
 

LĒMUMS SAGATAVOTS  ELEKTRONISKI UN PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

2021.gada 5.februārī (prot. Nr.1§1) 

1. Par 2021.gada februāra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2021.gada februārī avansā 

izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 

“Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem”. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās 

daļas 7.punktu un 2015. gada 28. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 435 

“Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta 

pakalpojuma tarifu” 59. punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

1.1. Apstiprināt VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavotajā 

2020.gada 29.janvāra ziņojumā Nr.6.20/1/2021 “Ziņojums par dotāciju zaudējumu 

un ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai sadalījumu 

pārvadātājiem par 2021.gada februāri” sniegtos priekšlikumus un sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālās nozīmes pārvadājumos par 

2020.gada februāri izmaksāt: 

1.1.1. zaudējumu kompensāciju saistībā ar sabiedriskā transporta 

pakalpojumu pasūtījuma līgumu izpildi – 4 999 967 euro; 

1.1.2. zaudējumu kompensāciju saistībā ar braukšanas maksas 

atvieglojumiem – 259 273 euro; 

1.2. sakarā ar AS “Rīgas Taksometru parks” noslēgto sabiedriskā 

transporta pakalpojumu 2008.gada 29.decembra Līguma Nr. L/7-21 par 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem Rīgas rajona 

reģionālo vietējās nozīmes maršrutu tīkla daļas Nr.3 maršrutos un 2015.gada 

19.februāra Līguma Nr. ATD/ST-2015/01 par sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā 

„CENTRS-1A” termiņa beigām 2021.gada 31.janvārī un ievērojot provizoriskās 

valsts budžeta parādsaistības par 2020.gadu, no 2021.gada finansēšanas plāna 

februāra mēnesim izmaksāt AS “Rīgas Taksometru parks” dotācijas avansa 

maksājumu 100 000 euro norēķiniem par 2020.gadu. 

1.3. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 5.februārī. 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________

       



 

LĒMUMS SAGATAVOTS  ELEKTRONISKI UN PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.2 

 

2021.gada 5.februārī (prot. Nr.1§2) 
 

 

2. Par 2021.gada februāra mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā 

izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 

“Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās 

daļas 7. punktu un ievērojot 2015.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumu 

Nr.435 “Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta 

pakalpojuma tarifu” 59.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

2.1. Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavotajā 

2020.gada 22.decembra ziņojumā Nr.6.20/38/2020 “Ziņojums par AS “Pasažieru 

vilciens” izmaksājamo dotāciju par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu” sniegto 

informāciju un apstiprināt avansa maksājumu AS “Pasažieru vilciens” par 

2021.gada februāri, izmaksājot 647 898 euro; 

2.2. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 5.februārī. 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs     ______________________ 
 

 

 
 

 

  



 

LĒMUMS SAGATAVOTS  ELEKTRONISKI UN PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.3 

2021. gada 5.februārī (prot. Nr.1§3) 
 

 

3. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi. 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu 

Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 27. punktu, Sabiedriskā 

transporta padome nolemj: 

            3.1. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto 

informāciju: 

            3.1.1. par veiktajiem grozījumiem sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniegšanas pasūtījuma Līgumos, pamatojoties uz Sabiedriskā transporta padomes 

2014. gada 28. februāra lēmuma Nr.2 “Par grozījumu apstiprināšanu reģionālās 

nozīmes maršrutu tīklā” 2.14.apakšpunktu; 

            3.1.2. par īslaicīgajām izmaiņām (slēgtajiem reisiem) reģionālās nozīmes 

maršrutu tīklā. 

