
 

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 6.augustā (prot. Nr.6§1) 

 

1. Par 2021.gada augusta mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2021.gada augustā 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 2021.gada 

27.jūlija ziņojumā Nr.6.20/13/2021 “Ziņojums par dotāciju zaudējumu un ar braukšanas 

maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai sadalījumu pārvadātājiem par 

2021.gada augustu” sniegtos priekšlikumus un sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem reģionālās nozīmes pārvadājumos par 2021.gada augustu izmaksāt: 

1.1.1. zaudējumu kompensāciju saistībā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu 

pasūtījuma līgumu izpildi – 4 629 689 euro; 

1.1.2. zaudējumu kompensāciju saistībā ar braukšanas maksas atvieglojumiem 

– 223 003 euro. 

1.2. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 6. augustā. 

 

 

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.2 

 

2021. gada 6.augustā (prot. Nr.6§2) 
 

 

2. Par 2021.gada augusta 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 augustu, 

izmaksājot 647 898 euro; 

2.2. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 6.augustā. 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________ 
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Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.3 

2021. gada 6.augustā (prot. Nr.6§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 par īslaicīgajām izmaiņām (slēgtajiem reisiem) reģionālās 

nozīmes maršrutu tīklā laika periodā no 2021.gada 9.jūlija līdz 2021.gada 

6.augustam. 

            3.2. Lēmums stājas spēkā 2021. gada  6.augustā.  
 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________ 
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Lēmums Nr.4 

2021.gada 6.augustā                                                                           (prot.Nr.6§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. punktu, 

Sabiedriskā transporta padome nolemj: 
 

4.1. Apstiprināt izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā pa dzelzceļu un 

norīkot sekojošus papildus vilcienus dzelzceļa maršrutā Rīga-Cēsis: 

4.1.1. 2021.gada 20.augustā  (piektdiena) vilcienu Cēsis – Rīga ar atiešanas laiks 

no Cēsīm plkst. 23.40; 

4.1.2. 2021.gada 21.augustā (sestdiena) vilcienu Rīga – Cēsis ar atiešanas laiku 

no Rīgas plkst. 08.59; 

4.1.3. 2021.gada 22.augustā (svētdiena) vilcienu Cēsis – Rīga ar atiešanas laiku 

no Cēsīm plkst. 00.28. 

 

4.2. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā un 

maršrutā Nr. 7938 Rīga-Kandava-Kuldīga: 

4.2.1. grozīt reisa Nr. 15 plkst. 20.10 no Rīgas maršruta shēmu ar izpildi cauri 

Jūrmalas pilsētai, iekļaujot pieturas “Lielupe”, “Dubulti”, “Vaivaru rehabilitācijas 

centrs”, “Sloka” un izslēdzot pieturu “Spuņupe”.  

 

4.3. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija veikt attiecīgus grozījumus 

sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumos. 

4.4. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 6.augustā. 
 

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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Lēmums Nr.5 

2021.gada 6.augustā                                                                           (prot.Nr.6§5) 

 

5. 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: 

 

 5.1. Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavotos 

priekšlikumus to reģionālās nozīmes maršrutu (reisu) noteikšanai, kuros sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sniegšana ir iespējama bez maksas un atbalstīt reģionālās 

nozīmes maršrutu Nr. 6454 Balvi–Upetnieki–Rugāji un Nr. 5048 Balvi – Upetnieki – 

Rugāji – Balvi apvienošanu; 

 5.2. Apstiprināt VSIA “Autotransporta direkcija” 2021.gada 30.jūlija ziņojuma 

“Par bezmaksas maršrutu ieviešanu sabiedriskā transporta maršrutu tīklā” 1.pielikumā 

noteiktos reģionālās nozīmes maršrutu (reisus), kuros no 2021.gada 1.oktobra 

sabiedriskā transporta pakalpojumi tiek sniegti bez maksas (šī Lēmuma 1.pielikums). 

