
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

2020. gada 24.martā    (prot. Nr.4/R§1) 

 

 

1. Par maršrutu tīkla apjomu 2021.gadam. 

 

Pamatojoties uz 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” 12.1.apakšpunktu un 13.punktu, 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta 

noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.1.punktu, 2013.gada 

17.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 “Sabiedriskā transporta padomes 

nolikums” III1. nodaļu. Sabiedriskā transporta padome nolemj:  

1.1. Apstiprināt plānoto maršrutu tīkla apjomu 2021.gadam, atbilstoši 2020.gada  

maršrutu tīkla apjomam un tā sadalījumam saskaņā ar šobrīd spēkā esošajiem 

sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumiem; 

1.2. Ņemot vērā apstākli, ka izvērtēšanas stadijā šobrīd atrodas atklātais konkurss 

“Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem 

reģionālās nozīmes maršrutu tīklā”, uzdot VSIA “Autotransporta direkcija”  precizēto 

2021.gada maršruta tīkla apjomu iesniegt Sabiedriskā transporta padomei 

apstiprināšanai pēc Konkursā iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas un iepirkuma līgumu 

noslēgšanas; 

1.3. Pamatojoties uz 1.1.punktā apstiprināto maršrutu tīkla apjomu 2021.gadam, 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem lūgt sagatavot MK noteikumu Nr.435 

12.2.punktā noteiktās prognozes 2021.gadam. Gadījumā, ja Pārvadātāji atsakās sniegt 

prognozes, ievērojot līgumu darbības termiņus (2020.gada beigas), tad VSIA 

“Autotransporta direkcija” 2021.gada prognozes sagatavo, balstoties uz Konkursa 

rezultātiem un iepirkuma līgumu slēgšanu un/vai vidējiem 2020.gada prognozētajiem 

rādītājiem (ieņēmumi un izdevumi uz 1 km); 

1.4. Lēmums stājas spēkā 2020. gada 24.martā.  
 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      __________________  

 



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.2 

 

 

2020.gada 24.martā            (prot.Nr.4/R§2) 

 

2. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi. 

 

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

„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 27. punktu, 2013.gada 17.decembra 

Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 “Sabiedriskā transporta padomes nolikums” III1. 

nodaļu, 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, kā arī  grozījumu rezultātā konstatēto finansiālo ietekmi; 

             2.2. Lēmums stājas spēkā 2020. gada 24.martā.  
 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      __________________  

      

  



 

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.3 

 

 

2020.gada 24.martā            (prot.Nr.4/R§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 2013. gada 17. decembra 

noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.1.punktu, 2013.gada 

17.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 “Sabiedriskā transporta padomes 

nolikums” III1. nodaļu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

 

3.1. Apstiprināt izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā un reģionālās 

nozīmes maršruta Nr. 6504 Bauska-Grenctāles robežpunkts reisos Nr. 03 plkst. 

12.15 un Nr. 09 plkst. 18.10 no Bauskas iekļaut pieturu “Grenctāles centrs”. 

3.1.1. Neatbalstīt ierosinātās izmaiņas par pieturas “Grenctāles centrs” 

iekļaušanu reģionālās nozīmes maršruta 6501 Bauska-Grenctāle-Ērgļi reisā Nr. 03 

plkst. 06.10 no Bauskas. 

3.1.2. Neatbalstīt ierosinātās izmaiņas par pieturas “Grenctāles centrs” 

iekļaušanu reģionālās nozīmes maršruta 6504 Bauska-Grenctāles robežpunkts reisā 

Nr. 15 plkst. 08.30 no Bauskas. 

3.1.3. Neatbalstīt ierosinātās izmaiņas par reģionālās nozīmes maršruta Nr.6380 

Bauska-Bardžūni-Paņemūne-Bauska reisa Nr. 03 plkst. 17.10 no Bauskas 

pagarināšanu līdz pieturai “Grenctāles centrs”. 

