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SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Protokols Nr.5/R  

2022.gada 17.jūnijā    

VSIA “Autotransporta direkcija”  

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

 

Sabiedriskā transporta padomes priekšsēdētājs: 

Dins Merirands Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

  

Sabiedriskā transporta padomes locekļi: 

 

Vaira Brūdere  

 

 

Kurzemes plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta 

nodaļas vadītāja 

 

  

Ligita Olante 

 

 

Agris Lungevičs 

 

 

 

Annija Novikova 

 

 

 

Patriks Markēvičs 

 

 

 

Sergejs Maksimovs 

Rīgas plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta 

nodaļas vadītāja  

 

Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 

loceklis, Madonas novada domes priekšsēdētājs 

 

Satiksmes ministrijas Sabiedriskā transporta 

pakalpojumu departamenta direktore 

 

 

Satiksmes ministrijas Dzelzceļa politikas un 

infrastruktūras departamenta direktora vietnieks – 

Dzelzceļa nodaļas vadītājs 

 

Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes 

priekšsēdētāja vietnieks, Balvu novada domes 

priekšsēdētājs  

 

 

Aivars Okmanis 

 

 

 

Baiba Vīlipa 

 

 

Taisa Trubača 

 

Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes 

priekšsēdētājs, Bauskas novada domes 

priekšsēdētājs 

 

Satiksmes ministrijas Finanšu un attīstības 

departamneta direktore 

 

Finanšu ministrijas Budžeta departamenta direktore 
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PROTOKOLS SAGATAVOTS  ELEKTRONISKI UN PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU 

Protokolē:  

VSIA „ Autotransporta direkcija”  

Juridiskās daļas vecākā juriste Irita Tace-Loca 

 

 

Ņemot vērā Sabiedriskā transporta padomes 2022.gada 27.maija sēdē nolemto 

un apstākli, ka kārtējā sēde plānota 2022.gada 1.jūlijā, rakstveida procedūrā 

nepieciešams izskatīt, rakstveida procedūrā nepieciešams izskatīt jautājumu: 

1. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos (1 

pieteikums). 

 

 Atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr. 1511 

“Sabiedriskā transporta padomes nolikums” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 1511)  24.41. 

punktam, lēmumprojekts un lēmuma pieņemšanai nepieciešamais materiāls padomes 

locekļiem elektroniski nosūtīts 2022.gada 10.jūnijā  un termiņš viedokļa sniegšanai par 

lēmuma projektu noteikts līdz 2022.gada 17.jūnijam.  

  

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 1511 24.43. punktam, rakstveida procedūrā 

lēmums ir uzskatāms par pieņemtu, ja par to nobalsojis padomes locekļu vairākums. Ja 

lēmums rakstveida procedūrā netiek pieņemts, jautājumu virza izskatīšanai kārtējā vai 

ārkārtas padomes sēdē. 

 

 VSIA “Autotransporta direkcija” saņemti sekojoši Sabiedriskā transporta 

padomes locekļu viedokļi par lēmuma projektu un balsojums: 

1.D.Merirands saskaņo lēmumprojektu (15.06.2022. elektroniskā pasta vēstule); 

2.V.Brūdere saskaņo lēmumprojektu (14.06.2022. elektroniskā pasta vēstule); 

3. B.Vīlipa saskaņo lēmumprojektu 13.06.2022. elektroniskā pasta vēstule); 

4.A.Novikova saskaņo lēmumprojektu (16.06.2022. elektroniskā pasta vēstule); 

4. P.Markēvičs saskaņo lēmumprojektu (10.06.2022. elektroniskā pasta vēstule); 

5. T.Trubača neatbalsta lēmumprojektu - grozījumiem ir nepieciešams papildu 

valsts budžeta finansējums, kas jau šobrīd nav pietiekams (13.06.2022. elektroniskā 

pasta vēstule); 

6. L.Olante saskaņo lēmumprojektu (13.06.2022. elektroniskā pasta vēstule); 

7. A.Okmanis saskaņo lēmumprojektu (10.06.2022. elektroniskā pasta vēstule); 

8. A.Lungevičs saskaņo lēmumprojektu (13.06.2022. elektroniskā pasta vēstule); 

 

Izskatāmais jautājums un pieņemtais lēmums: 

 

1. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes 

maršrutos. 
 

