
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

2020. gada 28.februārī (prot. Nr.2§1) 

 

 

1. Sabiedriskā transporta pakalpojumu nozares 2019. gada rezultāti. 

 

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 2019.gada rezultātiem; 

1.2. Lēmums stājas spēkā 2020. gada 28. februārī. 

 

 

 

 

 

V.Brūdere 

Kurzemes plānošanas reģiona  

Sabiedriskā transporta plānošanas nodaļas vadītāja 

Sabiedriskā transporta padomes  

Priekšsēdētāja vietniece      __________________

  

 

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.2 

 

 

 

2020. gada 28.februārī (prot. Nr.2§2) 
 

 

2. Par 2020.gada marta mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 

reģionālajos pārvadājumos par 2020.gada martā 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: 

 

1.1. Apstiprināt VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2020.gada 

18.februāra ziņojumā Nr.6.20/3/2020 “Ziņojums par dotāciju zaudējumu segšanai 

sadalījumu pārvadātājiem par 2020.gada martu” sniegtos priekšlikumus un sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālās nozīmes pārvadājumos par 2020.gada 

martu izmaksāt 4 221 549 euro; 

 

1.2. 2020.gada martā valsts budžeta apakšprogrammā 31.06.00 EKK 3000 

Subsīdijas un dotācijas izveidot valsts dotāciju rezervi 8 451 EUR apmērā, lai 

kompensētu reģionālās nozīmes pārvadātājiem 2019.gada nesegtos zaudējumus pēc 

gada pārskatu izvērtēšanas; 

 

1.3. pamatojoties uz Satiksmes ministrijas 2020.gada 11.februāra lēmumu Nr.04-

01/454, ar ko aizturēti dotācijas avansa maksājumi Ventspils pilsētas pašvaldībai par 

2020.gada februāri un martu par zaudējumiem maršrutos, kuriem vairāk nekā 30% no 

kopējā maršrutu garuma ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas - 26 284 euro 

apmērā un PSIA “Ventspils reiss” aprēķināto dotāciju zaudējumu segšanai avansa 

maksājumu par 2020.gada februāri  - 42 119 euro apmērā1,  un Satiksmes ministrijas  

atkārtoti veikto izvērtējumu saskaņā ar Ārlietu ministrijas norādījumiem (2020.gada 

26.februāra vēstule Nr. 41-5056) un tā rezultātā pieņemto lēmumu2, izmaksāt Ventspils 

pilsētas pašvaldībai par 2020.gada februāri un martu paredzēto dotāciju avansa 

 
1 Tādējādi Sabiedriskā transporta padomes 2020.gada 4.februāra Lēmums Nr. 1 daļā par avansa 

maksājumiem PSIA “Ventspils reiss” un Ventspils pilsētas pašvaldībai netika izpildīts. 
2 Lēmums paziņots Sabiedriskā transporta padomes 28.februāra sēdē. 



maksājumu 26 284 euro apmērā un PSIA “Ventspils reiss” paredzēto dotāciju 

zaudējumu segšanai avansa maksājumu par 2020.gada februāri 42 119 euro apmērā. 

 

1.2. Lēmums stājas spēkā 2020. gada 28.februārī. 

 

 

 

V.Brūdere 

Kurzemes plānošanas reģiona  

Sabiedriskā transporta plānošanas nodaļas vadītāja 

Sabiedriskā transporta padomes  

Priekšsēdētāja vietniece      __________________ 

 

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.3 

 

 

2020. gada 28.februārī  (prot. Nr. 2§3) 
 

 

3. Par 2020.gada marta mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 

reģionālos pārvadājumos par 2020.gada martā 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: 

 

2.1. Apstiprināt VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2020. gada 

17.februāra ziņojumā Nr.6.20/4/2020 “Ziņojums par dotāciju ar braukšanas maksas 

atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai sadali sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem par 2020.gada martu” sniegtos priekšlikumus un sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniedzējiem reģionālās nozīmes pārvadājumos par 2020.gada martu 

izmaksāt 783 399 euro; 

 

2.2. pamatojoties uz Satiksmes ministrijas 2020.gada 11.februāra lēmumu Nr.04-

01/454, ar ko aizturēti dotācijas avansa maksājumi Ventspils pilsētas pašvaldībai par 

2020.gada februāri un martu par personu ar invaliditāti pārvadāšanu  - 44 958 euro 

apmērā un PSIA “Ventspils reiss” aprēķināto dotāciju par personu ar braukšanas 

maksas atvieglojumiem avansa maksājumu par 2020.gada februāri - 20 183 euro 

apmērā3, un Satiksmes ministrijas  atkārtoti veikto izvērtējumu saskaņā ar Ārlietu 

ministrijas norādījumiem (2020.gada 26.februāra vēstule Nr. 41-5056) un tā rezultātā 

pieņemto lēmumu4, izmaksāt Ventspils pilsētas pašvaldībai par 2020.gada februāri un 

martu paredzēto dotāciju avansa maksājumu 44 958 euro apmērā un PSIA “Ventspils 

reiss” paredzēto dotāciju zaudējumu segšanai avansa maksājumu par 2020.gada februāri 

20 183 euro apmērā. 

