
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

2019.gada 22.februārī                (prot.Nr.2§1) 

 

1. Par sabiedriskā transporta pakalpojumu nozares 2018. gada rezultatīvajiem 

rādītājiem. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās 

daļas 6.punktu un 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 

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

padome nolemj: 
 

1.1.Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju 

par sabiedriskā transporta pakalpojumu nozares 2018.gada rezultatīvajiem rādītājiem; 

1.2. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 22. februārī. 

 

 

 

 

 

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 22.februārī                (prot.Nr.2§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, 2019.gada 18.janvāra Lēmumu Nr. 3 “Par 

grozījumu apstiprināšanu reģionālās nozīmes maršrutu tīklā” 3.2. punktu; 

            2.2. Pieņemt zināšanai sagatavoto informāciju par aktuālajiem sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sniedzēju noteiktajiem un VSIA „Autotransporta direkcija” 

saskaņotajiem līgumsodiem par atrašanos sabiedriskajā transportlīdzeklī bez derīgas 

braukšanas biļetes, izpildot Sabiedriskā transporta padomes 2018.gada 21.novembra 

rakstveida procedūrā pieņemtā lēmuma Nr. 1 1.3. punktu; 

 2.3. Lēmums stājas spēkā 2019. gada 22. februārī.  
 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      __________________  

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.2A 

 

 

2019.gada 22.februārī             (prot.Nr.2§2A) 
 

 

2A. 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: 

           2A.1. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto 

informāciju par Sabiedriskā transporta padomes 2018.gada 21.novembra Lēmuma 

Nr.5R§1 1.5. punkta1 izpildi – par sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma 

Līgumā Nr. ATD/ST-2015/01 ietverto nosacījumu izpildi.  

 2A.2. Lēmums stājas spēkā 2019. gada 22. februārī.  
 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      __________________  

  

                                                 
1 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. 



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.3 

 

 

2019.gada 22.februārī                (prot.Nr.2§3) 

 

3. 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: 
 

3.1. Neatbalstīt ierosinātos grozījumus reģionālās nozīmes maršrutā 6176 

Daugavpils-Degtjarka (saglabājot reisu Nr. 15, Nr.16, Nr. 17, Nr. 18 izpildi darba 

dienās laika periodā 01.11-31.03 bez iebraukšanas pieturvietā “Celtnieks”). 

 

3.2. Neatbalstīt ierosinātās izmaiņas par pieturvietas “JATA” iekļaušanu 

reģionālās nozīmes maršruta Nr. 6988 Preiļi – Riebiņi reisā Nr. 04 plkst. 07.05. 

 

3.3. Neatbalstīt ierosinātās izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutos Nr. 

Nr.5494 Jēkabpils-Lone-Nereta, Nr. 5490 Viesīte-Sauka-Lone, Nr. 5491 Viesīte-

Lone, Nr. 5492 Viesīte-Gārša-Kalna Dambrāni-Viesīte, Nr. 5493 Viesīte-Lone-

Sauka-Viesīte, Nr. 6891 Viesīte-Sunākste-Vārnava-Viesīte. 

 

3.4. Izvērtējot eksperimentālo pārvadājumu rezultātus, slēgt reģionālās 

nozīmes maršruta Nr. 7354 Jelgava-Tukums eksperimentālos reisus2 Nr. 11 plkst. 

08.10 no Tukuma AO un Nr. 12 plkst. 11.30 no Jelgavas AO; 

3.4.1. Optimizēšanas nolūkā ierosinātos grozījumus reģionālās nozīmes 

maršrutā Nr. 7354 Jelgava-Tukums un Nr. 6051 Tukums-Slampe lemt atkārtoti kādā 

no nākamajām Sabiedriskā transporta padomes sēdēm. 

