
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

2018.gada 5.janvārī (prot. Nr.1§1) 

 

 

1. Par valsts budžeta finansējuma sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniedzējiem sadali 2018.gadam pa pārvadājumu veidiem. 

 

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” 6.1.apakšpunktu, 

6.2.apakšpunktu, 6.3.apakšpunktu un 11.punktu, Sabiedriskā transporta 

padome nolemj: 

1.1. iesniegt Satiksmes ministrijai valsts budžeta programmas 31.00.00 

„Sabiedriskais transports” apakšprogrammas 31.04.00 „Finansējums dzelzceļa 

publiskai infrastruktūrai” 2018. gadam 23 874 774 euro sadalījumu, piešķirot 

to pilnā apmērā AS “Pasažieru vilciens” izdevumu par dzelzceļa infrastruktūras 

izmantošanu segšanai;  

1.2. iesniegt Satiksmes ministrijai valsts budžeta programmas 31.00.00 

„Sabiedriskais transports” apakšprogrammas 31.06.00 „Dotācija zaudējumu 

segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem” 2018.gadam 

37 954 220 euro apmērā sadalījumu starp pārvadājumu veidiem: 

1.2.1. sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai reģionālās nozīmes 

maršrutos: 

1.2.1.1. ar autobusiem – 29 201 575 euro; 

1.2.1.2. pa dzelzceļu – 7 513 074 euro; 

1.2.2. sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem 

pilsētas nozīmes maršrutos, kuriem vairāk nekā 30% no kopējā maršruta 

garuma ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas, – 1 239 571 euro. 

1.3. iesniegt Satiksmes ministrijai valsts budžeta programmas 31.00.00 

„Sabiedriskais transports” apakšprogrammas 31.07.00 „Dotācija sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem 

saistīto zaudējumu segšanai” 2018. gadam 23 643 908 euro apmērā sadalījumu 

starp pārvadājumu veidiem: 

1.3.1. sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai reģionālās nozīmes 

maršrutos: 

1.3.1.1. ar autobusiem – 10 908 917 euro; 

1.3.1.2. pa dzelzceļu – 2 566 585 euro; 



1.3.2. sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem un 

elektrotransportu pilsētu nozīmes maršrutu tīklā – 10 168 406 euro. 

1.4. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 5.janvārī. 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs                 ______________ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.2 

 

 

2018. gada 5. janvārī (prot. Nr.1§2) 
 

 

2. Par 2018.gada janvāra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2018.gada janvāri avansā un 

republikas pilsētu pašvaldībām par 2018.gada I ceturksni 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: 

2.1.Apstiprināt VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2017. 

gada 22. decembra ziņojumā Nr.38 „ Ziņojums par dotāciju zaudējumu 

segšanai sadalījumu pārvadātājiem par 2018.gada janvāri un republikas pilsētu 

pašvaldībām par 2018.gada 1.ceturksni” sniegtos priekšlikumus; 

2.2. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 5. janvārī. 

 

 

 

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 5. janvārī (prot. Nr. 1§3) 
 

 

3. Par 2018.gada janvāra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem reģionālos pārvadājumos par 2018.gada janvāri avansā un 

republikas pilsētām par 2018.gada I ceturksni 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: 

3.1. Apstiprināt VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2017. 

gada 20.decembra ziņojumā Nr.37 „Ziņojums par dotāciju ar braukšanas 

maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai sadali sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sniedzējiem par 2018. gada janvāri un republikas 

pilsētu pašvaldībām par 2018. gada 1.ceturksni” sniegtos priekšlikumus;  

3.2. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 5. janvārī. 

 

 

 

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 5. janvārī (prot. Nr.1§4) 
 

 

4. Par 2018. gada janvāra mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā 

izmaksājamo dotāciju par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu 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: 

4.1. Apstiprināt VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavotajā 

2017.gada 27.decembra ziņojumā Nr.39 „Ziņojums par AS “Pasažieru 

vilciens” izmaksājamo dotāciju par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu” 

sniegtos priekšlikumus; 

4.2. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 5.janvārī. 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      __________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.5 

 

 

2018. gada 5. janvārī (prot. Nr.1§5) 

 

5. 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: 

           5.1. pieņemt zināšanai Valsts SIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto 

informāciju par veiktajiem grozījumiem Līgumos par sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniegšanu reģionālās nozīmes maršrutos, pamatojoties uz 

Sabiedriskā transporta padomes 2014. gada 10. janvāra lēmuma Nr.3 3.1.1., 

3.1.3., 3.2.3., 3.2.7.punktu, 2014. gada 28. februāra lēmuma Nr.2  2.14.punktu; 

5.2. pieņemt zināšanai Valsts SIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto 

informāciju par Sabiedriskā transporta padomes 2015.gada 30.oktobra lēmuma 

Nr.5 (prot.Nr. 13§5) izpildi. 

