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SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

2021. gada 16.aprīlī (prot. Nr.3§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: 

            1.1.1. 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 un grozījumu rezultātā konstatēto finansiālo ietekmi; 

            1.1.2. par īslaicīgajām izmaiņām (slēgtajiem reisiem) reģionālās nozīmes 

maršrutu tīklā laika periodā no 2021.gada 26.februāra līdz 2021.gada 8.aprīlim. 

            1.2. Lēmums stājas spēkā 2021. gada 23.aprīlī.  
 

 

 

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 16.aprīlī                                                                           (prot.Nr.3§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. Sakarā ar Rail Baltica dzelzceļa līnijas projektēšanas rezultātā paredzamo 

ietekmi uz reisu apkalpošanu Rīgas Starptautiskās autoostas teritorijā1 konceptuāli 

atbalstīt reģionālās nozīmes maršrutu Nr. 7599 Rīga-Valmiera, 7600 Rīga-Valka, 7743 

Rīga-Rūjiena, 7744 Rīga-Mazsalaca-Rūjiena, 7902 Rīga-Rauna-Smiltene, 7968 Rīga-

Vecpiebalga-Madona, 7179 Rīga-Kursīši-Saulkrastu stacija, 7514 Rīga-Ainaži, 7516 

Rīga-Saulkrasti-Limbaži, 7660 Rīga-Lēdurga-Limbaži, 7661 Rīga-Limbaži-Ainaži, 

7663 Rīga-Limbaži, 7618 Rīga-Gulbene, 7647 Rīga-Alūksne, 7736 Rīga-Rauna-

Smiltene-Alūksne, 7905 Rīga-Jaunlaicene-Alūksne, 7906 Rīga-Smiltene-Alūksne, 7908 

Rīga-Gaujiena, 7910 Rīga-Balvi, 7911 Rīga-Žīguri, 7912 Rīga-Viļaka-Baltinava, 7915 

Rīga-Trapene-Alūksne, 7624 Rīga-Jaunpiebalgas vidusskola, 7664 Rīga-Vecpiebalga-

Cesvaine, 7730 Rīga-Cēsis, 7731 Rīga-Āraiši-Cēsis, 7732 Rīga-Skujene-Jaunpiebalga, 

7734 Rīga-Bērzkrogs-Ineši, 7748 Rīga-Nītaure-Zaube galapunkta pārcelšanu no Rīgas 

SAO uz Juglu un biļešu cenas samazināšanu uz/no pieturas “Jugla” par 0.70 EUR un 

uz/no pieturas “Garkalne” par 0.30 EUR.  

2.1.1.  Nodot VSIA “Autotransporta direkcija” patstāvīgai izlemšanai 2.1. punktā 

noteikto izmaiņu veikšanu, ja Rīgas SAO, kā arī citu reģionālās nozīmes maršrutu 

galapunktu kapacitāte Rīgas centrā nav pietiekoša (pieejama), kā rezultātā nepieciešama 

operatīva attiecīgās galapunkta pieturas novirzīšana. 

 

2.2. Atbalstīt VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavoto priekšlikumu, īstenojot 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu pa dzelzceļu kā sabiedriskā transporta 

sistēmas mugurkaulu un uzlabojot mobilitātes iespējas Madonas un Gulbenes 

iedzīvotājiem, noteikt sekojošu vilcienu izpildi: 

2.2.1. līdz Madonai: 

2.2.1.1. Nr.822 Rīga – Madona plkst.19.01 ar izpildi pirmdienās, otrdienās, 

trešdienās, ceturtdienās, sestdienās, svētdienās; 

2.2.1.2. Nr.823 Madona - Rīga plkst.04.56 ar izpildi darba dienās; 

2.2.1.3. Nr.819 Madona Rīga plkst.07.33 ar izpildi svētdienās. 

2.2.2.līdz Gulbenei:  

 
1 Visu plānoto reisu apkalpošana Autoostas teritorijā nebūs pieejama. 
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2.2.2.1. Nr.822 Rīga – Madona – Gulbene plkst.19.01 ar izpildi 

piektdienās; 

2.2.2.2. Nr.819 Gulbene – Madona – Rīga plkst.06.43 ar izpildi sestdienās; 

2.2.2.3. Nr.804* Rīga – Madona – Gulbene plkst.08.01 ar izpildi 

sestdienās, vasaras sezonā; 

