
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

2020. gada 3.jūlijā  (prot. Nr.3§1) 
 

1. Par 2020.gada jūlija mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2020.gada jūliju un republikas pilsētu 

pašvaldībām par 2020.gada 3. 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: 

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

19.jūnija ziņojumā Nr.6.20/16/2020 “Ziņojums par dotāciju zaudējumu segšanai 

sadalījumu pārvadātājiem par 2020.gada jūliju un republikas pilsētu pašvaldībām par 

2020.gada 3.ceturksni” sniegtos priekšlikumus un sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem reģionālās nozīmes pārvadājumos par 2020.gada jūliju izmaksāt 3 773 862 

EUR, un republikas pilsētu pašvaldībām par 2019.gada 3. ceturksni par zaudējumiem 

maršrutos, kuriem vairāk nekā 30% no kopējā maršrutu garuma ir ārpus pilsētas 

administratīvās teritorijas, izmaksāt 291 229 EUR; 

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

Subsīdijas un dotācijas izveidot valsts dotāciju rezervi 859 628 EUR apmērā, lai 

kompensētu reģionālās nozīmes pārvadātājiem 2019.gada nesegtos zaudējumus pēc 

gada pārskatu izvērtēšanas; 

1.3. 2020.gada jūlijā valsts budžeta apakšprogrammā 31.06.00 EKK 7460 

Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām noteiktam mērķim 

izveidot valsts dotāciju rezervi 28 556 EUR apmērā, lai kompensētu republikas pilsētu 

pašvaldībām 2019.gada nesegtos zaudējumus pēc gada pārskatu izvērtēšanas; 

1.4. Lēmums stājas spēkā 2020. gada 3.jūlijā. 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________ 

      

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.2 

 

 

2020. gada 3.jūlijā  (prot. Nr.3§2) 
 

 

2. Par 2020.gada jūlija mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem reģionālos pārvadājumos par 2020.gada jūliju avansā un republikas 

pilsētām par 2020.gada 3. ceturksni 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 

19.jūnija ziņojumā Nr.6.20/17/2020 “Ziņojums par dotāciju ar braukšanas maksas 

atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai sadali sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem par 2020.gada jūliju un republikas pilsētu pašvaldībām par 2020.gada 

3.ceturksni” sniegtos priekšlikumus un sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 

reģionālās nozīmes pārvadājumos par 2020.gada jūliju izmaksāt 783 399 EUR, un 

republikas pilsētu pašvaldībām par 2020.gada 3. ceturksni par personu ar invaliditāti 

pārvadāšanu, izmaksāt  1 596 753 EUR; 

2.2. 2020.gada 3. ceturksnī valsts budžeta apakšprogrammā 31.07.00 EKK 

7460 Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām noteiktam 

mērķim izveidot valsts dotāciju rezervi 1 215 662 EUR apmērā, lai pārmaksāto dotāciju 

novirzītu reģionālās nozīmes pārvadātājiem zaudējumu kompensēšanai 2020.gadā un 

pilsētas nozīmes zaudējumiem maršrutos, kuriem vairāk nekā 30% no kopējā maršrutu 

garuma ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas, 2020.gadā; 

2.3. Lēmums stājas spēkā 2020. gada 3.jūlijā. 
 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________ 

      

 

 



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.3 

 

 

2020. gada 3.jūlijā  (prot. Nr.3§3) 
 

 

3. Par 2020.gada jūlija 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: 

3.1. Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2020.gada 

26.maija ziņojumā Nr.6.20/12/2020 “Ziņojums par AS “Pasažieru vilciens” 

izmaksājamo dotāciju par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu” sniegto informāciju un 

apstiprināt avansa maksājumu AS “Pasažieru vilciens” par 2020.gada jūliju, izmaksājot 

647 898 euro; 

3.2. Lēmums stājas spēkā 2020.gada 3.jūlijā. 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      ______________________ 
 

 

 

 

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.4 

 

 

2020.gada 3.jūlijā             (prot.Nr.3§4) 

 

4. 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: 

            4.1. 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.apakšpunktu, kā arī  grozījumu rezultātā konstatēto finansiālo ietekmi; 

             4.2. Lēmums stājas spēkā 2020. gada 3.jūlijā.  
 

 

 

D. Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      ______________________ 

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.4A 

 

2020.gada 3.jūlijā             (prot.Nr.3§4A) 

4A. Par reisu pēc pieprasījuma izpildes rezultātiem. 