 

 
3 Tādējādi Sabiedriskā transporta padomes 2020.gada 4.februāra Lēmums Nr. 2 daļā par avansa 

maksājumiem PSIA “Ventspils reiss” un Ventspils pilsētas pašvaldībai netika izpildīts. 
4 Lēmums paziņots Sabiedriskā transporta padomes 28.februāra sēdē. 
 



2.3. Lēmums stājas spēkā 2020. gada 28.februārī. 

 

 

 

V.Brūdere 

Kurzemes plānošanas reģiona  

Sabiedriskā transporta plānošanas nodaļas vadītāja 

Sabiedriskā transporta padomes  

Priekšsēdētāja vietniece      __________________ 

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.4 

 

 

2020.gada 28.februārī (prot. Nr. 2§4) 
 

 

4. Par 2020.gada marta 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. Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2019.gada 

27.decembra ziņojumā Nr.6.20/36 “Ziņojums par AS “Pasažieru vilciens” izmaksājamo 

dotāciju par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu” sniegto informāciju un izmaksāt AS 

“Pasažieru vilciens” avansa maksājumu par 2020.gada martu 647 898 euro; 

4.2. Lēmums stājas spēkā 2020.gada 28.februārī. 

 

 

 

 

V.Brūdere 

Kurzemes plānošanas reģiona  

Sabiedriskā transporta plānošanas nodaļas vadītāja 

Sabiedriskā transporta padomes  

Priekšsēdētāja vietniece      __________________ 

 

 
 

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.5 

 

 

2020.gada 28.februārī               (prot. Nr.2§5) 

 

5. Par konsolidēto reģionālās nozīmes maršrutu tīklu. 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr. 634 

„Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā” 23.punktu 

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

transporta padomes nolikums” 3.2.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj:  

5.1. apstiprināt VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto konsolidēto 

reģionālās nozīmes maršrutu tīklu;  

5.2. Lēmums stājas spēkā 2020. gada 28.februārī. 

 

 

 

 

V.Brūdere 

Kurzemes plānošanas reģiona  

Sabiedriskā transporta plānošanas nodaļas vadītāja 

Sabiedriskā transporta padomes  

Priekšsēdētāja vietniece      __________________

       

 
 

 

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.6 

 

 

2020.gada 28.februārī             (prot.Nr.2§6) 

 

6. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi. 

 

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

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

padome nolemj: 

            6.1. 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, 2014.gada 10.janvāra Lēmuma Nr. 3 “Par operatīvo lēmumu izpildes 

nodrošināšanu” 3.1.1. un 3.2.7. punktu, kā arī  grozījumu rezultātā konstatēto finansiālo 

ietekmi; 

             6.2. Lēmums stājas spēkā 2020. gada 28.februārī.  
 

 

 

V.Brūdere 

Kurzemes plānošanas reģiona  

Sabiedriskā transporta plānošanas nodaļas vadītāja 

Sabiedriskā transporta padomes  

Priekšsēdētāja vietniece      __________________

      

  



 

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.7 

 

 

2020.gada 28.februārī              (prot.Nr.2§7) 

 

7. 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 2010.gada 13.jūlija noteikumu 

Nr. 634 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā” 

84.punktu,  Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr.1511 

„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.1., 3.3. punktu, Sabiedriskā transporta 

padome nolemj: 

 

7.1. Apstiprināt izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā pa dzelzceļu un 

maršrutā Rīga-Gulbene noteikt papildus vilcienus trīs pasākumos - 2020.gada 

25.jūlijā (vilciens Nr. 804*, Nr. 803*), 2020.gada 5.septembrī (vilciens Nr. 803*, 

Nr.804*) un vienā vasaras mēnešu pasākumā, saskaņojot to ar Gulbenes novada 

pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”. 

 

7.2. Apstiprināt izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā un sekojošu 

reģionālās nozīmes maršrutu reisos iekļaut pieturu “Ģimnāzija”: 

7.2.1. Nr. 3112 Sigulda – Turaida – Krimulda reisā Nr. 38 plkst. 07.35 no 

Krimuldas ar izpildi mācību laikā; 

7.2.2. Nr. 6645 Sigulda-Institūts-Jūdaži reisos Nr. 07 plkst. 06.55 un Nr. 10 

plkst. 15.10 no Siguldas autoostas ar izpildi mācību laikā; 

7.2.3. Nr. 5087 Sigulda-Jūdaži-More – Eglaine reisos Nr. 19 plkst. 05.40 un 

Nr. 21 plkst. 15.25 no Siguldas autoostas ar izpildi mācību laikā; 

7.2.4. Nr. 6876 Sigulda – Allaži – Mālpils reisā Nr. 25 plkst. 15.30 no Siguldas 

autoostas ar izpildi mācību laikā. 