5.2.1. Reģionālās nozīmes maršrutu (reisu) saraksts, kuros sabiedriskā transporta 

pakalpojumi tiek sniegti bez maksas, ir spēkā līdz 2023.gada 30.septembrim un tiek 

pārskatīts ik pēc sešiem mēnešiem; 

 5.3.  Izpildot Lēmuma 5.2.punktu un konstatējot, ka uz bezmaksas reģionālās 

nozīmes maršruta (reisa) ieviešanas brīdi ir veiktas kādas izmaiņas to izpildes laikos 

u.tml., attiecīgi aktualizēt Lēmuma 1.pielikumu un par šiem precizējumiem informēt 

Sabiedriskā transporta padomi; 

 5.4. Atbilstoši MK noteikumu Nr. 634 76.8 un 76.9 punkta nosacījumiem, uzdot 

VSIA “Autotransporta direkcija” par pienākumu līdz katra kalendārā gada 1.martam 

veikt šo noteikumu 76.7 punktā minēto kritēriju kvantitatīvo rādījumu izvērtējumu un 

līdz kalendārā gada 1.aprīlim priekšlikumus izskatīt Sabiedriskā transporta padomes 

sēdē;  

 5.5. Lēmums stājas spēkā 2021.gada _6.augustā. 

   

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________  



 

LĒMUMS SAGATAVOTS  ELEKTRONISKI UN PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

1.pielikums 

Sabiedriskā transporta padomes 2021.gada 6.augusta Lēmumam Nr. 5 

  

Sākotnējais reģionālās nozīmes maršrutu (reisu) saraksts, kuros sabiedriskā transporta pakalpojumi sniedzami bez maksas. 
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Lēmums Nr.6 

2021.gada 6.augustā                                                                           (prot.Nr.6§6) 

 

6. Par papildinājumiem Sabiedriskā transporta padomes 2021.gada 9.jūlija 

Lēmumā Nr. 41 un jauna komerciālā maršruta ieviešanu. 

 

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

„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.6. punktu un VSIA “Autotransporta 

direkcija” veikto izvērtējumu jauna komerciālā maršruta iespējamībai savienojumā Rīga 

- Daugavpils, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

 

6.1. Atbalstīt VSIA “Autotransporta direkcija” 2021.gada 5.augusta ziņojumā 

sniegtos priekšlikumus un papildināt Sabiedriskā transporta padomes 2021.gada 9.jūlija 

Lēmumu Nr.4 “Par iekšzemes regulāro pasažieru komerciālo pārvadājumu ar 

autobusiem ieviešanu” ar 4.1.1 punktu sekojošā redakcijā: 

 

“Atbalstīt komerciālā maršruta Rīga – Ilūkste - Daugavpils ieviešanu no 

2021.gada 1.septembra, piedāvājot uz komerciālajiem principiem sniegt pakalpojumu 

reģionālās nozīmes maršrutā   Nr.7493 Rīga-Ilūkste-Daugavpils.”    

 

            6.2. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” veikt grozījumus sabiedriskā 

transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumā un ar 2021.gada 1.septembri slēgt reģionālā 

nozīmes maršruta Nr. 7493 Rīga-Ilūkste-Daugavpils reisus Nr. 06, 01, 04, 03, ja līdz 

2021.gada 20.augustam ir saņemti pārvadātāju pieteikumi uz komerciālajiem principiem 

apkalpot reģionālās nozīmes maršruta Nr. 7493 Rīga-Ilūkste-Daugavpils reisus Nr. 06, 

01, 04, 03 un pieteikumu atbilstības izvērtēšanas  gadījumā, reģionālās nozīmes 

maršruta Nr. 7493 Rīga-Ilūkste-Daugavpils reisu Nr. 06, 01, 04, 03 izpilde ir iespējama 

uz komerciālajiem principiem.    

 

6.3. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 6.augustā. 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________ 

 

 

                                                 
1 Par iekšzemes regulāro pasažieru komerciālo pārvadājumu ar autobusiem ieviešanu. 


