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Komerciālo maršrutu 

ieviešanas grafiks 

No 1. septembra

Rīga Daugavpils

No 1. oktobra No 1. janvāra

JaunķemeriRīga OgreRīga

SalaspilsRīga

OlaineRīga

SlokaRīga

SiguldaRīga

JelgavaRīga



Pieteikšanās pakalpojumam

Pieteikuma iesniegšanai nav sākuma vai beigu datuma.

Tomēr, lai uzsāktu pakalpojumu sniegšanu komerciālajos 

maršrutos ar pirmo iespējamo dienu, ir jāievēro termiņi:

maršrutā Rīga–Daugavpils
pieteikums bija jāiesniedz 

līdz 20. augustam

maršrutā Rīga–Jaunķemeri, Rīga–Sloka, 

Rīga–Olaine un Rīga–Salaspils

pieteikums jāiesniedz 

līdz 15. septembrim

maršrutā Rīga–Jelgava, Rīga–Ogre 

un Rīga–Sigulda

pieteikum jāiesniedz 

līdz 8. decembrim



Nosacījumi

Maršruta atļauja pārvadātājam 

tiks izsniegta uz trim gadiem. 

Piesakoties jaunam 

komerciālajam maršrutam / 

reisam vai grozot esošo, 

Autotransporta direkcija vērtēs 

tā pārklāšanos ar dotēto 

maršrutu tīklu.

Pārvadātājs var pieteikties uz 

vienu vai visiem
piedāvātajiem maršrutiem / 

reisiem.

Jauna komerciālā maršruta / 

reisa atklāšanu vai esošā 

grozīšanu var ierosināt 

jebkurš.



Maršrutu tīkla pielāgošana

Tiks vērtēta iespēja 

(kur nepieciešams) pieskaņot 

dotētā sabiedriskā transporta 

kustības sarakstu komerciālo 

reisu grafikam.

Mainoties vilcienu kustības 

sarakstam, pārvadātāji varēs 

pieteikties uz jaunu komerciālā 

reisa izpildes laiku.



Prasības

Autobusu vecums visā izsniegtās 

maršruta atļaujas darbības termiņā 

nevar pārsniegt:

M2 kategorijas 
autobusi – 8 gadi

Autobusiem jābūt aprīkotiem ar 

elektronisko maršruta zīmi, kas 

izvietota autobusa priekšpusē. 

Zīmē jānorāda piederība 

komerciālajiem maršrutiem –

lielais burts «K».

Pasažierus var uzņemt / izlaist 

tikai kustības sarakstā norādītajās 

pieturās.

Pasažieru uzņemšana / izlaišana 

valstspilsētas teritorijā atļauta 

tikai tad, ja tas ir saskaņots ar 

konkrēto pašvaldību.

M3 kategorijas 
autobusi – 15 gadi



Prasības komerciālo 

maršrutu apkalpošanai

Jānodrošina iespēja norēķināties par 

biļeti bezskaidras naudas veidā.

Stāvvietu izmantošana pieļaujama tikai 

maršrutos, kuru kopējais garums 

nepārsniedz 60 km.

Pieturu paziņošana audio un 

vizuālā formātā.

Pārvadātāja nosaukumam un 

kontaktinformācijai jābūt izvietotai 

pasažieriem redzamā vietā.



Braukšanas maksas 

atvieglojumi

Pasažieri, kuri ir tiesīgi saņemt braukšanas 

maksas atvieglojumus reģionālajos maršruts, 

būs tiesīgi tos izmantot arī 

komerciālajos maršrutos (piem., 

personas ar I un II grupas invaliditāti, 

daudzbērnu ģimenes, pirmsskolas vecuma 

bērni u.c.).



Transportlīdzekļu 

pielāgošana

Pārvadātājam komerciālajos 

maršrutos ir jāapkalpo visi 

pasažieri.

Ja autobuss nav aprīkots ar personu ar ierobežotām 

pārvietošanās spējām pārvadāšanai, pārvadātājam 

šī informācija jānorāda savā mājaslapā, vienlaikus 

norādot kārtību, kā šo pakalpojumu var pieteikt 

(piemēram, iespēju 24 h pirms brauciena pieteikt 

pielāgotu transportlīdzekli vai pieteikt palīdzību, lai 

pasažieris var iekļūt transportlīdzeklī). 



Biļetes cenu nosaka 

pārvadātājs

Ar komerciālo maršrutu 

apkalpošanu saistītie 

ieņēmumi un izdevumi būs 

pārvadātāja pašrisks. 

Zaudējumi netiks kompensēti 

no valsts budžeta.

Pārvadātājs ir tiesīgs noteikt 

lojalitātes programmas, 

atlaides un citus speciālos 

piedāvājumus.

Pārvadātājs ir tiesīgs slēgt 

līgumu ar pašvaldībām par 

pašvaldības lojalitātes 

programmu īstenošanu 

komerciālajos maršrutos / 

reisos.



Kontrole

Autotransporta direkcija sekos 

līdzi pakalpojumu izpildei, 

izlases veidā pārbaudot, kā tiek 

ievēroti kustības saraksti.

Autotransporta direkcija izlases veidā veiks 

kontroli pakalpojuma izpildes laikā, 

pārbaudot visu prasību izpildi. 