5.3. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 5.janvārī.  
 

 

 

 

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 5. janvārī (prot. Nr.1§6) 

 

6. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās 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, 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:  
 

6.1. Noteikt vilcienu 804* un 803* kursēšanu 2018.gada 31. martā un 

1.septembrī. 

 

6.2. Saskaņot Rīgas domes iesniegtos precizējumus un pilnvarot VSIA 

“Autotransporta direkcija” noslēgt attiecīgu vienošanos ar Rīgas pilsētas 

pašvaldību un uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” kopā ar Rīgas plānošanas 

reģionu sagatavot papildus priekšlikumus izmaiņām Rīgas pilsētas maršrutos, 

kas samazinātu finansiālo ietekmi uz valsts budžetu. 

 

6.3. Izvērtējot eksperimentālo pārvadājumu rezultātus, apstiprināt 

sekojošas izmaiņas reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutā Nr.7200 Rīga-

Valle-Kurmene ar 2018.gada 1. februāri: 

 

 6.3.1. reisam 01 plkst.12:45 no Rīgas SAO noteikt izpildi pirmdienās, 

trešdienās, sestdienās; 

6.3.2. atklāt reisu 05 plkst.12:45 no Rīgas SAO līdz Skaistkalnei ar 

izpildi piektdienās. 

  

6.4. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā 

Nr.6112 Pļaviņas-Stukmaņi:  

 



6.4.1. reisu Nr. 31 plkst. 21.05 no pieturvietas “Stukmaņu centrs” slēgt; 

6.4.2. atklāt jaunu reisu Nr. 77 plkst. 21.00 no pieturvietas “Stukmaņu 

centrs” ar izpildi katru dienu (01.09-31.05); 

6.4.3. reisu Nr. 01 plkst. 06.05 no pieturvietas “Stukmaņu centrs” 

slēgt; 

6.4.4. reisu Nr. 42 plkst. 06.30 no pieturvietas “Gostiņi 1” slēgt; 

6.4.5. atklāt jaunu reisu Nr.43 plkst. 06.00 no pieturvietas “Stukmaņu 

centrs” ar izpildi katru dienu visu gadu iekļaujot kustības sarakstā papildus 

pieturvietas “Priedaine”, “Bebrulejas “ un “Pleči”; 

6.4.6. reisu Nr. 38 plkst. 07.30 no pieturvietas “Gostiņi 1” slēgt; 

6.4.7. reisu Nr. 41 plkst. 07.05 no pieturvietas “Velniņi” slēgt; 

6.4.8. atklāt jaunu reisu Nr.45 plkst. 07.00 no pieturvietas “Velniņi” ar 

izpildi katru dienu visu gadu iekļaujot kustības sarakstā papildus pieturvietas 

“Priedaine”, “Bebrulejas “ un “Pleči”; 

6.4.9. reisu Nr. 37 plkst. 08.05 no pieturvietas “Velniņi” slēgt; 

6.4.10. reisu Nr. 04 plkst. 08.30 no pieturvietas “Gostiņi 1” slēgt; 

6.4.11. atklāt jaunu reisu Nr.47 plkst. 08.00 no pieturvietas “Velniņi” 

ar izpildi katru dienu visu gadu iekļaujot kustības sarakstos papildus 

pieturvietas “Priedaine”, “Bebrulejas “ un “Pleči”; 

6.4.12. reisu Nr. 05 plkst. 09.05 no pieturvietas “Stukmaņu centrs” 

slēgt; 

6.4.13. reisu Nr. 06 plkst. 09.30 no pieturvietas “Gostiņi 1” slēgt; 

6.4.14. atklāt jaunu reisu Nr.49 plkst. 09.00 no pieturvietas “Stukmaņu 

centrs” ar izpildi katru dienu visu gadu iekļaujot kustības sarakstā papildus 

pieturvietu “Priedaine”; 

