
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

2019. gada 6. decembrī  (prot. Nr. 12§1) 
 

1. Sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifa (braukšanas maksas) izmaiņas. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās 

daļas 4.punktu un VSIA “Autotransporta direkcija” 2019.gada 27.novembra ziņojumā 

Nr.6.20/29 “Sabiedriskā transporta tarifu (braukšanas maksas) izmaiņas, to ietekme uz 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā plānotajiem ieņēmumiem” izteiktiem 

priekšlikumiem, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

 

1.1. Apstiprināt tarifu (braukšanas maksu) reģionālās nozīmes maršrutu tīklā (ar 

autobusiem), nosakot  braukšanas biļetes cenas palielinājumu neatkarīgi no attāluma 

reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos 0,10 euro un reģionālajos vietējās nozīmes 

maršrutos 0,10 euro; 

1.2. Apstiprināt tarifu (braukšanas maksu) reģionālās nozīmes maršrutu tīklā (pa 

dzelzceļu), nosakot braukšanas biļetes cenas palielinājumu AS “Pasažieru vilciens” 

izpildāmajos maršrutos braucieniem, kur braukšanas biļetes cena vienam braucienam 

nepārsniedz 1,90 euro (t.sk. PVN)1 - 0,10 euro, savukārt braucieniem, kur braukšanas 

biļetes cena vienam braucienam ir no 1,90 euro (t.sk. PVN)2 - 0,20 euro; 

 

1.3. Piemērot atlaidi – 20% apmērā3 no braukšanas biļetes cenas vienam 

braucienam darba dienās dienas vidū ārpus maksimuma stundām rudens/ziemas periodā 

sekojošos mazāk noslogotajos reisos (elektrovilcienos): 

1.3.1. Maršrutā Rīga-Tukums-2 vilcieniem Nr.6413®, 6415®, 6507, 6417, 6509, 

6419, 6302, 6416®, 6516, 6418®, 6420, 6518; 

1.3.2. Maršrutā Rīga-Jelgava vilcieniem Nr.6715, 6717, 6719, 6721, 6720, 6722, 

6724, 6726; 

1.3.3. Maršrutā Rīga-Aizkraukle vilcieniem Nr.6216, 6218®, 6220, 6222, 6219, 

6221, 6223, 6225®; 

1.3.4. Maršrutā Rīga-Skulte vilcieniem Nr.6114®, 6120, 6124, 6130, 6113, 

6121®, 6125. 

 

1.4. Elektroniski pārdotajām viena brauciena biļetēm reģionālās nozīmes 

maršrutos pa dzelzceļu (izpilda AS “Pasažieru vilciens”) ar cenu sākot no 2,10 euro 

(t.sk. PVN)4 piemērot atlaidi 10% apmērā. 

 
1 1.un 2.zona 
2 3., 4., 5.zona un ārpus zona 
3 Grozīts līdzšinējās atlaides – 25% - apmērs 
4 3., 4., 5.zona un ārpus zona, kur tarifa palielinājums – 0,20 euro. 



1.5. Lēmuma 1.1.- 1.4. punktā noteiktās tarifu (braukšanas maksas) izmaiņas 

stājas spēkā 2020.gada 15.janvārī, izņemot reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā 

“Grobiņa”, kur tarifu (braukšanas maksas) izmaiņas atbilstoši lēmuma 1.1.punktam 

stājas spēkā no 2020.gada 1.janvāra. 

1.6. Abonementa biļetes, kas reģionālās nozīmes maršrutos iegādātas līdz 

2020.gada 15.janvārim, ir derīgas līdz to derīguma termiņa beigām. 

1.7. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 6.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.1A 

 

 

2019. gada 6. decembrī  (prot. Nr. 12§1A) 
 

1A. Par Sabiedriskā transporta padomes 2019.gada 20.septembra Lēmuma 

Nr.2 2.2.1. punkta pārskatīšanu attiecībā uz vilcienu apstāšanos pieturā 

“Milzkalne”. 

 

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

„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.6. punktu un 27.punktu, Sabiedriskā 

transporta padome nolemj: 

 

1A.1. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” par pienākumu sadarbībā ar Rīgas 

plānošanas reģionu vērsties AS “Pasažieru vilciens” ar lūgumu iespējami īsā laika 

periodā izskatīt iespēju atjaunot vilcienu apstāšanos pieturā “Milzkalne” 

pieprasītākajiem vilcieniem dzelzceļa nozīmes maršrutā Rīga-Tukums-Rīga. 

1A.2. atbilstoši Lēmuma 1A.1. punkta izpildes rezultātiem veikt attiecīgus 

grozījumus sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumā, par ko informēt 

Sabiedriskā transporta padomi. 