 

7.3. Apstiprināt izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā pa dzelzceļu un 

sakarā ar Summer Sound festivālu Liepājā maršrutā Rīga-Liepāja norīkot papildus 

vilcienus: 

7.3.1. 2020.gada 24.jūlijā ap plkst. 14.00 no Rīgas; 

7.3.2. 2020.gada 26.jūlijā ap plkst. 12.00 no Liepājas; 

7.3.3. Uzdot AS “Pasažieru vilciens” līdz 2020.gada 20.jūnijam iesniegt VSIA 

“Autotransporta direkcija” attiecīgos vilcienu kustības sarakstus. 

 

  



7.4. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā pa 

dzelzceļu: 

7.4.1. atjaunot vilcienu apstāšanos pieturā “Krievupe”5 maršruta Rīga-Lugaži 

vilcienos Nr. 862 plkst. 06.32 no Rīgas un Nr. 865 plkst. 05.11 no Valmieras; 

7.4.2. maršruta Rīga-Zilupe vilcienā Nr. 806 plkst. 09.50 no Rīgas iekļaut 

pieturu “Jumprava”. 

7.4.3. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” Sabiedriskā transporta padomes 

2020.gada maija sēdē informēt par pasažieru plūsmas datiem atjaunotajās pieturās, lai 

lemtu par to turpmāku  saglabāšanu attiecīgo vilcienu kustības sarakstos.  

 

7.5. Izvērtējot eksperimentālo pārvadājumu rezultātus, reģionālās nozīmes 

maršrutu tīklā iekļaut maršruta Nr. 6414 Talsi-Sabile reisu Nr. 17 plkst. 07.40 no 

Talsiem ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai mācību laikā (nekursē svētku dienās). 

 

7.6. Apstiprināt sekojošas izmaiņas maršrutā Nr. 5301 Liepāja – Cimdenieki – 

Grobiņa (atklāts uz eksperimenta laiku – no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 

30.jūnijam)6: 

7.6.1. slēgt reisus Nr.01 plkst. 07.50 no Siena tirgus, Nr.02 plkst. 07.30 no 

Cimdeniekiem, Nr.03 plkst. 11.33 no Siena tirgus, Nr.04 plkst. 08.20 no Skola 

(Grobiņa), Nr.05 plkst. 16.00 no Siena tirgus, Nr.06 plkst. 12.05 no Skola (Grobiņa), 

Nr.07 plkst. 17.30 no Siena tirgus, Nr.08 plkst. 16.30 no Skola (Grobiņa), Nr.10 plkst. 

18.00 no Skola (Grobiņa), Nr.09 plkst. 15.00 no Siena tirgus, Nr.12 plkst. 15.30 no Skola 

(Grobiņa); 

7.6.2. atklāt sekojošus reisus: 

7.6.2.1. plkst.06.05 no Siena tirgus līdz A/S “Grobiņa” ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai (nekursē svētku dienās); 

7.6.2.2. plkst.07.42 no Siena tirgus līdz Skolai (Grobiņa) ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai (nekursē svētku dienās); 

7.6.2.3. plkst.07.42 no Siena tirgus līdz Lidostai ar izpildi sestdienās un 

svētdienās (kursē svētku dienās); 

7.6.2.4. plkst.09.54 no Siena tirgus līdz Lidostai ar izpildi katru dienu; 

7.6.2.5. plkst.11.46 no Siena tirgus līdz Skolai (Grobiņa) ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai (nekursē svētku dienās); 

7.6.2.6. plkst.11.46 no Siena tirgus līdz Lidostai ar izpildi sestdienās un 

svētdienās (kursē svētku dienās); 

7.6.2.7. plkst.13.55 no Siena tirgus Līdz Lidostai ar izpildi katru dienu; 

7.6.2.8. plkst.14.51 no Siena tirgus līdz Skolai (Grobiņa) ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai (nekursē svētku dienās); 

7.6.2.9. plkst.14.51 no Siena tirgus līdz Lidostai ar izpildi sestdienās un 

svētdienās (kursē svētku dienās); 

7.6.2.10. plkst.17.00 no Siena tirgus līdz Lidostai ar izpildi katru dienu; 

7.6.2.11. plkst.17.56 no Siena tirgus līdz Lidostai ar izpildi katru dienu; 

7.6.2.12. plkst.06.54 no A/S “Grobiņa” līdz Siena tirgus ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai (nekursē svētku dienās); 

 
5 Apstāšanās šajā pieturā atcelta ar Sabiedriskā transporta padomes 2019.gada 18.janvāra Lēmumu Nr.3 

(no 08.12.2019.). 
6 Sabiedriskā transporta padomes 2019.gada 1.novembra Lēmuma Nr. 5 5.6. punkts. 