 

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

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

padomes 2020.gada 17.janvāra Lēmuma Nr. 3A “Par reisu pēc pieprasījuma izpildes 

rezultātiem” 3A.3. punktu1, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

            4A.1. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto 

informāciju par reisu pēc pasažieru pieprasījuma izpildes rezultātiem, tas ir: 

            4A.1.1. reģionālās nozīmes maršruta Nr. 6783 Dobele-Bukaiši reisu Nr. 17, 18, 

31 un Nr. 28 daļa posmā no pieturas “Bukaišu skola” līdz pieturai “Gundegas” (par 

laika periodu no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.maijam); 

            4A.1.2. reģionālās nozīmes maršruta Nr. 6818 Liepāja-Rucava-Nida reisu Nr.09, 

10, 11 un Nr.12 daļa posmā no pieturas “Rucava” līdz pieturai “Latvijas – Lietuvas 

robeža” (par laika periodu no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.maijam); 

            4A.1.3. reģionālās nozīmes maršruta Nr. 6600 Smiltene-Šķipeles-Smiltene reisu 

Nr. 04 plkst. 14.15 (no 2020.gada 6.janvāra ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai un 

sezonalitāti no 1.septembra līdz 31.maijam); 

            4A.1.4. reģionālās nozīmes maršruta Nr. 5614 Cēsis-Rāmnieki-Strīķi reisu Nr. 

15 plkst. 15.30 (reiss pēc pieprasījuma tiek izpildīts no 2020.gada 1.marta sestdienās). 

            4A.2. Ņemot vērā reisu pēc izpildes rezultātus, slēgt reģionālās nozīmes 

maršruta Nr. 6600 Smiltene-Šķipeles-Smiltene reisu Nr. 04 plkst. 14.15 no Smiltenes 

autoostas un uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” veikt attiecīgus grozījumus 

sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtījuma līgumā; 

             4A.3. Ņemot vērā valstī izsludinātās ārkārtas situācijas rezultātā radušos būtisko 

pasažieru plūsmas kritumu,  uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” turpināt apkopot un 

2020.gada septembra sēdē atkārtoti informēt Sabiedriskā transporta padomi par 

maršruta Nr. 5614 Cēsis-Rāmnieki -Strīķi reisa Nr.15 plkst. 15.30 pēc pieprasījuma 

(sestdienās) izpildi. 

            4A.4. Lēmums stājas spēkā 2020. gada 3.jūlijā.  

 

D. Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      ______________________ 

 
1 3A.3. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” turpināt apkopot un 2020.gada jūlija sēdē informēt 

Sabiedriskā transporta padomi par ieviesto reisu (reisa daļu) izpildes pēc pieprasījuma rezultātiem, 

savukārt par Lēmuma 3A.1. punktā minēto reisu izpildes rezultātiem atkārtoti informēt Sabiedriskā 

transporta padomes 2020.gada aprīļa sēdē, lai lemtu par to turpmāku lietderību un iespējamiem 

grozījumiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā. 
 



 

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.5 

 

 

2020.gada 3.jūlijā              (prot.Nr.3§5) 

 

5. 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 2013. gada 17. decembra 

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

Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

 

5.1. Izvērtējot ar Sabiedriskā transporta padomes 2019.gada 1.novembra 

lēmuma Nr. 5 5.3.1. un 5.3.5. punktu apstiprināto grozījumu sešu mēnešu rezultātus2, 

apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā: 

5.1.1. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5432 Rīga-Baloži: 

5.1.1.1. noteikt, ka reisi Nr. 501 plkst. 06.40, Nr. 503 plkst. 09.25, Nr. 505 plkst. 

