
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

2018.gada 14.septembrī            (prot.Nr.8§1) 
 

 

1. Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas rezultātiem 2018.gada 

1.pusgadā. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās 

daļas 6. un 7.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

1.1. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju 

par 2018.gada 1.pusgada valsts budžeta dotāciju izlietojumu un sabiedriskā transporta 

pakalpojumu izpildes rezultātus par 2018.gada 1.pusgadu; 

1.2. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 14.septembrī. 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________ 

      

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.2 

 

 

2018. gada 14. septembrī (prot. Nr.8§2) 
 

 

 

2. Par tarifa zonas maiņu stacijā “Sloka”.  

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās 

daļas 4.punktu un 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 

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

padome nolemj: 

2.1. Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju 

par iespējamo dzelzceļa stacijas “Sloka” tarifa zonas maiņu;  

2.2. Atstāt dzelzceļa staciju „Sloka” vilcienu tarifu C zonā; 

2.3. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 14. septembrī.  

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.3 

 

 

2018. gada 14. septembrī  (prot. Nr.8§3) 

 
 

3. 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: 

           3.1. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju 

par veiktajiem grozījumiem Līgumos par sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniegšanu reģionālās nozīmes maršrutos, pamatojoties uz Sabiedriskā transporta 

padomes 2014. gada 28. februāra lēmuma Nr.2  2.14.punktu, 2014. gada 10. janvāra 

lēmuma Nr.3  3.1.1. un 3.2.7.punktu, 2018.gada 2.augusta lēmuma Nr.6  6.3. punktu; 

 3.2. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 14. septembrī.  
 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________ 

      

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.4 

 

 

2018. gada 14. septembrī   (prot. Nr.8§4) 
 

 

4. 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, 2010.gada 13.jūlija Ministru kabineta 

noteikumu Nr. 634 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība 

maršrutu tīklā” 77., 82. un 84. punktu,  2013. gada 17. decembra Ministru kabineta 

noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.1., 3.3. punktu, 

Sabiedriskā transporta padome nolemj:  
 

4.1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par ierosinātajām izmaiņām maršrutā Nr.6138 

Aizkraukles stacija – Jaunjelgava un uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” iegūt 

nepieciešamo papildus informāciju kā, piemēram, uz cik un kāda vecuma bērniem šīs 

izmaiņas attiecas, cik tālu bērniem ir jāiet ar kājām uz skolu, u.c. būtisku informāciju, 

lēmuma pieņemšanai.  

 

 4.2. Uz eksperimenta laiku (līdz gada beigām) maršrutā Nr. 5484 Preiļi-

Apšenieki-Znotiņi-Preiļi: 

4.2.1.  atklāt reisu Nr. 03 plkst. 06.35 no Preiļu AO ar izpildi trešdienās 

skolēnu brīvlaikā; 

4.2.2. atklāt reisu Nr. 04 plkst. 16.00 no Preiļu AO ar izpildi trešdienās skolēnu 

brīvlaikā. 

 

4.3. Slēgt maršrutu Nr.6950 Līvāni-Mežancāni.  

4.4. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nodaļas maršrutu tīklā:  

4.4.1. Neatbalstīt izmaiņas maršrutā Nr.6896 Jēkabpils-Sala (visi reisi sākas 

un beidzas pieturvietā “Jēkabpils AO”), maršrutā Nr.6895 Sala-Jēkabpils-Viesīte un 

maršrutā Nr.6894 Jēkabpils-Sēlpils.  

4.4.2. Neatbalstīt izmaiņas maršrutā Nr.6938 Jēkabpils-Sēlpils-Līkumi-

Jēkabpils un maršrutā Nr.6933 Jēkabpils-Spunģēni-Pļaviņas.  

 4.4.3. Atbalstīt izmaiņas maršrutā Nr. 5155 Vārpas-Slate-Mazslate-Vārpas 

(mainīts nosaukums uz Vārpas-Ancene-Mazslate-Vārpas):  

4.4.3.1. slēgts reiss Nr. 05 plkst. 06.55 no pieturvietas “Vārpas”; 

4.4.3.2. atklāts reiss Nr. 07 plkst. 07.00 no pieturvietas “Vārpas”, kursē no 

pirmdienas līdz piektdienai skolas laikā, nekursē svētku dienās.  



 4.4.4. Atbalstīt izmaiņas maršrutā Nr.5158 Vārpas-Rubeņi-Rubeķi-Vārpas 

(mainīts nosaukums uz Vārpas-Rubeņi-Ancene-Vārpas): 

4.4.4.1. slēgts reiss Nr. 04 plkst. 15.15 no pieturvietas “Vārpas”; 

4.4.4.2. atklāts reiss Nr. 06 plkst. 15.00 no pieturvietas “Vārpas”, kursē no 

pirmdienas līdz piektdienai skolas laikā, nekursē svētku dienās. 

 

4.5. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā: 

Maršrutā Nr.5142 Nr. 5142 Vecstrūžāni-Gaigalava-Dricāni-Vecstrūžāni: 

4.5.1. reisu Nr. 06 plkst. 14.55 no pieturvietas “Vecstrūžāni” plkst. 14.55 

slēgt; 

4.5.2. atklāt reisu Nr. 08 plkst. 14.55 no pieturvietas “Vecstrūžāni” ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai laika periodā no 01.09-31.05. 

 

4.6. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” veikt grozījumus noslēgtajos 

sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtījuma līgumos.  

 

4.7. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 20. septembrī.  

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.5 

 

 

2018.gada 14.septembrī      (prot. Nr.8§5) 

 
 

5. Par maršrutu tīkla apjomu valsts budžeta apakšprogrammas 31.00.00 

finansējuma ietvaros un reisu, kuriem valsts budžeta dotācijas apmērs pārsniedz 

75%, slēgšanu (Satiksmes ministrijas 2017. gada 30. novembra rīkojums Nr.01-

03/186).   

 

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

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

padome nolemj: 

5.1. Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju 

par  Satiksmes ministrijas 2017. gada 30. novembra rīkojuma Nr.01-03/186 izpildi; 

5.2. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 14.septembrī. 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