2.2.2.4. Nr.803* Gulbene – Madona – Rīga plkst.18.41 ar izpildi 

sestdienās, vasaras sezonā; 

2.2.2.5. Nr.812 Rīga – Madona - Gulbene plkst.12.01 ar izpildi svētdienās; 

2.2.2.6. Nr.811 Gulbene – Madona – Rīga plkst.15.46 ar izpildi svētdienās. 

2.2.3. Maršrutā Rīga –Krustpils slēgt vilciena reisu Nr.822 plkst.19.01 no 

Rīgas un Nr.823 plkst.05.30 no Krustpils ar izpildi katru dienu. 

2.3. Apstiprināt izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā un slēgt reģionālas 

nozīmes maršruta Nr. 7989 Rīga – Pļaviņas -Madona reisus: 

2.3.1. Nr. 02 plkst.04.00 un Nr. 04 plkst.04.50 no Lubānas; 

2.3.2. Nr. 05 plkst.17.40 un Nr. 07 plkst.18.10 no Rīgas. 

 

2.4. Uzdot Valsts SIA “Autotransporta direkcija” vienlaikus ar vilciena 

kursēšanas noteikšanu no Rīgas uz Madonu katru dienu veikt izmaiņas attiecīgajos 

sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumos (pieskaņojot reisu izpildi 

vilciena atiešanas un pienākšanas laikiem), un: 

2.4.1. Reģionālas nozīmes maršrutā Nr. 6376 Madona – Cesvaine -Dzelzava 

atklāt reisus (pagarināti līdz Lubānai): 

2.4.1.1. plkst. 03.46 no Lubānas ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai; 

2.4.1.2. plkst. 06.23 no Lubānas ar izpildi sestdienās un svētdienas; 

2.4.1.3. plkst. 21.40 no Madonas autoostas ar izpildi katru dienu. 

2.4.2. Reģionālas nozīmes maršrutā Nr. 6339 Madona – Meirāni -Lubāna 

atklāt reisus (caur Barkavu): 

2.4.2.1. plkst. 03.56 no Lubānas ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai; 

2.4.2.2. plkst. 06.33 no Lubānas ar izpildi sestdienās un svētdienās; 

2.4.2.3. plkst. 21.40 no Madonas autoostas ar izpildi katru dienu. 

2.4.3. Reģionālas nozīmes maršrutā Nr.6357 Madona - Aiviekste - Pļaviņas: 

2.4.3.1. slēgt reisu Nr. 10 plkst. 18.50 no Pļaviņām ar izpildi no pirmdienas līdz 

sestdienai; 

2.4.3.2. atklāt  reisu plkst. 20.53 no Pļaviņām ar izpildi katru dienu; 

2.4.3.3. reisam 09 plkst.17.15 no Madonas noteikt izpildi katru dienu (šobrīd no 

pirmdienas līdz sestdienai) 

2.5. Uzdot Valsts SIA “Autotransporta direkcija” vienlaikus ar vilciena 

kursēšanas noteikšanu no Rīgas uz Gulbeni: 

2.5.1.saskaņot reģionālas nozīmes maršruta kursēšanu ar vilciena pienākšanas un 

atiešanas laikiem no un uz pieturu ”Gulbenes autoosta”, lai veidotu saskaņotu autobusu 

un vilcienu kustību. 

2.5.2. Vilciena maršrutā Gulbene – Alūksne sestdienās grozīt vilciena atiešanas 

laiku no Alūksnes uz plkst. 16.30 (iepriekš - 15.25) ar pienākšanas laiku Gulbenē plkst. 

18.00 (iepriekš – 16.45) 

2.5.2.1. Vienlaikus ierosināt sadarbībā ar SIA “Gulbenes-Alūksnes Bānītis” 

izvērtēt arī citu pieskaņošanas laiku iespējamību un nepieciešamību (svētdienas vakara 
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reisam vilciena maršrutā Gulbene-Alūksne) ). Par veiktajām izmaiņām, ja tādas tiks 

veiktas, informēt Sabiedriskā transport padomi.  