Ja autobuss neatbildīs noteiktajām prasībām, 

pārvadātājs riskē ar to, ka maršruta atļauja tiek 

anulēta.



Ja pārvadātāji nepiesakās 

apkalpot konkrētu reisu / 

maršrutu

Ja kādā maršrutā / reisā pārvadātajiem nebūs 

intereses nodrošināt pasažieru pārvadājumus, 

bet iedzīvotājiem būs nepieciešamība nokļūt 

darbavietā, medicīnas vai izglītības iestādē 

vispārpieņemtajā darba laikā, Autotransporta 

direkcija vērtēs iespēju konkrēto maršrutu / reisu 

iekļaut dotētajā maršrutu segmentā. 



Pieteikums maršruta atļaujas 

saņemšanai maršrutā 

Rīga–Daugavpils

Šobrīd pakalpojumu nodrošināšanai no

1. septembra pieteikumu iesniedzis viens 

pārvadātājs – SIA “Daugavpils autobusu parks”. 

Saskaņā ar Autotransporta direkcijas rīcībā esošo 

informāciju tuvākajā laikā atļaujas saņemšanai 

plāno pieteikties vēl vismaz viens uzņēmums.
+1



Rīga

Jēkabpils

Maršruts 

Rīga–Daugavpils

Rīga—Daugavpils

Rīga—Ilūkste—Daugavpils



SIA “Daugavpils autobusu 

parks” piedāvājums

Rīga

Jēkabpils

Rīga—Daugavpils



Kustības saraksts

Reisa nosaukums

Izbraukšanas

laiks

 alapunktā

pienāk

Reisa izpildes

dienas

Daugavpils Rīga

Rīga Jēkabpils Daugavpils

Daugavpils Rīga

Daugavpils Rīga

Rīga Jēkabpils  Kurzemes iela  Daugavpils

Rīga Jēkabpils  Kurzemes iela  Daugavpils

0 .0 

11. 0

0 . 0

1 . 0

1 . 0

1 . 0

06.  

1 .  

1 . 0

16.1 

1 .10

  .00

Katru dienu

Katru dienu

Katru dienu

Katru dienu

Katru dienu

Katru dienu



Pieturu saraksts 
 dažādos reisos pieturu skaits ir atšķirīgs 

No

Rīgas

▪ Ķegums

▪ Dendroloģiskais parks

▪ Aizkraukles stacija

▪ Pļaviņas

▪ Jēkabpils autoosta

▪ Līvāni

▪ Rīts

▪ Nīcgale

▪ Tirdzniecības centrs Dole

▪ Ķegums

▪ Pansionāts

▪ Aizkraukles stacija

▪ Pļaviņas

▪ Salupe

▪ Jēkabpils (Kurzemes iela)

▪ Līvāni

▪ Rīts

▪ Nīcgale

▪ Tirdzniecības centrs Dole

▪ Lielvārde

▪ Lāčplēsis

▪ Kaibala

▪ Dzelmes

▪ Klidziņa

▪ Skrīveru institūts

▪ Aizkraukles stacija

▪ Pļaviņas

▪ Jēkabpils (Kurzemes iela)

▪ Līvāni

No

Rīgas

No

Rīgas



▪ Nīcgale 

▪ Līvāni 

▪ Dendroloģiskais parks 

▪ Ķegums

▪ Līvāni 

▪ Pļaviņas 

▪ Aizkraukles stacija 

▪ Ķegums 

▪ Tirdzniecības centrs Dole

▪ Līvāni 

▪ Salupe

▪ Pļaviņas 

▪ Aizkraukles stacija 

▪ Tirdzniecības centrs Dole

No

Daugavpils

No

Daugavpils

No

Daugavpils

Pieturu saraksts 
 dažādos reisos pieturu skaits ir atšķirīgs 



Biļetes cena

Saskaņā ar pārvadātāj sniegto 

informāciju biļetes cena varētu būt

no 10 līdz 1  eiro.
* Biļetes cena var mainīties. 



Pasažieru pārvadājumi 

savienojumā starp 

Rīgu un Daugavpili
Izpildot maršrutu Rīga–Daugavpils uz 

komerciāliem principiem, autobusu reisu 

skaits no 1. septembra tajā būs mazāks.

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem regulāru 

satiksmi, Autotransporta direkcija iesniedza 

Sabiedriskā transporta padomē priekšlikumu 

no septembra atklāt divus papildu vilciena 

reisus maršrutā Rīga–Daugavpils:

▪ plkst.1 .01 no Rīgas;

▪ plkst.13.07 no Daugavpils.

Reisus, kas šobrīd tiek izpildīti 

nedēļas nogalē, plānots nodrošināt 

katru dienu.

Ņemot vērā, ka pieteikumi maršruta atļaujai saņemti 

maršruta izpildei pa vienu Daugavas krastu, maršruts 

Nr.7    Rīga–Ilūkste–Daugavpils šobrīd tiek 

saglabāts. Tajā tiek izpildīti šādi reisi (posmā Rīga–

Daugavpils):

▪ plkst.10. 0 no Daugavpils  piektdienās, 

svētdienās ;

▪ plkst.17.1  no Rīgas  piektdienās, svētdienās . 



Paldies par uzmanību!


