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3. 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 2010.gada 13.jūlija noteikumu 

Nr. 634 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā” 77., 

78., 82., 84. punktu, V.1 nodaļu, kā arī ņemot vērā Ministru kabineta 2013. gada 

17.decembra noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.3. 

punktu un III1. nodaļu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

 

3.1. Izvērtējot eksperimentālo pārvadājumu rezultātus, apstiprināt sekojošas 

izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā: 

3.1.1.  reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5350 Liepāja-Priekule-Vaiņode: 

3.1.1.1. reisam Nr.01 plkst.07.00 no Liepājas autoostas un Nr. 06 plkst.08.15 no 

Vaiņodes noteikt izpildi svētdienās (slēgt izpildi sestdienās); 

3.1.1.2. atklāt reisu Nr.11 plkst.07.00 no Liepājas AO ar izpildi sestdienās. 

3.1.2.reģionālās nozīmes maršrutā Nr.7958 Rīga –Vaiņode –Priekule: 

3.1.2.1. noteikt, ka reiss Nr. 03 plkst.16.45 no Rīgas tiek izpildīts līdz Liepājas 

AO (izpilde - no pirmdienas līdz sestdienai), vienlaikus nosakot, ka reisa izpilde posmā 

Priekule – Liepājas AO tiek nodrošināta pēc pieprasījuma. 

 

3.2. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija veikt attiecīgus grozījumus 

sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumos. 

3.3. Lēmums stājas spēkā 2022.gada 8. martā. 
 

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
https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums
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4. Par reģionālās nozīmes maršrutu, kuru izpilde uz komerciālajiem principiem 

nav iespējama, apjomu dotētā reģionālās nozīmes maršrutu tīkla ietvaros. 
 

Ņemot vērā Sabiedriskā transporta padomes 2022.gada 21.janvāra Lēmumu Nr.3 

“Par sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu reģionālās nozīmes maršrutos, 

kuru izpilde uz komerciālajiem principiem nav iespējama” un Sabiedrikā transporta 

padomē apstiprinātās kārtības nosacījumus un tajā ietvertos principus valsts garantētā 

un nodrošināmā pakalpojuma apjoma noteikšanai, kā arī apstākli, ka reģionālās nozīmes 

maršrutu Rīga-Silgulda, Rīga-Ogre un Rīga-Jelgava izpilde uz komerciālajiem 

principiem nav iespējam (nav saņemti pieteikumi), Ministru kabineta 2013. gada 

17.decembra noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” III1. 

nodaļu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

 

4.1. Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” izstrādāto informāciju 

par valsts garantēto un nodrošināmo pakalpojuma apjomu reģionālās nozīmes maršrutos 

Rīga-Sigulda, Rīga-Ogre un Rīga-Jelgava un apstiprināt sekojošu nodrošināmo 

pakalpojuma apjomu: 

4.1.1. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6255 Rīga-Sigulda  - 24 reisi darba dienās 

un 18 reisi brīvdienās; 

4.1.2. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 7017 Rīga-Jelgava  - 40 reisi darba dienās 

un 24 reisi brīvdienās.  

4.1.3. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 7788 Rīga-Ogre  - 21 reiss darba dienās 

un 21 – brīvdienās. 

4.2. Uzdot Autotransporta direkcijai veikt nepieciešamos grozījumus sabiedriskā 

transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumos. 

4.3. Lēmums stājas spēkā 2022.gada 8.martā un ir spēkā līdz attiecīgo maršrutu 

izpildei uz komerciālajiem principiem vai līdz jaunam Sabiedriskā transporta padomes 

lēmumam. 
 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 
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