1A.3. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 6.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 

 

 

2019. gada 6. decembrī  (prot. Nr. 12§2) 
 

2. Par 2019.gada decembra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2019.gada decembri 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 2019.gada 

27.novembra ziņojumā Nr.6.20/26 “Ziņojums par dotāciju zaudējumu segšanai 

sadalījumu pārvadātājiem par 2019.gada decembri” sniegtos priekšlikumus un 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālās nozīmes 

pārvadājumos par 2019.gada decembri izmaksāt 192 042 EUR; 

2.2. Lēmums stājas spēkā 2019. gada 6. 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.3 

 

 

2019. gada 6. decembrī  (prot. Nr. 12§3) 
 

3. Par 2019.gada decembra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem reģionālos pārvadājumos par 2019.gada decembri un republikas 

pilsētu pašvaldībām par 2019.gada 4.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 2019.gada 

27.novembra ziņojumā Nr.6.20/27 “Ziņojums par dotāciju ar braukšanas maksas 

atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai sadali sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem par 2019.gada decembri un republikas pilsētu pašvaldībām par 2019.gada 

4.ceturksni” sniegtos priekšlikumus un sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 

reģionālās nozīmes pārvadājumos par 2019.gada decembri izmaksāt 706 149 EUR un 

republikas pilsētu pašvaldībām par 2019.gada 4.ceturksni 183 422,72 EUR (tai skaitā 

neizmantotā rezerve); 

3.2. No 2019.gada jūlijā valsts budžeta apakšprogrammā 31.07.00 EKK 7460 

Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām noteiktam mērķim 

izveidotās valsts dotāciju rezerves neizmantotos 7013,72 EUR izmaksāt republikas 

pilsētu pašvaldībām par 2019.gada 4.ceturksni; 

3.3. Lēmums stājas spēkā 2019. gada 6. 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.4 

 

 

2019.gada 6. decembrī           (prot. Nr. 12§4) 
 

4. Par 2019.gada decembra mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo 

dotāciju apjomu 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 2019.gada 

27.novembra ziņojumā Nr.6.20/28 “Ziņojums par AS “Pasažieru vilciens” izmaksājamo 

dotāciju par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu” sniegtos priekšlikumus un AS 

“Pasažieru vilciens” par 2019.gada decembri izmaksāt 352 545 EUR; 

4.2. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 6. 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.5 

 

 

2019.gada 6.decembrī             (prot.Nr.12§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 VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju 

par: 

            5.1.1. 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, 2014.gada 10.janvāra Lēmuma Nr. 3 “Par operatīvo lēmumu 

izpildes nodrošināšanu” 3.1.1. un 3.2.7. punktu; 

             5.1.2. par 2019.gada 10.maija Lēmuma Nr. 2 “Par grozījumu apstiprināšanu 

reģionālās nozīmes maršrutu tīklā” 2.7.3. punkta izpildi  - informācija par reģionālās 

nozīmes maršruta Nr.5543 Tukums - Engure reisu Nr.09 un 10 pārvadājumu 

rezultātiem; 

            5.2. Lēmums stājas spēkā 2019. gada 6.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.6 

 

 

2019.gada 6.decembrī              (prot.Nr.11§6) 

 

6. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās un pilsētas 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, Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija 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 Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā: 

6.1.1. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5824 Jelgava-Līvbērze: 

6.1.1.1. slēgt reisu Nr.03 no Jelgavas plkst. 14.50 (izpilde – no pirmdienas līdz 

piektdienai, mācību laikā); 

6.1.1.2. slēgt reisu Nr.04 no Līvbērzes plkst. 15.15 (izpilde – no pirmdienas līdz 

piektdienai, mācību laikā); 

6.1.1.3. atklāt reisu Nr.07 plkst.20.30 no Jelgavas ar izpildi sestdienās un 

svētdienās; 

6.1.1.4. atklāt reisu Nr.12 plkst. 20.55 no Līvbērzes ar izpildi sestdienās un 

svētdienās. 

6.1.2. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5367 Jelgava-Jaunbērze: 

6.1.2.1. atklāt reisu Nr.11 plkst. 14.50 no Jelgavas ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

6.1.2.2. atklāt reisu Nr.12 plkst.15.40 no Jaunbērzes ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

6.1.2.3. noteikt, ka reiss Nr. 09 plkst. 20.30 no Jelgavas tiek izpildīts no 

pirmdienas līdz piektdienai (iepriekš – katru dienu); 

6.1.2.4. noteikt, ka reiss Nr. 10 plkst. 21.20 no Jaunbērzes tiek izpildīts no 

pirmdienas līdz piektdienai (iepriekš – katru dienu). 

 

6.2. Izvērtējot eksperimentālo pārvadājumu rezultātus, apstiprināt izmaiņas 

reģionālās nozīmes maršrutu tīklā un reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6401 Talsi-

Upesgrīva-Roja atklāt reisu Nr. 05 plkst. 07.00 no Talsiem un reisu Nr. 06 plkst. 07.40 

no Uguņiem ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai (mācību laikā; nekursē svētku 

dienās). 

