
 

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 

 

 

2022.gada 1.aprīlī (prot. Nr.2§1) 

 

1. Par sabiedriskā transporta pakalpojumu nozares 2021.gada rezultātiem. 

 

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

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

padome nolemj: 

 

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

sabiedriskā transporta pakalpojumu nozares 2021.gada rezultātiem; 

1.2. Lēmums stājas spēkā 2022.gada 1. aprīlī. 
 

 

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 

 

 

2022.gada 1.aprīlī (prot. Nr.2§2) 

 

2. Par 2022.gada aprīļa mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2022.gada aprīlī 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: 

2.1. Apstiprināt VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2022.gada 

23.marta ziņojumā Nr.6.20/4/2022 “Ziņojums par dotāciju zaudējumu un ar braukšanas 

maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai sadalījumu pārvadātājiem par 

2022.gada aprīli” sniegtos priekšlikumus un sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem reģionālās nozīmes pārvadājumos par 2022.gada aprīli izmaksāt: 

2.1.1.zaudējumu kompensāciju saistībā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu 

pasūtījuma līgumu izpildi – 5 682 209 euro; 

2.1.2.zaudējumu kompensāciju saistībā ar braukšanas maksas atvieglojumiem – 

201 083 euro. 

2.2. Atbalstīt no 2022.gada aprīļa finansēšanas plāna valsts budžeta 

apakšprogrammā 31.06.00 EKK 3000 Subsīdijas un dotācijas valsts dotāciju rezerves 

izveidošanu 130 000 euro apmērā, lai kompensētu reģionālās nozīmes pārvadātājiem 

2021.gada nesegtos zaudējumus pēc gada pārskatu izvērtēšanas. 

2.3. Lēmums stājas spēkā 2022.gada 1.aprīlī. 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________ 
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KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

 SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.3 

 

 

2022.gada 1.aprīlī (prot. Nr.2§3) 

 

3. Par valstspilsētu pašvaldībām par 2022.gada 2. ceturksni 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 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: 

3.1 Apstiprināt VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2022.gada 

24.marta ziņojumā Nr.6.20/5/2022 “Ziņojums par dotāciju zaudējumu un ar braukšanas 

maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai sadalījumu valstspilsētu 

pašvaldībām 2022.gada 2.ceturksnī” sniegtos priekšlikumus un valstspilsētu 

pašvaldībām par 2022.gada 2.ceturksni izmaksāt: 

3.1.1. zaudējumu kompensāciju maršrutos, kuriem vairāk nekā 30% no kopējā 

maršrutu garuma ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas, 820 000 euro; 

3.1.2. zaudējumu kompensāciju par personu ar invaliditāti pārvadāšanu 

2 000 000 euro. 

3.2. Lēmums stājas spēkā 2022.gada 1.aprīlī. 

 

 

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 

 

 

2022.gada 1.aprīlī (prot. Nr.2§4) 

 

4. Par 2022.gada aprīļa 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: 

4.1. Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2021.gada 

27.decembra ziņojumā Nr.6.20/28/2021 “Ziņojums par AS “Pasažieru vilciens” 

izmaksājamo dotāciju par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu” sniegto informāciju un 

apstiprināt avansa maksājumu AS “Pasažieru vilciens” par 2022.gada aprīli, izmaksājot 

709 075 euro; 

4.2. Lēmums stājas spēkā 2022.gada 1.aprīlī. 

 

 

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.5 

 

 

2022.gada 1.aprīlī (prot. Nr.2§5) 

 

5. Par konsolidēto reģionālās nozīmes maršrutu tīklu (2022.gadam). 

 

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” 3.1.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj:  

 

5.1. apstiprināt VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto konsolidēto 

reģionālās nozīmes maršrutu tīklu 2022.gadam;  

5.2. Lēmums stājas spēkā 2022. gada 1.aprīlī. 

 

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 

 

 

2022.gada 1.aprīlī (prot. Nr.2§6) 

 

6. Par reģionālās nozīmes maršrutu tīklu 2023.gadam. 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumu Nr. 435 

“Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu 

saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma 

tarifu” 12.1.apakšpunktu un 13. punktu, Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra 

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

Sabiedriskā transporta padome nolemj:  

 

