
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

2020. gada 5.augustā  (prot. Nr.4 §1) 
 

1. Par 2020.gada augusta mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2020.gada augustu 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 

21.jūlija ziņojumā Nr.6.20/19/2020 “Ziņojums par dotāciju zaudējumu segšanai 

sadalījumu pārvadātājiem par 2020.gada augustu” sniegtos priekšlikumus un 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālās nozīmes pārvadājumos par 

2020.gada augustu izmaksāt 3 773 862 euro; 

1.2. Lēmums stājas spēkā 2020. gada 5.augustā. 

 

 

 

 

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 5.augustā  (prot. Nr.4 §2) 
 

 

2. Par 2020.gada augusta mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem reģionālos pārvadājumos par 2020.gada augustu 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 

21.jūlija ziņojumā Nr.6.20/21/2020 “Ziņojums par dotāciju ar braukšanas maksas 

atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai sadali sabiedriskā transporta pakalpojumu 

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

pakalpojumu sniedzējiem reģionālās nozīmes pārvadājumos par 2020.gada augustu 

izmaksāt 783 399 euro; 

2.2. Lēmums stājas spēkā 2020. gada 5.augustā. 
 

 

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 5.augustā  (prot. Nr.4§3) 
 

 

3. Par 2020.gada augusta 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 

21.jūlija ziņojumā Nr.6.20/20/2020 “Ziņojums par AS “Pasažieru vilciens” 

izmaksājamo dotāciju par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu” sniegto informāciju un 

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

izmaksājot 607 898 euro; 

3.2. Lēmums stājas spēkā 2020.gada 5.augustā. 

 

 

 

 

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 5.augustā            (prot.Nr.4§4) 
 

4. Par finansējuma valsts budžeta programmā 31.00.00 Sabiedriskais transports 

pārdali. 

 

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” 21.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj uzdot Autotransporta 

direkcijai iesniegt Satiksmes ministrijai sekojošus priekšlikumus: 

4.1. valsts budžeta apakšprogrammā 31.07.00 “Dotācija sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu 

segšanai” EKK 7460 Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 

pašvaldībām plānotos neizlietotos valsts budžeta līdzekļus 3 077 517 euro apmērā 

pārdalīt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uz valsts budžeta apakšprogrammu  

4.1.1. apakšprogrammu 31.06.00 „Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sniedzējiem” EKK 3000 Subsīdijas un dotācijas – 

1 871 054 euro; 

4.1.2. apakšprogrammu 31.06.00 „Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sniedzējiem” EKK 7460 Pārējie valsts budžeta 

uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām – 1 206 463 euro. 

4.2. Lēmums stājas spēkā 2020.gada 5.augustā. 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs     ____________________________ 

 

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.5 

 

 

 

 

2020.gada 5.augustā            (prot.Nr.4§5) 
 

5. Valsts budžeta programmas 31.00.00 Sabiedriskais transports izpilde un 2020. 

gadam papildu nepieciešamais finansējums zaudējumu kompensēšanai.  

 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās daļas 

6. un 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” 17. un 18.punktā noteikto, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

5.1. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” 2020.gada 24.jūlija 

sagatavotajā ziņojumā Nr.6.20/18/2020 “Par finansējuma valsts budžeta programmā 

31.00.00 Sabiedriskais transports izpildi, pārdali un papildu nepieciešamajiem 

līdzekļiem” sniegto informāciju; 

5.2. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavot un iesniegt Satiksmes 

ministrijai priekšlikumu vērsties Ministru kabinetā ar lūgumu piešķirt papildu 

finansējumu 2020.gadā sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai, pievienojot 

izvērtējumu par paveiktajiem pasākumiem, ārkārtējās situācijas un tās seku ietekmi uz 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu; 

5.3. Lēmums stājas spēkā 2020. gada 5. augustā. 
 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs     _______________________ 

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.6 

 

 

 

 

2020.gada 5.augustā            (prot.Nr.4§6) 
 

6. Par papildu izdevumu kompensēšanu  

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās daļas 

6. un 7.punktu, Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 3.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” 57.punktā, 2020.gada 

9.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 7.5.apakšpunktā noteikto, kā arī Ministru 

kabineta 2020.gada 15.jūlija rīkojuma Nr. 381 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no 

valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” 

1.1.punktu, Satiksmes ministrijas 2020.gada 26.marta rīkojumu Nr. 01-03/79 “Par 

piesardzības pasākumiem sabiedriskajā transportā”1 un 2020.gada 8.maija rīkojumu Nr. 

