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SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

2021. gada 9.jūlijā (prot. Nr.5§1) 
 

 

1. 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: 

1.1. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto 

informāciju par: 

1.1.1. 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; 

1.1.2. par īslaicīgajām izmaiņām (slēgtajiem reisiem) reģionālās 

nozīmes maršrutu tīklā laika periodā no 2021.gada 14.maija līdz 

2021.gada 5.jūlijam. 

            1.2. Lēmums stājas spēkā 2021. gada  9.jūlijā.  
 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________ 
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SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.2 

2021.gada 9.jūlijā                                                                           (prot.Nr.5§2) 

 

2. 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: 

 

2.1. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā un 

maršrutā Nr. 7012 Jelgava-Saldus no 2021.gada 1.augusta atklāt sekojošus reisus: 

2.1.1. Nr. 05 plkst. 06.28 no pieturas “Jelgavas stacija” ar izpildi no pirmdienas 

līdz sestdienai; 

2.1.2. Nr. 06 plkst. 09.50 no Saldus AO ar izpildi no pirmdienas līdz sestdienai; 

2.1.3. Nr. 07 plkst. 14.30 no pieturas “Jelgavas stacija” ar izpildi katru dienu; 

2.1.4. Nr. 08 plkst. 17.20 no Saldus AO ar izpildi katru dienu.  

2.1.5. Kopējās ietekmes uz valsts budžeta līdzekļiem novērtēšanai minēto 

grozījumu rezultātā pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” sniegto 

informāciju par reģionālās nozīmes maršrutu Nr. 7931 Rīga-Jelgava-Saldus un Nr.7928 

Rīga-Jelgava-Liepāja slēgšanu no 2021.gada 1.augusta un tā rezultātā kopējā maršrutu 

tīkla apjoma samazinājumu. 

 

2.2. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā un 

maršrutā Nr. 7769 Alūksne-Liepa-Cēsis: 

2.2.1. slēgt reisu Nr. 08 plkst. 06.40 no Cēsu AO; 

2.2.2. reisam Nr. 06 plkst. 06.25 no Cēsu AO noteikt izpildi visu gadu (iepriekš 

– no 1.septembra līdz 31.maijam). 

 

2.3. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā un 

maršrutā Nr. 7933 Rīga-Auce no 2021.gada 1.augusta: 

2.3.1. slēgt reisu Nr. 21 plkst. 18.40 no pieturas “Rīgas SAO” līdz pieturai “Ruba” 

(izpilde – katru dienu); 

2.3.2. atklāt reisu Nr.27 plkst.18.00 no pieturas “Rīgas SAO” līdz pieturai 

“Ezere” (pienākšanas laiks - plkst.21.04) ar izpildi katru dienu; 

2.3.3. reisam Nr. 22 noteikt atiešanu no pieturas “Ezere” plkst.04.09 (šobrīd -  

plkst.04.30 no Rubas; izpilde – katru dienu) ar pienākšanas laiku pieturā “Rīgas SAO” 

plkst.07.10 (šobrīd - plkst.07.25); 

2.3.4. slēgt reisu Nr. 25 plkst.14.15 no pieturas “Rīgas SAO” (izpilde - 

svētdienās); 

2.3.5. slēgt reisu Nr. 28 plkst.18.05 no pieturas “Auce” (izpilde - svētdienās); 
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2.3.6. atklāt reisu Nr. 32 plkst. 06.54 no pieturas “Ezere” ar izpildi katru dienu 

un pienākšanas laiku Rīgas SAO plkst. 10.00; 

2.3.7. atklāt reisu Nr. 29 plkst. 15.15 no pieturas “Rīgas SAO” līdz pieturas 

“Ezere” ar izpildi katru dienu un pienākšanas laiku Ezerē plkst. 18.14; 

2.3.8. reisam Nr. 03 plkst. 17.00 no Rīgas SAO noteikt pienākšanas laiku pieturā 

“Auces stacija” plkst. 19.06 (iepriekš – plkst. 19.15); 

2.3.9. reisam Nr. 19 plkst. 17.00 no Rīgas SAO noteikt pienākšanas laiku pieturā 

“Auces stacija” plkst. 20.05 (iepriekš – plkst. 20.25); 

2.3.10. reisam Nr. 23 plkst. 13.50 no pieturas Rīgas SAO noteikt pienākšanas 

laiku pieturā “Ruba” plkst. 16.30 (iepriekš – plkst. 16.35); 

2.3.11. reisam Nr. 24 plkst. 06.15 no pieturas “Auces stacija” noteikt pienākšanas 

laiku  Rīgas SAO plkst. 08.20 (iepriekš – plkst. 08.40); 

2.3.12. reisam Nr. 26 plkst. 17.30 no pieturas “Ruba” noteikt pienākšanas laiku 

Rīgas SAO plkst. 20.10 (iepriekš – plkst. 20.15). 