 

3.2. Apstiprināt izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā pa dzelzceļu un 

maršrutā Rīga-Lugaži: 

3.2.1. norīkot vilcienu Rīga-Valmiera ap plkst. 21.20 no Rīgas ar izpildi 

svētdienās un pieturām “Rīga”, “Zemitāni”, “Jugla”, “Inčukalns”, “Sigulda”, 

“Līgatne”, “Cēsis”, “Lode”, “Valmiera”; 

3.2.2. norīkot vilcienu Valmiera-Rīga ap plkst. 20.20 no Valmieras ar izpildi 

piektdienās un pieturām “Valmiera”, “Lode”, “Cēsis”, “Līgatne”, “Sigulda”, 

“Inčukalns”, “Jugla”, “Zemitāni”, “Rīga”. 

 

3.3. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” veikt attiecīgus grozījumus 

sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumos. 

3.4. Lēmums stājas spēkā 2020.gada 24.martā. 

 
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.3A 

 

 

2020.gada 24.martā          (prot.Nr.4/R§3A) 

 

3A. Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālās nozīmes 

maršrutu tīkla daļā “Grobiņa” (precizējums). 

 

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

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

padomes 2020.gada 5.februāra Lēmumu Nr. 11, Sabiedriskā transporta padome 

nolemj: 

            3A.1. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto 

informāciju un precizēt 2020.gada 5.februārī rakstveida procedūrā pieņemto Sabiedriskā 

transporta padomes lēmumu Nr. 1, paredzot, ka papildus noteiktā kvalitātes prasība – 

elektronisko abonementa biļešu validācijas sistēmas ieviešana -  ieviešama līdz 

2020.gada 31.jūlijam; 

            3A.2. Lēmums stājas spēkā 2020. gada 24.martā.  

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      __________________  

                                                
1 Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā “Grobiņa”. 



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.4 

 

 

2020.gada 24.martā            (prot.Nr.4/R§4) 

 

4. Par elektronisko abonementa karšu ieviešanu reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 

5301 Liepāja – Cimdenieki - Grobiņa. 

 

            Ņemot vērā apstākli, ka maršrutu tīkla daļas “Grobiņa” maršruti un maršruts Nr. 

5301 Liepāja-Cimdenieki-Grobiņa nodrošina vienādus savienojumus, Ministru kabineta 

2013.gada 17.decembra noteikumu Nr. 1511 “Sabiedriskā transporta padomes 

nolikums” 3.6.punktu, 2013.gada 17.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 

“Sabiedriskā transporta padomes nolikums” III1. nodaļu, Sabiedriskā transporta 

padome nolemj: 

            4.1. Saskaņot elektronisko abonementa biļešu ieviešanu reģionālās nozīmes 

maršrutā Nr. 5301 Liepāja-Cimdenieki-Grobiņa un segt sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniedzējam faktiski radušās izmaksas, kas saistītas ar elektronisko 

abonementa karšu izmantošanu, atbilstoši iesniegtajai infomācijai un radušos izmaksu 

attaisnojuma dokumentiem; 

            4.2. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” veikt attiecīgus grozījumus 

sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumā; 

            4.3. Lēmums stājas spēkā 2020. gada 24.martā.  

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      __________________  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.5 

 

 

2020.gada 24.martā            (prot.Nr.4/R§5) 

 

5. Par veiktajiem kontroles un uzraudzības pasākumiem SIA “MIGAR”. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta padomes 2019.gada 6.decembra Lēmumu 

Nr. 9 un 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 “Sabiedriskā 

transporta padomes nolikums” 27.punktu, 2013.gada 17.decembra Ministru kabineta 

noteikumu Nr.1511 “Sabiedriskā transporta padomes nolikums” III1. nodaļu, 

Sabiedriskā transporta padome nolemj: 
 

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

Sabiedriskā transporta padomes 2019.gada 6.decembra Lēmuma Nr. 92 izpildi – 

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

izvērtēšanas rezultātā konstatētajām tendencēm sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniegšanā;  

5.2. Lēmums stājas spēkā 2020.gada 24.martā.  

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      __________________ 

 

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

pasākumus un par rezultātiem informēt Sabiedriskā transporta padomi tās 2020.gada maija sēdē. 
 