            3.2. Lēmums stājas spēkā 2021. gada 5.februārī.  
 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________ 

  



 

LĒMUMS SAGATAVOTS  ELEKTRONISKI UN PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.4 

 

2021.gada 5.februārī                                                                             (prot.Nr.1§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, Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra 

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

Sabiedriskā transporta padome nolemj: 
 

4.1. Pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” provizoriski prognozētos 

zaudējumus vilcienu norīkošanai maršrutā Rīga-Gulbene-Rīga; 

4.1.1. apstiprināt izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā pa dzelzceļu 

un maršrutā Rīga-Gulbene-Rīga noteikt papildus vilcienus Nr. 804* un Nr. 803* 

trīs pasākumos, kompensējot ar šo papildus vilcienu izpildi radušos zaudējumus 

no valsts budžeta līdzekļiem: 

4.1.1.1. 2021.gada 29.maijā (brāļu Kokaru 100.dzimšanas dienas svētki, 

koncerta “Spārnu vēziena spēks. Brāli-brāli” laikā); 

4.1.1.2. 2021.gada 24.jūlijā (Gulbenes pilsētas svētku laikā); 

4.1.1.3. 2021.gada 4.septembrī (Gulbenes-Alūksnes bānīša svētku laikā). 

 

4.2. Atlikt pieteikuma izskatīšanu par eksperimentālo reisu atklāšanu 

reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6090 Jaunogre-Dārziņi-Jaunogre līdz ārkārtas 

situācijas beigām, un iesniegt pieteikumu atkārtotai izskatīšanai Sabiedriskā 

transporta padomes sēdē pēc ārkārtas situācijas beigām.. 

 

4.3. Atlikt pieteikuma izskatīšanu par grozījumiem reģionālās nozīmes 

maršrutā Nr. 6215 Krāslava-Šķeltova-Grāveri līdz Latgales plānošanas reģiona 

viedokļa saņemšanai. 

 

4.4. Apstiprināt sekojošus grozījumus reģionālās nozīmes maršrutu tīklā un 

maršrutā Nr.5612 Rīga – Ragana – Sigulda: 

4.4.1. slēgt reisu Nr.30 plkst.18.10 no Siguldas AO ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai;  

4.4.2. atklāt jaunu reisu plkst.18.30 no Siguldas AO ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai (darba dienās). 

4.4.3. Atlikt pieteikuma izskatīšanu grozījumiem maršrutā Nr.3112 

Sigulda-Turaida-Krimulda līdz nākamajai Sabiedriskā transporta padomes 

sēdei, kompensējošo pasākumu apzināšanai. 

 



 

LĒMUMS SAGATAVOTS  ELEKTRONISKI UN PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

4.5. Saskaņā ar šī Lēmuma 4.1, 4.4. punktu uzdot VSIA “Autotransporta 

direkcija veikt attiecīgus grozījumus sabiedriskā transporta pakalpojumu 

pasūtījuma līgumos. 

 

4.6. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 12.februārī. 
 

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


 

LĒMUMS SAGATAVOTS  ELEKTRONISKI UN PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.4A 

 

2021.gada 5.februārī                                                                             (prot.Nr.1§4A) 

 

4A. Par Sabiedriskā transporta padomes 2020.gada 2.oktobra 

Lēmuma Nr. 5 5.3.3.punkta1 izpildi – par reģionālās nozīmes maršruta Nr. 

7543 Krāslava-Daugavpils reisu Nr. 01 un Nr. 14 saglabāšanas iespējām. 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu 

Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 27. punktu, Sabiedriskā 

transporta padome nolemj: 

 

4A.1. Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavoto 

informāciju par Sabiedriskā transporta padomes 2020.gada 2.oktobra Lēmuma Nr. 

5 5.3.3.punkta izpildi  - par apzinātajām kompensējošo pasākumu iespējām 

reģionālās nozīmes maršruta Nr. 7543 Krāslava-Daugavpils reisu Nr. 01 un 14 

saglabāšanai;  

4A.2. Ņemot vērā alternatīvās iespējas pasažieru nokļūšanai galamērķi, 

atbalstīt reģionālās nozīmes maršruta Nr. 7983 Rīga-Daugavpils reisu Nr. 54 plkst. 

13.45 no Daugavpils un Nr. 57 plkst. 07.30 no Rīgas slēgšanu.  

4A.3. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 12.februārī. 
 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________ 

  

                                                 
1 Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu trīs 

mēnešu laikā apzināt kompensējošos pasākumus, kādus piedāvāt maršruta Nr. 7543 Krāslava-

Daugavpils reisu Nr. 01 un Nr. 14 turpmākai saglabāšanai. 
 