01-03/112  “Par piesardzības pasākumiem sabiedriskajā transportā”2, Sabiedriskā 

transporta padome nolemj: 

6.1. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” 2020.gada 24.jūlija 

sagatavotajā ziņojumā Nr.6.20/18/2020 “Par finansējuma valsts budžeta programmā 

31.00.00 Sabiedriskais transports izpildi, pārdali un papildu nepieciešamajiem 

līdzekļiem” sniegto informāciju; 

6.2. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” veikt grozījumus sabiedriskā 

transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumos, kas noslēgti saskaņā ar Publisko iepirkumu 

likumu, paredzot atsevišķi kompensēt (pēc attaisnojuma dokumentu atbilstības 

pārbaudes) ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai piesardzības pasākumiem 

radītos izdevumus no ārkārtējās situācijas izsludināšanas brīža līdz brīdim, kamēr tiek 

atcelta 2020.gada 9.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās 

drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 7.5.apakšpunktā 

noteiktā prasība. 

6.3. Lēmums stājas spēkā 2020. gada 5. augustā. 
 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs     _____________________________ 

                                                 
1 Spēkā no 2020.gada 27.marta. 
2 Grozīts ar Satiksmes ministrijas 2020.gada 18.maija rīkojumu Nr. 01-03/119. 



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.7 

 

 

 

 

2020.gada 5.augustā            (prot.Nr.4§7) 
 

 

7. Par 2021.gadā prognozēto nepieciešamo valsts budžeta finansējumu sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sniedzējiem. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās daļas 

7.punktu, Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr.1511„Sabiedriskā 

transporta padomes nolikums” 3.6. un 21.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” 16.punktu, Sabiedriskā transporta padome 

nolemj: 

7.1. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sniegto informāciju par 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju un republikas pilsētu pašvaldību 

iesniegtām prognozēm par peļņu vai zaudējumiem 2021. gadā;  

7.2. Apstiprināt VSIA “Autotransporta direkcija” 2020.gada 28.jūlija 

sagatavotajā ziņojumā Nr.6.20/22/2020 “Ziņojums par 2021.gadā prognozēto 

nepieciešamo valsts budžeta finansējumu sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem” sniegtos priekšlikumus par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai 

nepieciešamo valsts budžeta finansējumu 2021.gadam 92 251 537 euro apmērā, bet 

situācijā, ja atsevišķi reģionālās nozīmes maršruti tiek izveidoti par komerciāliem 

maršrutiem, tad nepieciešamo valsts budžeta finansējumu 2021.gadam 91 429 798 euro, 

pamatojoties uz sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju un republikas pilsētu 

pašvaldību iesniegtajām prognozēm par peļņu vai zaudējumiem 2021. gadā, kā arī VSIA 

“Autotransporta direkcija” aprēķiniem attiecībā uz sabiedriskā transporta pakalpojumu 

nodrošināšanu reģionālās nozīmes pārvadājumos ar autobusiem 2021.gadā;  

7.3. Lēmums stājas spēkā 2020.gada 5.augustā. 

 

 
 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs     __________________________ 

 

 



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.8 

 

 

2020.gada 5.augustā             (prot.Nr.4§8) 

 

8. 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: 

            8.1. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju 

par veiktajiem grozījumiem sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas pasūtījuma 

Līgumos, pamatojoties uz: 

            8.1.1.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; 

            8.1.2. Sabiedriskā transporta padomes 2014.gada 10.janvāra Lēmuma Nr. 3 “Par 

operatīvo lēmumu izpildes nodrošināšanu” 3.2.7. apakšpunktu. 

            8.2. Lēmums stājas spēkā 2020. gada 5.augustā.  
 

 

 

D. Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      ______________________ 

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.9 

 

 

2020.gada 5.augustā              (prot.Nr.4§9) 

 

9. 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: 
 

9.1. Apstiprināt izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā un sakarā ar 

satiksmes organizācijas izmaiņām valsts galvenā autoceļa A1 Rīga (Baltezers)—

Igaunijas robeža (Ainaži) un vietējā autoceļa V101 Lilaste – Saulkrasti – Duči 

krustojumā3 reģionālās nozīmes maršrutu Nr. 5455 Limbaži-Tūja-Saulkrasti, 

Nr.7179 Rīga-Kursīši-Saulkrasti, Nr. 7514 Rīga-Ainaži, Nr. 7516 Rīga-

Saulkrasti-Limbaži, Nr. 7807 Valmiera-Saulkrasti reisu izpildi virzienā no 

Saulkrastiem organizēt pa autoceļu V 128  Straupe-Lēdurga-Vidriži-Skulte un tālāk pa 

autoceļu A1 Ainažu virzienā. 