 

3.5. Atbalstīt sekojošas izmaiņas Ventspils pilsētas nozīmes maršrutu tīklā: 

3.5.1. samazināt maršruta Nr. 1 Autoosta – Tārgale reisu skaitu, izpildes dienas 

(grozīti arī atiešanas laiki); 

3.5.2. samazināt maršruta Nr. 1A Piltenes pagrieziens-Tārgale reisu skaitu, 

izpildes dienas; 

                                                 
2Tiek izpildīti līdz 2019.gada 31.martam (ieskaitot).  



3.5.3. saīsināt attiecīgos maršruta Nr. 9 Ventspils-Vārve reisus pilsētas teritorijā, 

pielāgojot tos maršrutam Nr. 4 Siguldas iela-Selga; 

3.5.4. samazināt maršruta Nr. 11 Ventspils AO-Piltene reisu skaitu un izpildes 

laikus; 

3.5.5. mainīt maršruta Nr. 11A Ventspils AO-Centrs-Piltene reisu izpildes 

laikus.    

 

3.6. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija”, atbilstoši Lēmuma 3.1.-3.4. 

punktam, veikt attiecīgus grozījumus sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma 

līgumos, savukārt, atbilstoši Lēmuma 3.5. punktam, veikt attiecīgus grozījumus 

Vienošanās par pilsētas un reģionālo vietējās nozīmes maršrutu tīkla robežām. 

3.7. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 22.februārī. 

 
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 22.februārī             (prot.Nr.2§4) 

 

 

4. Par plānoto maršrutu tīkla apjomu 2020. 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.punktu3, 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta 

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

Sabiedriskā transporta padome nolemj:  
4.1. Apstiprināt plānoto maršrutu tīkla apjomu 2020.gadam;  

4.2. Apstiprinātais maršrutu tīkla apjoms 2020.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);  

4.3. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 22.februārī. 

 

 

 

 

 

 

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.5 

 

 

2019.gada 22.februārī             (prot.Nr.2§5) 

 

 

 

5. Par Sabiedriskā transporta padomes 2018.gada 14.decembra Lēmuma Nr.2 

2.2. punkta izpildi – veiktajiem kontroles un uzraudzības pasākumiem attiecībā uz 

SIA “MIGAR”. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās 

daļas 6.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” 

78.punktu, 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 2018.gada 14.decembra Lēmuma Nr. 2 2.2. punkta4 

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, iespēju robežās pieaicinot arī Valsts ieņēmumu 

dienesta amatpersonas, un par rezultātiem informēt Sabiedriskā transporta padomi tās 

2019.gada maija sēdē; 

5.3. Uzdot SIA “MIGAR” izvērtēt cēloņus un nodrošināt atbilstošu sabiedriskā 

transporta pakalpojumu izpildi, tajā skaitā, īpašu uzmanību pievēršot precīzai 

(faktiskajai situācijai atbilstošai) braukšanas maksas biļešu uzskaitei, un 

nepieciešamības gadījumā nekavējoties novērst iespējamās neatbilstības; 

5.4. Uzdot SIA “MIGAR” par pienākumu divu mēnešu laikā aprīkot sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sniegšanā iesaistītos autobusu ar video novērošanas sistēmām, 

kā arī iesniegt VSIA “Autotransporta direkcija” bezskaidras naudas norēķinu 

ieviešanas plānu; 

                                                 
4 Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” par pienākumu sagatavot informāciju par veiktajām pārbaudēm 

attiecībā uz Pārvadātāju – SIA “MIGAR” – un to rezultātiem. Uzaicināt SIA “MIGAR” pārstāvi Sabiedriskā 

transporta padomes 2019.gada februāra sēdē sniegt paskaidrojumus par sabiedriskā transporta pakalpojumu 

pasūtījuma izpildi un sniegto pakalpojumu atbilstību normatīvo aktu prasībām. 

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


5.5. Zemgales plānošanas reģionam veikt pārrunas ar iesaistīto pagastu 

pārvaldēm, lai pārskatītu maršrutu tīklu, novēršot iespējamās neprecizitātes maršrutu 

tīklā pārvadāto pasažieru statistikas datos; 

5.6. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 22.februārī.  

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _______________________

   