2.3.13. Kopējās ietekmes uz valsts budžeta līdzekļiem novērtēšanai minēto 

grozījumu rezultātā pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” sniegto 

informāciju par reģionālās nozīmes maršruta Nr. 7256 Rīga-Ezere-Saldus slēgšanu no 

2021.gada 1.augusta un tā rezultātā kopējā maršrutu tīkla apjoma samazinājumu. 

 

 

2.4. Lai novērstu perspektīvā (jaunā) reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļu 

“Liepāja” un “Kuldīga, Saldus” autobusu kustības sarakstu nesaskaņotību ar esošo 

maršrutu tīklu pārējās maršrutu tīkla daļās un novērstu nepilnības, apstiprināt sekojošas 

izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā no 2021.gada 1.augusta: 

2.4.1. maršrutā Nr. 5964 Aizpute-Kazdanga – Cildi atklāt reisus Aizpute – 

Kazdanga plkst. 08.08 (pienākšanas laiks galapunktā – plkst. 08.19) un Kazdanga – 

Aizpute plkst. 08.20 (pienākšanas laiks galapunktā – plkst. 08.30) ar izpildi no 

pirmdienas līdz sestdienai; 

2.4.2. maršrutā Nr. 7428 Ventspils – Kuldīga atklāt reisus Kuldīgas AO –

Ventspils AO plkst.17.00 (pienākšanas laiks galapunktā – plkst. 18.10) un Ventspils AO 

–Kuldīgas AO  plkst.18.30 (pienākšanas laiks galapunktā – plkst. 19.45) ar  izpildi katru 

dienu un iebraukšanu Zlēkās; 

2.4.3. maršrutā Nr.5418 Saldus –Būtnāri  slēgt reisus Nr. 01 plkst.07.15 no 

Saldus, 02 plkst.07.30 no Būtnāru ciema un atklāt reisus  Saldus – Skrunda plkst.06.30 

(pienākšanas laiks galapunktā – plkst. 07.06) un Skrunda – Saldus plkst.7.10 

(pienākšanas laiks galapunktā – plkst. 07.50) ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai 

(darba dienās).   

2.4.4. Kopējās ietekmes uz valsts budžeta līdzekļiem novērtēšanai minēto 

grozījumu rezultātā pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” sniegto 

informāciju par reģionālās nozīmes maršrutu Nr. 7402 Liepāja - Skrunda – Kuldīga,  

Nr.7928 Rīga-Jelgava-Liepāja un divu maršuta Nr. 7858 Liepāja – Kuldīga – Ventspils 

reisu slēgšanu no 2021.gada 1.augusta un tā rezultātā kopējā maršrutu tīkla apjoma 

samazinājumu. 

 

2.5. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija veikt attiecīgus grozījumus 

sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumos. 



 

LĒMUMS SAGATAVOTS  ELEKTRONISKI UN PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, 

KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

2.6. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 9.jūlijā. 
 

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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 SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.3 

2021.gada 9.jūlijā                                                                      (prot.Nr.5§3) 

 

3.Par 2022.gadā prognozēto nepieciešamo valsts budžeta finansējumu 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās daļas 

7.punktu, Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr.1511„Sabiedriskā 

transporta padomes nolikums” 3.6. un 21.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” 16.punktu, Sabiedriskā transporta padome 

nolemj: 

3.1. Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” sniegto informāciju par 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju un republikas pilsētu pašvaldību 

iesniegtām prognozēm par peļņu vai zaudējumiem 2022. gadā;  

3.2. Apstiprināt VSIA “Autotransporta direkcija” sniegtos priekšlikumus par 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo valsts budžeta 

finansējumu 2022.gadam 103 314 583 euro apmērā, pamatojoties uz sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sniedzēju un republikas pilsētu pašvaldību iesniegtajām 

prognozēm par peļņu vai zaudējumiem 2022. gadā, kā arī VSIA “Autotransporta 

direkcija” aprēķiniem attiecībā uz sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu 

reģionālās nozīmes pārvadājumos ar autobusiem 2022.gadā;  

3.3. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 9.jūlijā. 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs       _______________ 
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SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.4 

 

 

2021.gada 9.jūlijā                                                                      (prot.Nr.5§4) 

 

 

4. Par iekšzemes regulāro pasažieru komerciālo pārvadājumu ar 

autobusiem ieviešanu. 

