogre-Rīga norīkot papildus vilcienu 2019.gada 14.jūlijā plkst. 00.30 no 

Ogres. 

 

3.2. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā pa 

dzelzceļu un maršrutā Rīga-Liepāja norīkot papildus vilcienu: 

3.2.1. 2019.gada 2.augustā plkst. 13.50 no Rīgas; 

3.2.2. 2019.gada 4.augustā plkst. 11.55 no Liepājas. 

 

3.3. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā pa 

dzelzceļu un maršrutā Rīga-Cēsis norīkot papildus vilcienu: 

3.2.1. 2019.gada 20.jūlijā plkst. 14.11 no Rīgas; 

3.2.2. 2019.gada 21.jūlijā plkst. 00.30 no Cēsīm. 

 

3.4. Apstiprināt izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā un maršruta Nr. 

6783 Dobele – Bukaiši sekojošu reisu daļu (starp pieturām “Bukaišu skola” un 

“Gundegas”) izpildi nodrošināt pēc pieprasījuma: 

3.4.1. reiss Nr. 17 Dobele-Bukaiši-Gundegas (plkst. 07.35-plkst. 08.54); 

3.4.2. reiss Nr. 18 Gundegas-Bukaiši-Dobele (plkst. 08.49 – plkst. 09.57); 

3.4.3. reiss Nr. 31 Dobele-Bukaiši-Gundegas (plkst. 14.10 – plkst. 15.21); 

3.4.4. reiss Nr. 28 Gundegas-Bukaiši-Dobele (plkst. 15.39 – plkst. 16.47). 

 

3.5. Papildus apstākļu izvērtēšanai atlikt ierosināto izmaiņu reģionālās nozīmes 

maršrutā Nr. 5635 Romandova - Runtorta izskatīšanu. 

3.5.1. Apstiprināt izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā un pēc attiecīgas 

pieturas ierīkošanas reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 3001 Ludza-Ezerkrasts: 

3.5.1.1. reisa Nr. 02 plkst. 09.20 no pieturas “Ezerkrasts 2” izpildi noteikt periodā 

no 15.aprīļa līdz 14.maijam un no 16.septembra līdz 15.oktobrim (izpilde – katru dienu); 



3.5.1.2. atklāt reisu Nr. 16 plkst. 09.20 no pieturas “Ezerkrasts 2” ar pieturu 

“Ludzas pilsētas kapi” no 15.maija līdz 15.septembrim  (izpilde – sestdienās);  

3.5.1.3. atklāt reisu Nr. 18 plkst. 09.20 no pieturas “Ezerkrasts 2” no 15.maija 

līdz 15.septembrim (izpilde – katru dienu); 

3.5.1.4. reisa Nr. 09 plkst. 13.00 no pieturas “Ludzas AO” izpildi noteikt periodā 

no 15.aprīļa līdz 14.maijam un no 16.septembra līdz 15.oktobrim (izpilde-katru dienu);  

3.5.1.5. atklāt reisu Nr. 11 plkst. 12.56 no pieturas “Ludzas AO” ar pieturu 

“Ludzas pilsētas kapi” no 15.maija līdz 15.septembrim (izpildi – sestdienās);  

3.5.1.6. atklāt reisu Nr. 13 plkst. 12.56 no pieturas “Ezerkrasts 2” no 15.maija 

līdz 15.septembrim (izpilde – katru dienu). 

 

3.6. Neatbalstīt ierosinājumu atklāt jaunu maršrutu Valka-Gaujiena-Valka.  

 

3.7. Apstiprināt izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā un maršruta Nr. 6818 

Liepāja-Rucava-Nida sekojošu reisu daļu (starp pieturām “Rucava” un “Latvijas-

Lietuvas robeža”) izpildi nodrošināt pēc pieprasījuma: 
3.7.1. reiss Nr. 05 Liepāja-Rucava-Nida (plkst. 06.10-plkst. 07.25); 

3.7.2. reiss Nr. 06 Nida-Rucava-Liepāja (plkst. 07.34 – plkst. 08.59); 

3.7.3. reiss Nr. 07 Liepāja-Rucava-Nida (plkst. 17.00 – plkst. 18.15); 

3.7.4. reiss Nr. 08 Nida-Rucava-Liepāja (plkst. 18.24 – plkst. 19.39). 