6.4.15. reisu Nr. 07 plkst. 10.05 no pieturvietas “Stukmaņu centrs” 

slēgt; 

6.4.16. reisu Nr. 08 plkst. 10.30 no pieturvietas “Gostiņi 1” slēgt; 

6.4.17. atklāt jaunu reisu Nr.51 plkst. 10.00 no pieturvietas “Stukmaņu 

centrs” ar izpildi katru dienu visu gadu iekļaujot kustības sarakstā papildus 

pieturvietu “Priedaine”; 

6.4.18. reisu Nr. 09 plkst. 11.05 no pieturvietas “Stukmaņu centrs” 

slēgt; 

6.4.19. reisu Nr. 10 plkst. 11.30 no pieturvietas “Gostiņi 1” slēgt; 

6.4.20. atklāt jaunu reisu Nr.53 plkst. 11.00 no pieturvietas “Stukmaņu 

centrs” ar izpildi katru dienu, iekļaujot kustības sarakstā papildus pieturvietu 

“Priedaine” (01.09-31.05); 

6.4.21. reisu Nr. 11 plkst. 12.05 no pieturvietas “Stukmaņu centrs” 

slēgt; 

6.4.22. reisu Nr. 12 plkst. 12.30 no pieturvietas “Gostiņi 1” slēgt; 

6.4.23. atklāt jaunu reisu Nr.55 plkst. 12.00 no pieturvietas “Stukmaņu 

centrs” ar izpildi katru dienu visu gadu iekļaujot kustības sarakstā papildus 

pieturvietu “Priedaine”; 

6.4.24. reisu Nr. 13 plkst. 13.05 no pieturvietas “Stukmaņu centrs” 

slēgt; 



6.4.25. reisu Nr. 14 plkst. 13.30 no pieturvietas “Gostiņi 1” slēgt; 

6.4.26. atklāt jaunu reisu Nr.57 plkst. 13.00 no pieturvietas “Stukmaņu 

centrs” ar izpildi katru dienu, iekļaujot kustības sarakstā papildus pieturvietu 

“Priedaine” (01.09-31.05); 

6.4.27. reisu Nr. 15 plkst. 14.05 no pieturvietas “Stukmaņu centrs” 

slēgt; 

6.4.28. reisu Nr. 16 plkst. 14.30 no pieturvietas “Gostiņi 1” slēgt; 

6.4.29. atklāt jaunu reisu Nr.59 plkst. 14.00 no pieturvietas “Stukmaņu 

centrs” ar izpildi katru dienu visu gadu iekļaujot kustības sarakstā papildus 

pieturvietu “Priedaine”; 

6.4.30. reisu Nr. 17 plkst. 15.05 no pieturvietas “Stukmaņu centrs” 

slēgt; 

6.4.31. reisu Nr. 40 plkst. 15.30 no pieturvietas “Gostiņi 1” slēgt; 

6.4.32. atklāt jaunu reisu Nr.61 plkst. 15.00 no pieturvietas “Stukmaņu 

centrs” ar izpildi katru dienu visu gadu iekļaujot kustības sarakstā papildus 

pieturvietas “Priedaine”, “Bebrulejas “ un “Pleči” (iepriekš bija 01.09-

31.05); 

6.4.33. reisu Nr. 39 plkst. 16.05 no pieturvietas “Velniņi” slēgt; 

6.4.34. reisu Nr. 28 plkst. 16.30 no pieturvietas “Gostiņi 1” slēgt; 

6.4.35. atklāt jaunu reisu Nr.63 plkst. 16.00 no pieturvietas “Velniņi” ar 

izpildi katru dienu visu gadu iekļaujot kustības sarakstā papildus pieturvietas 

“Priedaine”, “Bebrulejas “ un “Pleči”; 

6.4.36. reisu Nr. 27 plkst. 17.05 no pieturvietas “Stukmaņu centrs” 

slēgt; 

6.4.37. reisu Nr. 18 plkst. 17.30 no pieturvietas “Gostiņi 1” slēgt; 

6.4.38. atklāt jaunu reisu Nr.65 plkst. 17.00 no pieturvietas “Stukmaņu 

centrs” ar izpildi katru dienu visu gadu iekļaujot kustības sarakstā papildus 

pieturvietas “Priedaine”, “Bebrulejas “ un “Pleči” (iepriekš bija 01.09-

31.05); 