6.1. Apstiprināt plānoto maršrutu tīkla apjomu 2023.gadam, atbilstoši 2022.gada  

maršrutu tīkla apjomam un tā sadalījumam saskaņā ar šobrīd spēkā esošajiem 

sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumiem, prognozēm par komerciālo 

maršrutu izpildi un prognozēm par reģionālās nozīmes maršrutu tīkla apjomu saskaņā  

ar noslēgtajiem ilgtermiņa (desmit gadu periodam) sabiedriskā transporta pakalpojumu 

pasūtījuma līgumiem; 

6.2. Pamatojoties uz Lēmuma 6.1.punktā apstiprināto maršrutu tīkla apjomu 

2023.gadam, uzdot, atbilstoši MK noteikumos Nr. 435 noteiktajai kārtībai, VSIA 

“Autotransporta direkcija” sagatavot prognozes 2023.gadam un to ietekmi uz valsts 

budžeta finansējumu, balstoties uz sabiedriskā transporta pakalpojumu līgumos 

paredzētajiem nosacījumiem. 

6.3. Lēmums stājas spēkā 2022. gada 1.aprīlī. 

 

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 

 

 

2022.gada 1.aprīlī (prot. Nr.2§7) 

 

7. 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: 

 

7.1. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju 

par veiktajiem grozījumiem sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma Līgumos, 

pamatojoties uz Sabiedriskā transporta padomes 2014. gada 28. februāra lēmuma Nr.2 

“Par grozījumu apstiprināšanu reģionālās nozīmes maršrutu tīklā” 2.14.apakšpunktu; 

            7.2. Lēmums stājas spēkā 2022. gada  1.aprīlī.  
 

 

 

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 

2022.gada 1.aprīlī  (prot.Nr.2§8) 

 

8. 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, kā arī ņemot vērā Ministru kabineta 2013. gada 17.decembra 

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

Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

 

8.1. Izvērtējot eksperimentālo pārvadājumu rezultātus, apstiprināt sekojošas 

izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā: 

8.2.1. noteikt, ka reģionālās nozīmes maršruta Nr.6165 Daugavpils –Ilūkste 

reisi Nr. 46 plkst.06.40 no Ilūkstes AO, Nr.41 plkst.07.45 no Daugavpils AO, Nr.30 

plkst.07.45 no Ilūkstes AO un Nr.45 plkst.09.20 no Daugavpils AO tiek izpildīti katru 

dienu. 

8.2.2. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6295 Ilūkste –Eglaines stacija –Subate 

atklāt reisu Nr.11 plkst. 06.00 no Ilūkstes AO ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai. 

8.2.3. reģionālās nozīmes maršrutā Nr.5573 Daugavpils –Cirši –Naujenes 

stacija: 

8.2.3.1. noteikt, ka reisi Nr.85 plkst.20.00 no Daugavpils AO un Nr.96 

plkst.20.35 no Naujenes stacijas tiek izpildīti katru dienu; 

8.2.3.2. slēgt reisa Nr.45 plkst.20.50 no Daugavpils AO izpildi sestdienās un 

svētdienās – reisa izpildi noteikt no pirmdienas līdz piektdienai; 

8.2.3.3. noteikt, ka reisi Nr.59 plkst.07.10 no Daugavpils AO un Nr.60 

plkst.07.45 no Naujenes stacijas tiek izpildīti katru dienu. 

8.2.4. reģionālās nozīmes maršrutā Nr.5575 Daugavpils –Biķernieki atklāt reisu 

Nr.03 plkst.05.50 no Daugavpils AO ar izpildi katru dienu. 

 

8.2. Apstiprināt sekojošas izmaiņas: 

8.2.1. Uz eksperimenta laiku – trīs mēnešiem - atklāt maršrutu Nr. 5378 

Valka-Gaujiena-Valka-Lugaži-Valka ar sekojošu reisu izpildi: 

8.2.1.1. Nr. 01 plkst. 09.50 no Valkas AO ar izpildi otrdienās; 

8.2.1.2. Nr. 03 plkst. 16.55 no Valkas AO ar izpilde otrdienās; 

8.2.1.3. Nr. 05 plkst. 08.00 no Valkas AO ar izpildi piektdienās; 

8.2.1.4. Nr. 07 plkst. 15.15 no Valkas AO ar izpildi piektdienās. 

8.2.1.1.1 Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” informēt Sabiedriskā transporta 

padomi par eksperimentālo pārvadājumu divu mēnešu rezultātiem. 
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8.2.2. Uz eksperimenta laiku atklātajā1 reģionālās nozīmes maršrutā Nr.5379 

Valka-Sēļi-Lugaži-Valka veikt sekojošas izmaiņas:  