2.6. Nodot Valsts SIA “Autotransporta direkcija” patstāvīgai izlemšanai grozīt 

reģionālās nozīmes maršrutu reisu (ar autobusiem), kas pieskaņoti vilcienam Madonā 

un Gulbenē, pienākšanas laikus, gadījumos, kad vilciena kursēšanas laiks pirms plānotā 

pārvadājumu sākuma - 2021. gada 1. jūnija - mainās ne vairāk kā par 10 minūtēm. 

2.7. Uzdot Valsts SIA “Autotransporta direkcija” par pienākumu Sabiedriskā 

transporta padomes 2021. gada oktobra sēdē  informēt par sadarbībā ar AS “Pasažieru 

vilciens” sagatavoto pasažieru plūsmas izvērtējumu vilciena pagarinājumam no Rīgas 

uz Gulbeni, lai lemtu par vilcienu reisu no Rīgas uz Gulbeni sestdienās plkst. 08.01 un 

plkst. 18.41 no Gulbenes uz Rīgu norīkošanu arī ziemas periodā. 

 2.8. Ar šī Lēmuma izpildi (plānots no 2021.gada 1.jūnija) atzīt, ka ar 

Sabiedriskā transporta padomes 2021.gada 5.februāra Lēmuma Nr. 4 4.1.1. punktu2 

apstiprinātie grozījumi maršrutu tīklā pa dzelzceļu izpildāmi daļēji un papildu vilcieni 

maršrutā Rīga-Gulbene-Rīga norīkojami vienā pasākumā - 2021.gada 29.maijā (brāļu 

Kokaru 100.dzimšanas dienas svētki, koncerta “Spārnu vēziena spēks. Brāli-brāli” 

laikā) vai nav izpildāmi, ja šī Lēmuma izpilde tiek nodrošināta pirms 2021.gada 

29.maija. 

 

2.9. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija veikt attiecīgus grozījumus 

sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumos. 

2.10. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 23.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 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). 
 

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 16.aprīlī                                                                             (prot.Nr.3§3) 

 

3. Par maršrutu tīkla apjomu 2022.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, 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta 

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

Sabiedriskā transporta padome nolemj:  

3.1. Apstiprināt plānoto maršrutu tīkla apjomu 2022.gadam, atbilstoši 2021.gada  

maršrutu tīkla apjomam un tā sadalījumam saskaņā ar šobrīd spēkā esošajiem 

sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumiem, prognozēm par komerciālo 

maršrutu spēkā stāšanos un prognozēm par reģionālās nozīmes maršrutu tīkla apjomu 

saskaņā  ar noslēgtajiem līgumiem desmit gadu periodam; 

3.2. Pamatojoties uz Lēmuma 3.1.punktā apstiprināto maršrutu tīkla apjomu 

2022.gadam, uzdot, atbilstoši MK noteikumos Nr. 435 noteiktajai kārtībai, VSIA 

“Autotransporta direkcija” sagatavot prognozes 2022.gadam un to ietekmi uz valsts 

budžeta finansējumu, balstoties uz sabiedriskā transporta pakalpojumu līgumos 

paredzētajiem nosacījumiem. 

            3.3. Lēmums stājas spēkā 2021. gada 23.aprīlī.  
 

 

 

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 16.aprīlī                                                                             (prot.Nr.3§4) 

 

4. Par dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizāciju. 

 

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

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

padome nolemj: 

 

4.1. pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” un AS “Pasažieru 

vilciens” sagatavoto ziņojumu “Par dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizāciju” 

peronu modernizācijas plāna 2023. – 2035. gadam ietvaros;  

4.2. Lēmums stājas spēkā 2021. gada 23.aprīlī. 

 

 

 

 

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 16.aprīlī              (prot. Nr.3§5) 

 

5. Par atklāto konkursu “Par tiesībām sniegt sabiedriskā transporta 

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

AD 2020/5) gaitu. 

 

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

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

padome nolemj: 

 

5.1. 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) gaitu; 

5.2. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 23. aprīlī. 
 

 

 

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.6 

 

 

2021.gada 16.aprīlī              (prot. Nr.3§6) 

 

6. Par krīzes situāciju rīcības plānu. 

 

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 

krīzes situācijas rīcības plānu; 

6.2. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 23.aprīlī. 
 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________ 

 

 

 

 