 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās daļas 

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

transporta padomes nolikums” 3.6.punktu, ņemot vērā faktisko situāciju komerciālo 

maršrutu ieviešanā un no 2021.gada 1.augusta spēkā esošo reģionālās nozīmes maršrutu 

tīklu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

 

4.1.  Atbalstīt komerciālā maršruta Rīga – Daugavpils ieviešanu no 2021.gada 

1.septembra un tā rezultātā maršruta apkalpošanu dotētā maršrutu tīkla ietvaros līdz 

2021.gada 31.augustam, pagarinot sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma 

līgumus ar tiem pārvadātājiem, kas šobrīd izpilda reģionālās nozīmes maršrutu Nr. 7983 

Rīga-Daugavpils, saglabājot spēkā esošos maršruta reisus un līgumā noteikto 

līgumcenu. 

4.2. Atbalstīt komerciālo maršrutu Rīga – Jaunķemeri, Rīga – Sloka, Rīga – 

Salaspils, Rīga – Olaine ieviešanu no 2021.gada 1.oktobra un tā rezultātā maršrutu 

apkalpošanu dotētā maršrutu tīkla ietvaros līdz 2021.gada 30.septembrim, pagarinot 

sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumus ar tiem pārvadātājiem, kas 

šobrīd izpilda reģionālās nozīmes maršrutus Nr. 7020 Rīga-Jaunķemeri, 7023 Rīga-

Sloka, 6317 Rīga-Salaspils, 5034 Rīga-Olaine, saglabājot spēkā esošos maršrutu reisus 

un līgumā noteikto līgumcenu.   

4.3. Atbalstīt komerciālo maršrutu Rīga – Jelgava, Rīga – Sigulda, Rīga – Ogre 

ieviešanu no 2022.gada 1.janvāra.  

4.4. Nodot VSIA „Autotransporta direkcija” patstāvīgai izlemšanai jautājumus, 

kas saistīti ar grozījumu veikšanu dotētajā reģionālās nozīmes maršrutu tīklā, ja 

komerciālā maršruta reisi nenodrošina pasažieru nokļūšanu izglītības iestādēs, 

ārstniecības iestādēs, darbavietās, valsts un pašvaldību institūcijās to normālajā 

(vispārpieņemtajā) darba laikā un šiem pasažieriem nav alternatīvas piekļuves 

dotētajiem reģionālās nozīmes maršrutiem, grozījumus saskaņojot ar attiecīgo 

plānošanas reģionu. 

4.5. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” informēt Sabiedriskā transporta 

padomi par 4.4. punktā veiktajiem grozījumiem iepriekšējā kalendārajā mēnesī ne vēlāk 

kā piecas dienas pirms kārtējas Sabiedriskā transporta padomes sēdes, sēdes laikā par 

minētajiem grozījumiem sniedzot paskaidrojumus. 
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4.6. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 9.jūlijā. 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs       _______________ 
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SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.5 

2021.gada 9.jūlijā                                                                      (prot.Nr.5§5) 

 

5. Par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu ar 2022.gada 

1.janvāri līdz 2022.gada 31. decembrim 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās daļas 

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

transporta padomes nolikums” 3.5. un 21.punktu, ņemot vērā Sabiedriskā transporta 

pakalpojumu likuma 8.panta otrajā daļā noteikto, Sabiedriskā transporta padome 

nolemj: 

 

5.1. Saskaņot VSIA „Autotransporta direkcija” izstrādāto atklāta konkursa 

nolikumu (ar tam pievienotiem pielikumiem) “Par tiesībām sniegt sabiedriskā 

transporta pakalpojumus ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā” (id. Nr. AD 

2021/10). 

5.2. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija”, saskaņā ar šī lēmuma 5.1. punktā 

saskaņotajiem konkursa nolikuma nosacījumiem, organizēt sabiedriskā transporta 

pakalpojumus. 

5.3. Nodot VSIA “Autotransporta direkcija” iepirkumu komisijai  pastāvīgai 

izlemšanai jautājumu par  labojumu vai grozījumu veikšanu atklāta konkursa nolikumā 

un tam pievienotajos pielikumos “Par tiesībām sniegt sabiedriskā transporta 

pakalpojumus ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā” (id. Nr. AD 2021/10), 

ar nosacījumu, ka tie neietekmē saskaņoto konkursa nolikumu pēc būtības un nav 

nododami izvērtēšanai Sabiedriskā transporta padomei  (piemēram, acīmredzamas 

pārrakstīšanās kļūdas, tehniska rakstura kļūdas, nebūtiskas matemātisku aprēķinu 

kļūdas, kā arī kļūdas, kas jānovērš saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu 

vai pretendentu uzdotajiem jautājumiem, u.c.). Izvērtējumu par nepieciešamo 

grozījumu, labojumu būtiskumu veic VSIA “Autotransporta direkcija” iepirkumu 

komisija, par veiktajiem labojumiem un grozījumiem informējot Sabiedriskā transporta 

padomi.   

5.4. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” informēt Sabiedriskā transporta 

padomi par tiesību piešķiršanas procedūras gaitu un rezultātiem. 

5.5. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 9.jūlijā. 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs       _______________ 

 