 

3.8. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” veikt attiecīgus grozījumus 

sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumos. 

3.9. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 20.jūnijā. 

 
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.4 

 

 

2019.gada 20.jūnijā             (prot.Nr.6§4) 

 

4. Par papildus lojalitātes programmas ieviešanu reģionālās nozīmes maršrutu 

tīklā. 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās daļas 

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

nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos 

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

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

transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība” noteiktos abonementa 

biļešu izmantošanas pamatnosacījumus, Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra 

noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.6. punktu, 

Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

 

4.1. Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavoto 2019.gada 

12.aprīļa ziņojumu “Ziņojums par papildus lojalitātes programmas ieviešanu AS 

“Pasažieru vilciens” pārvadājumos un precizēšanu reģionālās nozīmes pārvadājumos ar 

autobusiem”;  

4.2. Atbalstīt jaunas lojalitātes programmas (elektronisko biļešu iegādei) 

ieviešanu un piemērot atlaidi 5 % apmērā visām internetā un mobilajās lietotnēs 

pārdotajām AS “Pasažieru vilciens” elektroniskajām biļetēm; 

4.2.1. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” informēt Sabiedriskā transporta 

padomi  par jaunās lojalitātes programmas ieviešanas sešu mēnešu rezultātiem. 

4.3. Atbalstīt precizējumus Metodiskajos norādījumos par reģionālo autobusu 

maršrutu lojalitātes programmu un abonementa biļešu lietošanas, pasažieru uzskaites 

un finanšu atskaišu sniegšanas kārtību un izteikt Tabulu Nr. 3 “Lojalitātes programma 

biļešu tirdzniecībai internetā” sekojošā redakcijā: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nosacījumi 

  

Uzkrāto braucienu 

skaits noteiktos 

maršrutos 

Noteiktā 

Atlaide 

(%) 

Lojalitātes programmas 

termiņš 

 

10-19  15%  

kalendārais mēnesis 20-34  25%  

35-100  30%  

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


 

 

4.4. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 20.jūnijā.  

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _______________________ 

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.5 

 

 

2019.gada 20.jūnijā             (prot.Nr.6§5) 

 

5. Par Sabiedriskā transporta padomes 2019.gada 22.februāra Lēmuma Nr.5 5.2. 

punkta izpildi – veiktajiem kontroles un uzraudzības pasākumiem attiecībā uz SIA 

“MIGAR”. 

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

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

padome nolemj: 

 

5.1. Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” sniegto informāciju par 

Sabiedriskā transporta padomes 2019.gada 22.februāra Lēmuma Nr. 5 5.2. punkta1 

izpildi – veiktajiem kontroles un uzraudzības pasākumiem attiecībā uz SIA “MIGAR” 

un izvērtēšanas rezultātā konstatētajām tendencēm sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniegšanā;  

5.2. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” turpināt veikt pastiprinātas kontroles 

un uzraudzības pasākumus un par rezultātiem informēt Sabiedriskā transporta padomi 

tās 2019.gada decembra sēdē; 

5.3. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 20.jūnijā.  

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _______________________ 

  

                                                 
1 Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” turpināt veikt pastiprinātas kontroles un uzraudzības 

pasākumus, iespēju robežās pieaicinot arī Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas, un par rezultātiem 

informēt Sabiedriskā transporta padomi. 



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.6 

 

 

2019.gada 20.jūnijā             (prot.Nr.6§6) 
 

 

6. Par Sabiedriskā transporta padomes 2018. gada 21. novembra Lēmuma Nr. 

5/R§1 1.5. punkta izpildi. 

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

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

padome nolemj: 

           6.1. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju 

par Sabiedriskā transporta padomes 2018.gada 21.novembra Lēmuma Nr.5R§1 1.5. 

punkta2 izpildi – par sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma Līgumā Nr. 

ATD/ST-2015/01 ietverto nosacījumu izpildi.  

 6.2. Lēmums stājas spēkā 2019. gada 20. jūnijā.  
 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      __________________  

 

   

                                                 
2 uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” vismaz reizi ceturksnī sagatavot un iesniegt Sabiedriskā 

transporta padomei informāciju par 2015. gada 19. februāra Līgumā Nr. ATD/ST-2015/01 “Par 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā 

“Centrs 1A””  ietverto nosacījumu izpildi. 