8.2.2.1. reisam Nr. 01 plkst. 08.10 no Valkas AO noteikt izpildi trešdienās 

(iepriekš -  pirmdienās, otrdienās, trešdienās un piektdienās); 

8.2.2.2. reisam Nr. 03 plkst. 15.40 no Valkas AO noteikt izpildi trešdienās 

(iepriekš - pirmdienas, otrdienas, trešdienas un piektdienas); 

8.2.2.3. noteikt, ka eksperimentālo reisu Nr. 01 un Nr. 03 izpildes beigas ir 

vienlaikus ar eksperimentālā maršruta Nr. 5378 Valka-Gaujiena-Valka-Lugaži-Valka 

reisu izpildes beigām. 

 

8.2.3. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6670 Valka-Ķemere-Ēvele-Valka: 

8.2.3.1. reisam Nr. 03 plkst. 06.55 no Valkas AO noteikt izpildi pirmdienās un 

ceturtdienās (iepriekš -  otrdienās un ceturtdienās); 

8.2.3.2. reisam Nr. 04 plkst. 12.35 no Valkas AO noteikt izpildi pirmdienās un 

ceturtdienās (iepriekš -  otrdienās un ceturtdienās); 

 

8.2.4. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6614 Valka-Omuļu skola: 

8.2.4.1. reisam Nr. 15 plkst. 09.50 no Valkas AO noteikt izpildi pirmdienās un 

ceturtdienās (iepriekš - otrdienās un ceturtdienās); 

8.2.4.2. reisam Nr. 16 plkst. 10.47 no pieturas “Omuļu skola” noteikt izpildi 

pirmdienās un ceturtdienās (iepriekš - otrdienās un ceturtdienās); 

8.2.4.3. reisam Nr. 17 plkst. 15.45 no Valkas AO noteikt izpildi pirmdienās un 

ceturtdienās (iepriekš - otrdienās un ceturtdienās); 

8.2.4.4. reisam Nr. 18 plkst. 16.42 no Valkas AO noteikt izpildi pirmdienās un 

ceturtdienās (iepriekš - otrdienās un ceturtdienās). 

 

 

8.3. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā pa dzelzceļu 

un maršrutā Rīga –Tukums II: 

8.3.1. vilcienam Nr.6517 plkst.17.45 no Rīgas (izpilde - darba dienās) noteikt 

izpildi līdz stacijai “Tukums II”; 

8.3.2. vilcienam Nr.6526 (izpilde - darba dienās) noteikt izpildi no stacijas 

“Tukums II” ap plkst.19.08. 

 

8.4. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā: 

8.4.1.  reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6394 Bauska-Ozolaine-Skaistkalne:  

8.4.1.1. reisam Nr.01 plkst.07.50 no Bauskas noteikt izpildi pirmdienās, 

trešdienās, ceturtdienās, sestdienās (iepriekš - no pirmdienas līdz sestdienai); 

8.4.1.2. atklāt reisu plkst.07.50 no Bauskas līdz Kurmenei ar izpildi otrdienās, 

piektdienās; 

8.4.1.3. slēgt reisu Nr.02 plkst.08.50 no Skaistkalnes (izpilde – no pirmdienas līdz 

sestdienai); 

8.4.1.4. atklāt reisu plkst.09.10 no Kurmenes ar izpildi otrdienās, piektdienās; 

 
1 Atklāti 2022.gada 14.februārī saskaņā ar Sabiedriskā transporta padomes 2022.gada 21.janvāra Lēmuma Nr. 2 

2.7.punktu. 
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8.4.1.5. atklāt reisu plkst.09.35 no Skaistkalnes ar izpildi pirmdienās, trešdienās, 

ceturtdienās, sestdienās; 

8.4.1.6. atklāt reisu plkst.18.18 no Skaistkalnes ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

 

8.4.2. reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6400 Bauska-Bārbele-Skaistkalne-Vārpa-

Bauska, vienlaikus grozot maršruta nosaukumu uz Bauska-Bārbele-Kurmene-

Skaistkalne: 

8.4.2.1. reisa Nr.01 plkst.16.25 no Bauskas izpildi pirmdienās, trešdienās, 

ceturtdienās noteikt līdz Skaistkalnei; 

8.4.2.2. atklāt reisu plkst.16.25 Bauska - Kurmene - Skaistkalne ar izpildi 

otrdienās, piektdienās. 