 

LĒMUMS SAGATAVOTS  ELEKTRONISKI UN PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, 

KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.5 

 

 

2021.gada 5.februārī              (prot. Nr.1§5) 

 

5. Par konsolidēto reģionālās nozīmes maršrutu tīklu. 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr. 634 

„Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā” 23.punktu 

un Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā 

transporta padomes nolikums” 3.2.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj:  

5.1. apstiprināt VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto konsolidēto 

reģionālās nozīmes maršrutu tīklu 2021.gadam;  

5.2. Lēmums stājas spēkā 2021. gada 12.februārī. 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________ 

  



 

LĒMUMS SAGATAVOTS  ELEKTRONISKI UN PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, 

KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.6 

 

2021.gada 5.februārī                                                                             (prot.Nr.1§6) 

 

6. Par atklāto konkursu “Par tiesībām sniegt sabiedriskā transporta 

pakalpojumus ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā” (id. Nr. AD 2019/7; 

AD 2020/5; AD 2020/9) gaitu. 

 

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

„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 27. punktu, Sabiedriskā transporta 

padome nolemj: 

 

6.1. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sniegto informāciju par 

atklāto konkursu “Par tiesībām sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus ar 

autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā” (id. Nr. AD 2019/7; AD 2020/5; AD 

2020/9) gaitu; 

6.2. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 12.februārī. 
 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________ 

 

 

 

  



 

LĒMUMS SAGATAVOTS  ELEKTRONISKI UN PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, 

KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.7 

 

2021.gada 5.februārī                                                                             (prot.Nr.1§7) 

 

7. Informācija par plānotajiem normatīvo aktu grozījumiem. 

 

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

„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 27. punktu, Sabiedriskā transporta 

padome nolemj: 

 

 7.1. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” prezentēto informāciju 

par plānotajiem normatīvo aktu grozījumiem sabiedriskā transporta pakalpojumu jomu 

reglamentējošajos Ministru kabineta noteikumos, lai piemērotu Sabiedriskā transporta 

pakalpojumu likumā 2020.gada 17.decembrī veiktos grozījumus attiecībā uz komerciālo 

maršrutu, bezmaksas transporta ieviešanu, kā arī pašvaldības tiesībām līdzfinansēt ar 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus reģionālās nozīmes 

vai pilsētas nozīmes maršrutu tīkla dotētajos maršrutos (reisos); 

7.2. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 12.februārī. 
 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________ 

  



 

LĒMUMS SAGATAVOTS  ELEKTRONISKI UN PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, 

KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.8 

 

2021.gada 5.februārī                                                                             (prot.Nr.1§8) 

 

8. Informācija par autoostu pakalpojumu maksu (2021.gadam)2. 

 

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

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

padome nolemj: 

 

8.1. Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju 

par veikto uzraudzības pasākumu attiecībā uz autoostu pakalpojumu maksas 

2021.gadam pamatotību un atbilstību Ministru kabineta 2019.gada 29.oktobra 

noteikumu Nr. 502 “Autoostu noteikumiem” prasībām rezultātiem – konkrētajā 

gadījumā attiecībā uz Ventspils autoostas pakalpojumu maksas 2021.gadam atbilstību 

normatīvo aktu prasībām; 

8.2. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 12.februārī. 
 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________ 

  

                                                 
2 Turpinājums Sabiedriskā transporta padomes 2020.gada 11.decembra sēdē sniegtajai informācijai. 



 

LĒMUMS SAGATAVOTS  ELEKTRONISKI UN PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, 

KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.9 

 

 

2021.gada 5.februārī             (prot.Nr.1§9) 

 

9. Sabiedriskā transporta pakalpojumu nozares 2020.gada rezultāti un 

aktualitātes. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās 

daļas 6.punktu un 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 

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

padome nolemj: 

 

9.1.Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju 

par sabiedriskā transporta pakalpojumu nozares 2020.gada rezultātiem un aktualitātēm; 

9.2. Lēmums stājas spēkā 2021. gada 12 . februārī. 

 

 

 

 

 

D. Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _________________________ 

 

 

 