 

9.2. Apstiprināt izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā un sakarā ar 

pieturas “Lādes skola” likvidēšanu4 sekojošos reģionālās nozīmes maršruta Nr. 5456 

Limbaži-Stiene-Saulkrasti reisos iekļaut pieturu “Auziņu ezers”: 

9.2.1. reisā Nr. 06 plkst. 07.50 no Saulkrastu stacijas (izpilde – sestdienās, 

svētdienās); 

9.2.2. reisā Nr. 09 plkst. 15.50 no Limbažiem (izpilde – sestdienās, svētdienās); 

9.2.3. reisā Nr. 15 plkst. 10.30 no Limbažiem (izpilde – sestdienās, svētdienās); 

9.2.4. reisā Nr. 17 plkst. 10.30 no Limbažiem (izpilde – no pirmdienas līdz 

piektdienai); 

9.2.5. reisā Nr. 18 plkst. 14.10 no Saulkrastu stacijas (izpilde – sestdienās, 

svētdienās); 

9.2.6. reisā Nr. 20 plkst. 14.10 no Saulkrastu stacijas (izpilde – no pirmdienas 

līdz piektdienai); 

9.2.7. reisā Nr. 21 plkst. 17.20 no Limbažiem (izpilde – no pirmdienas līdz 

piektdienai); 

9.2.8. reisā Nr. 26 plkst. 07.50 no Saulkrastu stacijas (izpilde – no pirmdienas 

līdz piektdienai). 

 

 
                                                 
3 No 2020.gada septembra nebūs atļauts kreisais pagrieziens Ainažu virzienā uz autoceļa A1.  
4 pašvaldības autoceļa rekonstrukcijas dēļ   



9.3. Apstiprināt izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā un, lai nodrošinātu 

skolēnu nokļūšanu mācību iestādēs5, reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5254 Blīdene-

Pilsblīdene-Biksti-Blīdene: 

9.3.1. slēgt reisus Nr. 05 plkst. 15.30, Nr. 07 plkst. 07.00, Nr. 09 plkst. 14.00 no 

pieturas “Biksti”; 

9.3.2. atklāt reisu Nr. 11 plkst. 06.45 no pieturas “Blīdene” ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai (mācību laikā, nekursē svētku dienās); 

9.3.3. atklāt reisu Nr. 13 plkst. 14.00 no pieturas “Blīdene” ar izpildi piektdienās 

(mācību laikā, nekursē svētku dienās); 

9.3.4. atklāt reisu Nr. 15 plkst. 15.30 no pieturas “Blīdene” ar izpildi no 

pirmdienas līdz ceturtdienai (mācību laikā, nekursē svētku dienās). 

9.3.5. Lai atkārtoti lemtu par grozījumu turpmāku lietderību, uzdot VSIA 

“Autotransporta direkcija” informēt Sabiedriskā transporta padomi par viena mēneša 

pārvadājumu rezultātiem. 

 

9.4. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” veikt attiecīgus grozījumus 

sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumos. 

 

9.5. Lēmums stājas spēkā 2020.gada 5.augustā. 

 
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      _________________________ 

  

                                                 
5 No 2020.gada 1.septembra tik slēgta skola Dobeles novadā, Kaķeniekos un daļa šīs skolas audzēkņu 

mācības turpinās Brocēnu novada Blīdenes pamatskolā. 

https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums
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10. Par tiesību piešķiršanas procedūras dokumentācijas saskaņošanu. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās daļas 

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

transporta padomes nolikums” 3.5. un 21.punktu, Sabiedriskā transporta padome 

nolemj: 

10.1. Saskaņot VSIA „Autotransporta direkcija” izstrādāto atklāta konkursa 

nolikumu (ar tam pievienotiem pielikumiem) “Par tiesībām sniegt sabiedriskā 

transporta pakalpojumus ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā” (id. Nr. AD 

2020/9). 

10.2. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija”, saskaņā ar šī lēmuma 10.1. punktā 

saskaņotajiem konkursa nolikuma nosacījumiem, organizēt sabiedriskā transporta 

pakalpojumus. 

10.3. Nodot VSIA “Autotransporta direkcija” iepirkumu komisijai  pastāvīgai 

izlemšanai jautājumu par  labojumu vai grozījumu veikšanu atklāta konkursa nolikumā 

un tam pievienotajos pielikumos “Par tiesībām sniegt sabiedriskā transporta 

pakalpojumus ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā” (id. Nr. AD 2020/9), 

ar nosacījumu, ka tie neietekmē saskaņoto konkursa nolikumu pēc būtības un nav 

nododami izvērtēšanai Sabiedriskā transporta padomei  (piemēram, acīmredzamas 

pārrakstīšanās kļūdas, tehniska rakstura kļūdas, nebūtiskas matemātisku aprēķinu 

kļūdas, kā arī kļūdas, kas jānovērš saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu 

vai pretendentu uzdotajiem jautājumiem, u.c.). Izvērtējumu par nepieciešamo 

grozījumu, labojumu būtiskumu veic VSIA “Autotransporta direkcija” iepirkumu 

komisija, par veiktajiem labojumiem un grozījumiem informējot Sabiedriskā transporta 

padomi.   

10.4. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” informēt Sabiedriskā transporta 

padomi par tiesību piešķiršanas procedūras gaitu un rezultātiem. 

10.5. Lēmums stājas spēkā 2020.gada 5.augustā.  

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs                 ______________ 

 

 