 Atbilstoši nodibinājuma “Fonds atvērtai sabiedrībai “DOTS” iesniegumam, 

saņemts AS “Pasažieru vilciens” lūgums par pasažieru vilciena reisu nodrošināšanu uz 

un no sarunu festivāla “Lampa 2022” Cēsīs šā gada 1., 2., 3.jūlijā. 
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PROTOKOLS SAGATAVOTS  ELEKTRONISKI UN PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU 

Saskaņā ar sniegto informāciju tiek plānots, ka sarunu festivālu “LAMPA” šogad 

apmeklēs ap 10 000 liels apmeklētāju skaits, un liela daļa uz pasākumu ieradīsies no 

Rīgas un tuvējiem novadiem. Lai nodrošinātu apmeklētājiem iespēju ar vilcienu nokļūt 

uz pasākumu Cēsīs un atgriezties Rīgā, tiek lūgts norīkot 4 papildu vilcienu reisus vai 

palielināt vagonu skaitu atsevišķiem reisiem. 

Ņemot vērā to, ka organizatori ir ieinteresēti gan pasākuma apmeklēšanas, gan 

vilcienu satiksmes izmantošanas veicināšanā, kā arī iepriekšējo gadu pozitīvo 

sadarbību, tiek lūgts atbalstīt papildus vilcienu reisu norīkošanu. Pagājušajā gadā 

ievērojot epidemioloģiskos ierobežojumus pasākumā piedalījās ap 6000 

apmeklētajiem.  

AS “Pasažieru vilciens”, izvērtējot tehniskās iespējas un ritošā sastāva 

pieejamību un spēkā esošo vilcienu sarakstu, atbalsta 3 vēstulē minēto papildu vilcienu 

reisu norīkošanu: 

1. 02.07. (sestdiena) Cēsis – Rīga atiešanas laiks no Cēsīm ap plkst.01:00; 

2. 02.07. (sestdiena) Rīga – Cēsis atiešanas laiks no Rīgas ap plkst.08:46; 

3. 03.07. (svētdiena) Cēsis – Rīga atiešanas laiks no Cēsīm ap plkst.00:00. 

Savukārt, vēstulē minētā vilciena reisa norīkošanu 01.07. (piektdiena) Rīga – 

Cēsis ar atiešanas laiks no Rīgas ap plkst. 10:00 neatbalsta, jo plkst. 10:46 no Rīgas 

kursē vilciens Nr.874 Rīga-Lugaži, kuram var norīkot lielāku sastāvu. 

 

Pārvadāto pasažieru skaits papildus norīkotajos vilcienu reisos 2019. gadā, kad 

spēka nebija ierobežojumi vīrusa Covid-19 izplatībai: 

28.06.2019. 143 

29.06.2019. 313 

30.06.2019. 214 

 

Papildus Autotransporta direkcija informē, ka šā gada 1.un 2.jūlijā Siguldā notiek 

Dona koncerti, kuru apmeklētājiem arī būs iespēja izmantot vilcienus Cēsis –Rīga, lai 

pēc pasākuma atgrieztos Rīgā. 
  

 Finanšu analīze: grozījumu rezultātā (ņemot vērā tikai tiešās izmaksas un 

infrastruktūras izmaksas) nepieciešamais finansējums – 1 245.72 EUR. 

 

 Rīgas un Vidzemes plānošanas reģions atbalsta ierosinājumus. 

 

 Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās 

daļas 3. punktu, ievērojot minētā likuma 6. pantā noteiktos sabiedriskā transporta 

pakalpojumu organizēšanas principus, kā arī ņemot vērā Ministru kabineta 2013. gada 

17.decembra noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.1. 

punktu, III1. nodaļu un balsojuma rezultātus (septiņi - “par”, viens – “pret”), 

Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

 

1.1. Sakarā ar 2022.gada 1.-3.jūlijā notiekošo saunu festivālu “LAMPA”, 

apstiprināt izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā pa dzelzceļu un maršrutā Rīga – 

Cēsis – Rīga norīkot sekojošus papildus vilcienus: 
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1.1.1. 2022.gada 2.jūlijā (sestdiena) vilcienu Cēsis –Rīga ap plkst.01.00; 

1.1.2. 2022.gada 2.jūlijā (sestdiena) vilcienu Rīga – Cēsis ap plkst. 08.46; 

1.1.3. 2022.gada 3.jūlijā (svētdiena) vilcienu Cēsis – Rīga  ap plkst. 00.00. 

 

1.2. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija veikt attiecīgus grozījumus 

sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumā. 

 

1.3. Lēmums stājas spēkā 2022.gada 17. jūnijā. 

 
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      ______________________ 

        2022.gada 17.jūnijā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums
https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums
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