7.6.2.13. plkst.08.23 no Skolas (Grobiņa) līdz Siena tirgus ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai (nekursē svētku dienās); 

7.6.2.14. plkst.12.29 no Skolas (Grobiņa) līdz Siena tirgus ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai (nekursē svētku dienās); 

7.6.2.15. plkst.15.34 no Skolas (Grobiņa) līdz Siena tirgus ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai (nekursē svētku dienās); 

7.6.2.16. plkst.07.16 no Lidostas līdz Siena tirgus ar izpildi sestdienās un 

svētdienās (kursē svētku dienās); 

7.6.2.17. plkst.08.38 no Lidostas līdz Siena tirgus ar izpildi sestdienās un 

svētdienās (kursē svētku dienās); 

7.6.2.18. plkst.10.22 no Lidostas līdz Siena tirgus ar izpildi katru dienu; 

7.6.2.19.plkst.12.44 no Lidostas līdz Siena tirgus ar izpildi sestdienās un 

svētdienās (kursē svētku dienās); 

7.6.2.20. plkst.14.23 no Lidostas līdz Siena tirgus ar izpildi katru dienu; 

7.6.2.21. plkst.15.49 no Lidostas līdz Siena tirgus ar izpildi sestdienās un 

svētdienās (kursē svētku dienās); 

7.6.2.22. plkst.17.28 no Lidostas līdz Siena tirgus ar izpildi katru dienu; 

7.6.2.23. plkst.18.24 no Lidostas līdz Siena tirgus ar izpildi katru dienu. 

   

7.7. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” veikt attiecīgus grozījumus 

sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumos. 

7.8. Lēmums stājas spēkā 2020.gada 28.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. 
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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.7A 

 

 

2020.gada 28.februārī             (prot.Nr.2§7A) 

 

7A. 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. 17, Sabiedriskā transporta padome 

nolemj: 

            7A.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 izdevumi, kas radušies sakarā ar 

papildus noteiktās kvalitātes prasības – konduktoru iesaiste -  noteikšanu, tiek 

kompensēti no tās faktiskā ieviešanas brīža; 

            7A.2. Lēmums stājas spēkā 2020. gada 28.februārī.  
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7 Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā “Grobiņa”. 



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.7B 

 

 

2020.gada 28.februārī             (prot.Nr.2§7B) 

 

7B. Par galapunkta pieturas “Elizabetes iela” ierobežotu turpmāku izmantošanu 

sabiedriskā transporta vajadzībām. 

 

Ņemot vērā iespējamu pieturas “Elizabetes iela” ierobežotu turpmāku 

izmantošanu Satekles ielas rekonstrukcijas darbu rezultātā, kā arī Rīgas starptautiskās 

autoostas noslogotību, pieejamos valsts budžeta līdzekļus un nepieciešamību nodrošināt 

pasažieru apmaiņu Rīgas pilsētas centrā arī pēc rekonstrukcijas darbu pabeigšanas, 

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

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

 

7B.1. Saskaņot galapunkta noteikšanu pieturā “Elizabetes iela” sekojošos 

reģionālās nozīmes maršrutos: 

7B.1.1. Nr. 5139 Rīga – Gaismas; 

7B.1.2. Nr. 5171 Rīga – Pavasari – Virši; 

7B.1.3. Nr. 5173 Rīga – Medemciems; 

7B.1.4. Nr. 6852 Rīga – Straume. 

7B.2. Saskaņot galapunkta noteikšanu Rīgas starptautiskajā autoostā sekojošos 

reģionālās nozīmes maršrutos: 

7B.2.1. Nr. 6847 Rīga – Baldone; 

7B.2.2. Nr. 6848 Rīga – Sarma - Baldone; 

7B.2.3. Nr. 6991 Rīga – Tekstilnieks; 

7B.2.4. Nr. 7959 Rīga – Kalnciems. 

7B.3. Saskaņot galapunkta noteikšanu pieturā “Prāgas iela” sekojošos 

reģionālās nozīmes maršrutos: 

7B.3.1. Nr. 5433 Rīga – Jaunmārupe;  

7B.3.2. Nr. 5435 Rīga – Mārupe. 

7B.4. Ar šo lēmumu saskaņotās galapunkta pieturas var tikt noteiktas citā 

pasažieriem izdevīgā pieturā, kas saskaņota ar Rīgas pilsētas pašvaldību un rezultātā 

netiek palielināti valsts budžeta izdevumi. 

7B.5. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” veikts attiecīgus grozījumus 

sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumos. 

7B.6. Lēmums stājas spēkā 2020.gada 28.februārī. 
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