 



6.3. Saskaņot Daugavpils pilsētas ierosinātās izmaiņas par četru jaunu reisu 

atklāšanu pilsētas nozīmes maršrutā Nr. 12 Autoosta – Križi. 

 

6.4. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” veikt attiecīgus grozījumus 

sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumos un Vienošanās par pilsētas un 

reģionālo vietējās nozīmes maršrutu tīkla robežām. 

6.5. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 6.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. 

 

 

 

V.Brūdere 

Kurzemes plānošanas reģiona  

Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja 
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https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums


SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.6A 

 

2019.gada 6.decembrī                                                                        (prot.Nr.12§6A) 
 

6A. Par finansēšanas kārtību reģionālās nozīmes maršrutos Nr. 3113 un 3117 

(turpinājums). 

 

Ņemot vērā Sabiedriskā transporta padomes 2019.gada 1.novembra Lēmumu 

Nr.5A, Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr. 1511 “Sabiedriskā 

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

 

6A.1. Saskaņot ierosinātās izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu Nr. 3113 

Sigulda-Kaķīškalns-Institūts-Sigulda un Nr. 3117 Sigulda–Saltavots-Pelītes-

Sigulda finansēšanas kārtībā, paredzot, ka no 2020.gada 1.janvāra Siguldas novada 

pašvaldība sedz zaudējumus par minētajos maršrutos pārvadātajiem skolēniem un 

pasažieriem ar pašvaldības noteiktajiem braukšanas maksas atvieglojumiem, savukārt 

pārējie zaudējumi tiek segti no valsts budžeta līdzekļiem.   

6A.2. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” veikt attiecīgus grozījumus 

finansēšanas līgumā “Par zaudējumu un izdevumu, kā arī negūto ieņēmumu 

kompensēšanu Siguldas novada maršrutos”. 

6A.3. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” sadarbībā ar iesaistītajām 

institūcijām veikt sabiedriskā transporta kustības pārplānošanu Siguldas novadā un par 

rezultātiem informēt Sabiedriskā transporta padomi 2020.gada janvārī. 

6A.4. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 6.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.6B 

 

2019.gada 6.decembrī                                                                        (prot.Nr.12§6B) 
 

6B. Par galapunkta pieturas “Rīgas MTS” turpmākās izmantošanas sabiedriskā 

transporta vajadzībām pārtraukšanu. 

 

Ņemot vērā apstākli, ka no 2020.gada 1.janvāra teritorija Marijas ielā 2A (Rīgas 

MTS) nav izmantojama kā galapunkta pietura attiecīgos reģionālās nozīmes maršrutos 

(Iznomātāja uzteikts nomas līgums), kā arī pieejamos valsts budžeta līdzekļus un  

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

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

 

6B.1. Saskaņot galapunkta noteikšanu Rīgas Starptautiskajā autoostā (Rīgas 

SAO) vai citā pasažieriem izdevīgā pieturā, kas saskaņota ar Rīgas pilsētas 

pašvaldību un rezultātā netiek palielināti valsts budžeta izdevumi, sekojošos 

reģionālās nozīmes maršrutos: 

6B.1.1. Nr. 5139 Rīga – Gaismas; 

6B.1.2. Nr. 5171 Rīga – Pavasari – Virši; 

6B.1.3. Nr. 5173 Rīga – Medemciems; 

6B.1.4. Nr. 5432 Rīga – Rāmava – Baloži; 

6B.1.5. Nr. 5433 Rīga – Jaunmārupe; 

6B.1.6. Nr. 5435 Rīga – Mārupe; 

6B.1.7. Nr. 5612 Rīga – Ragana – Sigulda;  

6B.1.8. Nr. 6779 Rīga – Daugmale; 

6B.1.9. Nr. 6843 Rīga – Pļavniekkalns – Ķekava;  

6B.1.10. Nr. 6844 Rīga – Valdlauči – Pļavniekkalns - Ķekava; 

6B.1.11. Nr. 6848 Rīga – Sarma – Baldone; 

6B.1.12. Nr. 6852 Rīga – Straume; 

6B.1.13. Nr. 7018 Rīga – Spuņupe – Jaunķemeri;  

6B.1.14. Nr. 7020 Rīga – Jaunķemeri; 

6B.1.15. Nr. 7023 Rīga – Sloka.  

 

6B.2. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 6.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.6C 

 

2019.gada 6.decembrī                                                                             (prot.Nr.12§6C) 
 

6C. Par Sabiedriskā transporta padomes 2019.gada 20.septembra Lēmuma Nr. 2 

2.3.1. punkta un Sabiedriskā transporta padomes 2019.gada 4.oktobra Lēmuma 

Nr. 4 4.1.1. punkta precizēšanu. 