 

8.5. Uz eksperimenta laiku – sešiem mēnešiem - apstiprināt izmaiņas un  

sekojošu reģionālās nozīmes maršruta Nr. 7480 Rīga-Bauska reisu izpildi pagarināt 

līdz pieturai “Rundāles pils”: 

8.5.1. reisi Nr. 13 plkst. 09.20 un Nr. 23 plkst. 12.20 no Rīgas; 

8.5.2. reisi Nr. 40 plkst. 14.20 (vienlaikus grozot izpildes grafiku par 5 minūtēm 

vēlāk2) un Nr. 56 plkst. 17.30 no Bauskas. 

8.5.3. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” informēt par eksperimentālo 

pārvadājumu 5 mēnešu rezultātiem. 

 

8.6. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija veikt attiecīgus grozījumus 

sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumos. 

8.7. Lēmums stājas spēkā 2022.gada 1. aprīlī. 
 

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      _____________________ 

  

 
2 Attiecīgi mainās reisa numurs. 

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

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.9 

2022.gada 1.aprīlī  (prot.Nr.2§9) 

 

9. Par reģionālās nozīmes maršrutiem (reisiem), kuros sabiedriskā 

transporta pakalpojumi pasažieriem tiek sniegti bez maksas. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14. panta 21.daļu, 

ievērojot Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr. 634 “Sabiedriskā 

transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā” V2.nodaļā noteiktos 

kritēriju kvantitatīvos rādītājus un kritēriju noteikšanas metodiku to reģionālās nozīmes 

maršrutu (reisu) noteikšanai, kuros sabiedriskā transporta pakalpojumus sniedz bez 

maksas, kā arī ņemot vērā minēto noteikumu 76.10 punktu, 92.punktu un Ministru 

kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes 

nolikums” 3.6. punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

 

 9.1. Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavoto izvērtējumu 

par ieviesto3 bezmaksas maršrutu izpildes rezultātiem, tajā skaitā, plašākas sabiedriskā 

transporta pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai prezentētos priekšlikumus 

iespējamajiem nākotnes grozījumiem kārtībā, kādā šie maršruti tiek noteikti un 

pārvērtēti, un, ievērtējot mainīgo pasažieru plūsmu, paradumus saistībā ar valstī 

noteiktajiem ierobežojumiem Covid-19 izplatības mazināšanai, tādējādi, lai objektīvāk 

noteiktu ieviesto bezmaksas maršrutu atbilstību noteiktajiem kvantitatīvajiem 

kritērijiem un attiecīgi lemtu par to turpmāku saglabāšanu un/vai grozījumiem 

reģionālās nozīmes maršrutu tīklā,  saglabāt ar Sabiedriskā transporta padomes Lēmuma 

Nr. 5 5.2. punktu apstiprināto reģionālās nozīmes maršrutu (reisu) sarakstu, kuros 

sabiedriskā transporta pakalpojumi tiek sniegti bez maksas, bez izmaiņām; 

 

9.2. Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavotos 

priekšlikumus papildus reģionālās nozīmes maršrutu (reisu) noteikšanai, kuros 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana ir iespējama bez maksas un apstiprināt, 

ka  papildus jau noteiktajiem sabiedriskā transporta pakalpojumi bez maksas tiek sniegti 

arī reģionālās nozīmes maršruta Nr. 6572 Ludza-Blonti-Degļeva reisos4; 

9.2.1. papildus noteiktā bezmaksas maršruta izpilde ir spēkā divus gadus pēc tā 

izpildes sākuma un vienlaikus ar jau noteiktajiem bezmaksas maršrutiem tiek pārskatīts 

pēc sešiem mēnešiem vai citā termiņā, ja MK noteikumos Nr. 634 tiks veikti attiecīgi 

grozījumi.   

  

 
3 Ieviesti ar Sabiedriskā transporta padomes 2021.gada 6.augusta Lēmumu Nr. 5 

STPLemumi_06082021.pdf 
4 Reisi Nr. 01, 02, 07, 08, 13, 14, 15, 16 ar izpildi otrdienās, ceturtdienās. 

https://www.atd.lv/sites/default/files/jaunumi/STPLemumi_06082021.pdf#overlay-context=lv/jaunumi/sabiedrisk%25C4%2581-transporta-padomes-l%25C4%2593mumi
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9.3. Konceptuāli atbalstīt VSIA “Autotransporta direkcija” prezentētos 

priekšlikumus grozījumiem Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr. 634 

“Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā” V2.nodaļā.  

  

9.4. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 1.aprīlī. 

   
 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________ 
 


