
 

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

2017.gada 7.aprīlī       (prot. Nr.4§1) 

 

1. 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: 

           1.1.pieņemt zināšanai Valsts SIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto 

informāciju par veiktajiem grozījumiem sabiedriskā transporta pakalpojumu 

pasūtījuma līgumos, pamatojoties uz Sabiedriskā transporta padomes 2014. gada 10. 

janvāra lēmuma Nr.3 3.1.1., 3.1.2., 3.2.7.punktu, 2014.gada 28.februāra lēmuma Nr.2 

2.14.punktu un 2015.gada 30.aprīļa lēmuma Nr. 5 5.4. punktu; 

1.2. Lēmums stājas spēkā 2017. gada 7.aprīlī. 
 

 

V.Brūdere 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētāja vietniece               ______________ 

 

  

 

   

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.2 

 

2017.gada 7.aprīlī       (prot. Nr. 4§2) 

 

2. Par grozījumu apstiprināšanu 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” 84.punktu,  Ministru kabineta noteikumu 2013. gada 17. decembra 

Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.3. punktu, Sabiedriskā 

transporta padome nolemj:  
 

2.1. Izvērtējot eksperimentālo pārvadājumu rezultātus, apstiprināt izmaiņas un 

pēc eksperimentālo pārvadājumu termiņa beigām1 reģionālās nozīmes maršrutu tīklā 

iekļaut maršruta Nr. 6484 Rēzekne-Greiškāni-Lendži-Rēzekne reisu Nr. 11 plkst. 

07.20 no Rēzeknes AO ar izpildi otrdienās, ceturtdienās, sestdienās.  

 

2.2. Izvērtējot eksperimentālo pārvadājumu rezultātus, apstiprināt izmaiņas un 

pēc eksperimentālo pārvadājumu termiņa beigām2 reģionālās nozīmes maršrutu tīklā 

iekļaut maršruta Nr. 6135 Aizkraukles AO-Aizkraukles stacija-Aizkraukles AO 

reisu Nr. 209 plkst. 17.40 no Aizkraukles AO un reisu Nr. 211 plkst. 17.55 no 

Aizkraukles AO ar izpildi katru dienu.  

 

2.3.Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” veikt grozījumus noslēgtajos 

sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtījuma līgumos.  

2.4. Lēmums stājas spēkā 2017.gada 13.aprīlī. 

 

 

 

 

 

V.Brūdere 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētāja vietniece               ______________ 

 

 

                                                 
1 Eksperimentālais reiss atklāts līdz 30.04.2017. 
2 Eksperimentālie reisi atklāti līdz 30.04.2017. 



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.3 

2017.gada 7.aprīlī          (prot. Nr. 4§3) 

 

3.Par plānoto maršrutu tīkla apjomu 2018.gadam. 

 

Pamatojoties uz 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” 12.1.apakšpunktu un 13.punktu3, 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta 

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

Sabiedriskā transporta padome nolemj:  
3.1. Apstiprināt plānoto maršrutu tīkla apjomu 2018.gadam;  

3.2. Apstiprinātais maršrutu tīkla apjoms 2018.gadam nevar mainīties vairāk kā 

par 5 %, izņemot gadījumu, ja izmaiņas maršrutu tīklā ir nepieciešamas sociālo un 

ekonomisko izmaiņu dēļ (piemēram, būtiskas pasažieru plūsmas izmaiņas);  

3.3. Lēmums stājas spēkā 2017.gada 7.aprīlī. 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs                  ______________  

                                                 
3 Sabiedriskā transporta padome, apstiprinot plānoto maršrutu tīkla apjomu nākamajam gadam reģionālās 

nozīmes maršrutos (kilometros), paredz, ka maršrutu tīkla apjoms nevar mainīties vairāk par 5 %, izņemot 

gadījumu, ja izmaiņas maršrutu tīklā ir nepieciešamas sociālo un ekonomisko izmaiņu dēļ (piemēram, būtiskas 

pasažieru plūsmas izmaiņas). 

 



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.4 

 

2017.gada 7.aprīlī  (prot. Nr. 4§4) 

 

4.Par reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta attīstības koncepciju 2021.-

2030.gadam. 

 

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

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

padome nolemj: 

4.1.Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju 

par reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta attīstības koncepciju 2021.-2030.gadam; 

4.2. Lēmums stājas spēkā 2017. gada 7. aprīlī. 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs                 ______________ 