 

Ņemot vērā VSIA “Autotransporta direkcija” 2019.gada 5.decembra ziņojumā 

ietverto informāciju un Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr. 1511 

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

padome nolemj: 

 

6C.1. Precizēt Sabiedriskā transporta padomes 2019.gada 20.septembra 

Lēmuma Nr. 2 “Par grozījumu apstiprināšanu reģionālās nozīmes maršrutu tīkla 

reģionālās nozīmes maršrutos” 2.3.1. punktu5 un vārdus “M1 kategorijas 

transportlīdzekli” aizstāt ar vārdiem “M2 vai M1 kategorijas transportlīdzekli”.  

6C.2. Precizēt Sabiedriskā transporta padomes 2019.gada 4.oktobra Lēmuma 

Nr. 4 “Par grozījumu apstiprināšanu reģionālās nozīmes maršrutu tīkla reģionālās 

nozīmes maršrutos” 4.1.1. punktu6 un vārdus “M1 kategorijas transportlīdzekli” 

aizstāt ar vārdiem “M2 vai M1 kategorijas transportlīdzekli”.  

6C.3. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 6.decembrī. 

 

 

 

 

V.Brūdere 

Kurzemes plānošanas reģiona  

Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētāja vietniece      __________________ 

  

 
5 Apstiprinātas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā un noteikts, ka maršruta Nr.5614 

Cēsis – Rāmnieki - Strīķi reisu Nr. 07 plkst. 15.30 no Cēsīm un reisu Nr. 06 plkst. 15.45 no Strīķiem 

izpilde sestdienās nodrošināma pēc pieprasījuma, paredzot, ka reisi pēc pieprasījuma tiek izpildīti ar 

M1 kategorijas transportlīdzekli ar attiecīgām kvalitātes prasībām. 
 

6 Apstiprinātas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā un maršruta Nr.6600 Smiltene-

Šķipeles-Smiltene reisa Nr. 04 plkst. 14.15 izpildi nodrošināt pēc pieprasījuma ar izpildes periodu no 

pirmdienas līdz piektdienai un sezonalitāti no 1.septembra līdz 31.maijam, paredzot, ka reisi pēc 

pieprasījuma tiek izpildīti ar M1 kategorijas transportlīdzekli ar attiecīgām kvalitātes prasībām. 
 



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.7 

 

 

2019.gada 6.decembrī              (prot.Nr.12§7) 

 

7. Informācija par tiesību piešķiršanas procedūras - atklāta konkursa “Par tiesībām 

sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus ar autobusiem reģionālās nozīmes 

maršrutu tīklā” (id. Nr. AD 2019/7) – gaitu. 

 

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

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

padome nolemj: 

           7.1. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju 

par atklāta konkursa “Par tiesībām sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus ar 

autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā” (id. Nr. AD 2019/7) gaitu;  

 7.2. Lēmums stājas spēkā 2019. gada 6.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.87 

 

2019.gada 6.decembrī              (prot.Nr.12§8) 

 

    

8. Informācija par situāciju saistībā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniegšanu maršrutu tīkla daļās “Jēkabpils”, “Preiļi”, “Limbaži”, “Madona”, 

“Daugavpils”, “Gulbene”, “Ludza”, “Rēzekne”, “Alūksne”, “Ventspils”, “Talsi”, 

“Dobele”, “Grobiņa” no 2020.gada 1.janvāra. 

 

[..].  

 

 

V.Brūdere 

Kurzemes plānošanas reģiona  

Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētāja vietniece      __________________ 

  

 
7 IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS LĒMUMS 



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.9 

 

 

2019.gada 1.novembrī              (prot.Nr.11§9) 
 

9. Par veiktajiem kontroles un uzraudzības pasākumiem attiecībā uz SIA 

“MIGAR”. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta padomes 2019.gada 20.jūnija Lēmumu 

Nr. 5 un 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 “Sabiedriskā 

transporta padomes nolikums” 27.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

 

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

Sabiedriskā transporta padomes 2019.gada 20.jūnija Lēmuma Nr. 58 izpildi – veiktajiem 

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

rezultātā konstatētajām tendencēm sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā, kā 

arī veiktajām papildus procesuālajām darbībām;  

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

un uzraudzības pasākumus un par rezultātiem informēt Sabiedriskā transporta padomi 

tās 2020.gada marta sēdē; 

9.3. Lēmums stājas spēkā 2020.gada 6.decembrī.  
 

 

 

 

 

V.Brūdere 

Kurzemes plānošanas reģiona  

Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētāja vietniece      __________________ 

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

pasākumus un par rezultātiem informēt Sabiedriskā transporta padomi tās 2019.gada decembra sēdē. 
 


