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SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Protokols Nr.5/R  

2021.gada 22.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 

 

 

Laimis Šāvējs 

 

 

 

Annija Novikova 

 

 

 

Patriks Markēvičs 

 

 

 

Sergejs Maksimovs 

Rīgas plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta 

nodaļas vadītāja  

 

Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 

loceklis, Jaunpiebalgas 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 

loceklis, Viļakas novada domes priekšsēdētājs   

 

Aivars Okmanis 

 

 

Baiba Vīlipa 

 

 

Taisa Trubača 

Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes 

dalībnieks, Rundāles 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 juriste Irita Tace-Loca 

 

 

Ņemot vērā Sabiedriskā transporta padomes 2021.gada 28.maija sēdē nolemto, 

kā arī jautājuma steidzamību (saistīts ar sabiedriskā transporta pakalpojumu 

nepārtrauktības nodrošināšanu no 2021.gada 1.augusta), bet kārtējā sēde plānota 

2021.gada 9.jūlijā, rakstveida procedūrā izskatīts sekojošs jautājums: 

 

1.Par reģionālās nozīmes maršrutu Nr. 5371 Rīga-Carnikava-Zvejniekciems un 

Nr. 6826 Rīga-Garkalne-Vangaži izpildi no 2021.gada 1.augusta. 

 

 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 2021.gada 16.jūnijā.  

 

 Atbilstoši MK noteikumu Nr. 1511 24.42. punktam, termiņš viedokļa sniegšanai 

par lēmuma projektu noteikts līdz 2021.gada 22. jūnijam.  

  

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

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

 

 VSIA “Autotransporta direkcija” saņemti sekojoši Sabiedriskā transporta 

padomes locekļu viedokļi par lēmuma projektu un balsojums: 

 - A.Okmanis saskaņo lēmumprojektu (17.06.2020. elektroniskā pasta vēstule);  

- B.Vīlipa saskaņo lēmumprojektu (17.06.2021. elektroniskā pasta vēstule); 

- L.Šāvējs saskaņo lēmumprojektu (17.06.2021. elektroniskā pasta vēstule); 

- L.Olante saskaņo lēmumprojektu (17.06.2021. elektroniskā pasta vēstule); 

- T.Trubača saskaņo lēmumprojektu (17.06.2021. elektroniskā pasta vēstule); 

- V.Brūdere saskaņo lēmumprojektu (18.06.2021. elektroniskā pasta vēstule); 

- D.Merirands saskaņo lēmumprojektu (22.06.2021. elektroniskā pasta vēstule). 

 

 

1. Par reģionālās nozīmes maršrutu Nr. 5371 Rīga-Carnikava-Zvejniekciems un 

Nr. 6826 Rīga-Garkalne-Vangaži izpildi no 2021.gada 1.augusta. 
 

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

„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 27. punktu un ņemot vērā reģionālās 
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PROTOKOLS SAGATAVOTS  ELEKTRONISKI UN PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

 

 

nozīmes maršrutu tīkla sadalījumu, faktisko situāciju saistībā ar noslēgtajiem 

sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumiem, kā rezultātā nepieciešamas 

nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojumu nepārtrauktību attiecīgos reģionālās 

nozīmes maršrutos laika periodā no 2021.gada 1.augusta, kā arī Ministru kabineta 

2013.gada 17.decembra noteikumu Nr.1511 “Sabiedriskā transporta padomes 

nolikums” III1. nodaļu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

1.1 Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” sniegto informāciju par 

faktisko situāciju reģionālās nozīmes maršrutu tīklā (to sadalījumu no 

2021.gada 1.augusta), noslēgto sabiedriskā transporta pakalpojuma 

pasūtījuma līgumu darbības periodu, piešķirto tiesību apjomu, finansiālo 

izvērtējumu un attiecīgi sniegtos priekšlikumus par reģionālās nozīmes 

maršrutu Nr. 5371 Rīga-Carnikava-Zvejniekciems un Nr. 6826 Rīga-

Garkalne-Vangaži izpildi no 2021.gada 1.augusta; 

1.2. Apstiprināt izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā un no 2021.gada 

1.augusta maršrutu Nr.5371 Rīga-Carnikava-Zvejniekciems un Nr. 6826 

Rīga-Garkalne-Vangaži reisu izpildi noteikt atbilstoši jaunā reģionālās 

nozīmes maršrutu tīkla sadalījumam; 

1.3. Saskaņā ar 2.2. punktā noteikto uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” 

veikt grozījumus sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumā 

Nr. ATD/ST-2020/15 – Limbaži, Sigulda, izmaiņas autobusu kustības 

sarakstos saskaņojot ar Rīgas plānošanas reģionu;     

1.4. Lēmums stājas spēkā 2021. gada 22.jūnijā 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs        (2021.gada 22.jūnijā) 

  