14.55, Nr. 507 plkst. 17.35 no Rīgas, tiek izpildīti līdz pieturai “Baložu skola” (iepriekš 

– līdz pieturai “Ieviņu pagrieziens”); 

5.1.1.2. noteikt, ka reisa Nr.504 izpilde tiek uzsākta plkst. 07.20 no pieturas 

“Baložu skola” (iepriekš – plkst. 07.15 no pieturas “Ieviņu pagrieziens”); 

5.1.1.3. noteikt, ka reisa Nr.506 izpilde tiek uzsākta plkst. 10.00 no pieturas 

“Baložu skola” (iepriekš – plkst. 09.55 no pieturas “Ieviņu pagrieziens”); 

5.1.1.4. noteikt, ka reisa Nr.508 izpilde tiek uzsākta plkst. 15.35 no pieturas 

“Baložu skola” (iepriekš – plkst. 15.30 no pieturas “Ieviņu pagrieziens”); 

5.1.1.5. noteikt, ka reisa Nr.510 izpilde tiek uzsākta plkst. 18.15 no pieturas 

“Baložu skola” (iepriekš – plkst. 18.10 no pieturas “Ieviņu pagrieziens”). 

5.1.2. turpināt reģionālās nozīmes maršruta Nr. 5329 Olaine-Pavasari-Virši 

reisu Nr. 01 plkst. 15.00 no pieturas “Olaine” (izpildes – no pirmdienas līdz 

piektdienai) un Nr. 02 plkst. 09.40 no pieturas “Virši” (izpilde-no pirmdienas līdz 

piektdienai) izpildi un, lai atkārtoti lemtu par šī maršruta turpmāku lietderību, par 

rezultātiem informēt  Sabiedriskā transporta padomes  2020.gada oktobra sēdē. 

 

 

5.2. Apstiprināt izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā pa dzelzceļu un: 

5.2.1. maršruta Rīga-Zilupe vilcienā Nr. 806 plkst. 09.50 no Rīgas saglabāt 

apstāšanos pieturā “Jumprava”; 

 
2 Sakarā ar būtisko pasažieru plūsmas kritumu valstī izsludinātās ārkārtas situācijas rezultātā, reisu izpilde no 

2020.gada 24.marta īslaicīgi tika pārtraukta.  



5.2.2.  maršruta Rīga-Lugaži  vilcienos Nr. 862 plkst. 06.30 no Rīgas un Nr.865 

plkst. 05.10 no Valmieras saglabāt apstāšanos pieturā “Krievupe” un AS “Pasažieru 

vilciens” turpināt detalizētu pasažieru plūsmas uzskaiti, par ko VSIA “Autotransporta 

direkcija” uzdot informēt Sabiedriskā transporta padomi tās 2020.gada novembra 

sēdē. 

 

5.3. Pieņemt zināšanai informāciju reģionālās nozīmes maršrutu tīklā pa 

dzelzceļu un, ņemot vērā apstākli, ka valstī izsludinātās ārkārtas situācijas dēļ 

pasažieru plūsmas dati nav pilnīgi, maršrutā Rīga-Aizkraukle saglabāt esošo 

apstāšanās reižu skaitu pieturā “Muldakmens”3 un AS “Pasažieru vilciens” turpināt 

detalizētu pasažieru plūsmas uzskaiti, par ko VSIA “Autotransporta direkcija” uzdot 

informēt Sabiedriskā transporta padomi tās 2020.gada novembra sēdē. 

 

5.4. Apstiprināt sekojošas izmaiņas maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutā 

Nr. 5173 Rīga - Medemciems: 

5.4.1. grozīt reisa Nr. 01 atiešanas laiku no Rīgas (Elizabetes iela) uz plkst. 06.45 

(iepriekš – 06.55) un izpildes laikus starp pieturām, iekļaujot papildus pieturu 

“Medemciems”; 

5.4.2. reisā Nr. 03 plkst. 08.10 no Rīgas (Elizabetes iela) grozīt izpildes laikus 

starp pieturām un pienākšanas laiku galapunkta pieturā uz plkst.08.45 (iepriekš – plkst. 