6.4.39. reisu Nr. 19 plkst. 18.05 no pieturvietas “Stukmaņu centrs” 

slēgt; 

6.4.40. reisu Nr. 20 plkst. 18.30 no pieturvietas “Gostiņi 1” slēgt; 

6.4.41. atklāt jaunu reisu Nr.67 plkst. 18.00 no pieturvietas “Stukmaņu 

centrs” ar izpildi katru dienu visu gadu iekļaujot kustības sarakstā papildus 

pieturvietu “Priedaine”; 

6.4.42. reisu Nr. 21 plkst. 19.05 no pieturvietas “Stukmaņu centrs” 

slēgt; 

6.4.43. reisu Nr. 22 plkst. 19.30 no pieturvietas “Gostiņi 1” slēgt; 

6.4.44. atklāt jaunu reisu Nr.69 plkst. 19.00 no pieturvietas “Stukmaņu 

centrs” ar izpildi katru dienu visu gadu iekļaujot kustības sarakstā papildus 

pieturvietu “Priedaine”; 

6.4.45. reisu Nr. 29 plkst. 20.05 no pieturvietas “Stukmaņu centrs” 

slēgt; 

6.4.46. reisu Nr. 30 plkst. 20.30 no pieturvietas “Gostiņi 1” slēgt; 



6.4.47. atklāt jaunu reisu Nr.71 plkst. 20.00 no pieturvietas “Stukmaņu 

centrs” ar izpildi katru dienu visu gadu iekļaujot kustības sarakstā papildus 

pieturvietu “Priedaine”; 

6.4.48. reisu Nr. 33 plkst. 07.10 no pieturvietas “Rīteri” slēgt; 

6.4.49. reisu Nr. 34 plkst. 07.45 no pieturvietas “Gostiņi 1” slēgt; 

6.4.50. atklāt jaunu reisu Nr.73 plkst. 07.10 no pieturvietas “Rīteri” ar 

izpildi no pirmdienas līdz piektdienai skolas laikā, iekļaujot kustības 

sarakstā papildus pieturvietu “Priedaine”; 

6.4.51. reisu Nr. 35 plkst. 14.45 no pieturvietas “Bebrulejas” slēgt; 

6.4.52. reisu Nr. 36 plkst. 15.20 no pieturvietas “Gostiņi 1” slēgt; 

6.4.53. atklāt jaunu reisu Nr.75 plkst. 14.35 no pieturvietas “Stukmaņu 

centrs” ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai skolas laikā, iekļaujot 

kustības sarakstā papildus pieturvietu “Priedaine”; 

6.4.54. atklāt jaunu reisu Nr.44 plkst. 05.25 no pieturvietas “Gostiņi 1” 

ar izpildi katru dienu visu gadu. 

 

6.5. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 

7989 Rīga – Madona – Lubāna: 

 

6.5.1. reisu Nr.01 plkst.11.30 un Nr.05 plkst.17.40 no Rīgas SAO 

kustības sarakstā iekļaut pieturvietu “Jaunkalsnava 1”; 

6.5.2. reisu Nr.04 plkst.4.50 un Nr.06 plkst.16.20 no Lubānas kustības 

sarakstā iekļaut pieturvietu “Jaunkalsnava 1”.  

 

6.6. Lēmuma 6.3. punkts stājas spēkā 2018.gada 1.februārī. 

 

6.7. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” veikt grozījumus 

noslēgtajos sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtījuma līgumos.  

 

6.8. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 12. janvārī. 

 

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 

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


kabinets, pieteikumu var iesniegt viena mēneša laikā no administratīvā akta 

spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.7 

 

 

2018. gada 5. janvārī (prot. Nr.1§7) 

 

7. Par maršrutu tīkla apjomu valsts budžeta apakšprogrammas 

31.00.00 finansējuma ietvaros un reisu, kuriem valsts budžeta dotācijas 

apmērs pārsniedz 75%, slēgšanu  

 

Pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu 

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

transporta padome nolemj: 

7.1. Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavotos 

priekšlikumus reisu skaita reorganizācijai; 

7.2. Uzdot plānošanas reģioniem izvērtēt VSIA “Autotransporta 

direkcija” sagatavotos priekšlikumus; 

7.3. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” sniegt plānošanas 

reģioniem tiem nepieciešamo informāciju;  

7.4. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 12. janvārī. 

 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs             _____________________ 

 