08.35), iekļaujot papildus pieturu “Medemciems”; 

5.4.3.  reisā Nr. 05 plkst. 09.25 no Rīgas (Elizabetes iela) grozīt izpildes laikus 

starp pieturām un pienākšanas laiku galapunkta pieturā uz plkst. 10.00 (iepriekš – plkst. 

09.50), iekļaujot papildus pieturu “Medemciems”; 

5.4.4. reisā Nr. 19 plkst. 17.45 no Rīgas (Elizabetes iela) grozīt izpildes laikus 

starp pieturām un pienākšanas laiku galapunkta pieturā uz plkst. 18.20 (iepriekš – plkst. 

18.10), iekļaujot papildus pieturu “Medemciems”; 

5.4.5. slēgt reisus Nr. 07 plkst. 10.30, Nr. 11 plkst. 14.55, Nr. 13 plkst. 16.10, Nr. 

17 plkst. 18.55 no Rīgas (Elizabetes iela); 

5.4.6. atklāt reisus Nr. 21 plkst. 10.40, Nr. 23 plkst. 15.05, Nr. 25 plkst. 16.25, 

Nr. 27 plkst. 19.05 no Rīgas (Elizabetes iela) ar izpildi katru dienu; 

 5.4.7. slēgt reisus Nr. 02 plkst. 06.25, Nr. 06 plkst. 08.40, Nr. 08 plkst. 10.00, Nr. 

10 plkst. 11.00, Nr. 14 plkst. plkst. 15.30, Nr. 26 plkst. 16.40, Nr. 18 plkst. 18.20, Nr. 

20 plkst. 19.25, Nr. 24 plkst. 19.25 no pieturas “Medemciems”; 

 5.4.8. atklāt reisu Nr. 28 plkst. 06.15 no pieturas “Medemciems” ar izpildi darba 

dienās un reisus Nr. 30 plkst. 08.50 Nr. 32 plkst. 10.05, Nr. 34 plkst. 15.45, Nr.40 plkst. 

17.05, Nr. 36 plkst. 18.30, Nr. 38 plkst. 19.45 no pieturas “Medemciems” ar izpildi katru 

dienu.  

 

5.5. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” saskaņā ar šī lēmuma 5.1., 5.4. 

punktu veikt attiecīgus grozījumus sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma 

līgumā. 

 

5.6. Lēmums stājas spēkā 2020.gada 3.jūlijā. 

 
3 No 2019.gada 8.decembra samazināts apstāšanās reižu skaits – atcelta 4 vilcienos virzienā no Rīgas un 3 vilcienos 

virzienā no Aizkraukles. Apstāšanās pieturā “Muldakmens” saglabāta 4 vilcienos no Rīgas un 4 vilcienos no 

Aizkraukles.  



 
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.6 

 

 

2020.gada 3.jūlijā             (prot.Nr.3§6) 

 

6. Par atklātā konkursa “Par tiesībām sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus 

ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā” (id. Nr. AD 2019/7) rezultātiem. 

 

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: 

            6.1.1. atklātā konkursa “Par tiesībām sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus 

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

            6.1.2. izsludināto iepirkumu maršrutu tīkla daļās “Cēsis”, “Jēkabpils, Līvāni, 

Preiļi”, “Limbaži, Sigulda”, “Ogre, Aizkraukle” (id.Nr. AD 2020/5); 

            6.1.3. noslēgtajiem sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumiem 

maršrutu tīkla daļās “Bauska”, “Daugavpils, Krāslava”, “Kuldīga, Saldus”, “Liepāja”, 

“Pierīga”. 

             6.2. Lēmums stājas spēkā 2020. gada 3.jūlijā.  

 

 

 

 

 

D. Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _________________________ 

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.7 

 

 

2020.gada 3.jūlijā             (prot.Nr.3§7) 

 

7. Sabiedriskā transporta pakalpojumu nozares 2020.gada piecu mēnešu rezultāti 

un aktualitātes. 

 

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: 

 

7.1.Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju 

par sabiedriskā transporta pakalpojumu nozares 2020.gada piecu mēnešu rezultātiem un 

aktualitātēm; 

7.2. Lēmums stājas spēkā 2020. gada 3. jūlijā. 

 

 

 

 

 

D. Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _________________________ 

 

 
 

 

 


