
 

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 29.oktobrī (prot. Nr.8§1) 

 

1. Par 2021.gada novembra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2021.gada novembrī 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 un Finanšu ministrijas 2021.gada 21.oktobra rīkojuma Nr.631 “Par budžeta 

apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu 

kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām” 1.4.4.apakšpunktu, Sabiedriskā 

transporta padome nolemj: 

1.1. Apstiprināt VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2021.gada 

21.oktobra ziņojumā Nr.6.20/19/2021 “Ziņojums par dotāciju zaudējumu un ar 

braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai sadalījumu 

pārvadātājiem par 2021.gada novembri” sniegtos priekšlikumus un sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālās nozīmes pārvadājumos par 2021.gada 

novembri izmaksāt: 

1.1.1. zaudējumu kompensāciju saistībā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu 

pasūtījuma līgumu izpildi – 2 036 489 euro; 

1.1.2. zaudējumu kompensāciju saistībā ar braukšanas maksas atvieglojumiem 

– 224 573 euro. 

1.2. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 29.oktobrī. 

 

 

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 29.oktobrī (prot. Nr.8§2) 
 

 

2. Par 2021.gada novembra 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 novembri, 

izmaksājot 647 898 euro; 

2.2. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 29.oktobrī. 

 

 

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.3 

2021. gada 29.oktobrī (prot. Nr.8§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 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; 

            3.2. Lēmums stājas spēkā 2021. gada  29.oktobrī.  
 

 

 

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 29.oktobrī                                                                           (prot.Nr.8§4) 

 

 

4. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās daļas 

3. punktu, 7.pantu un ievērojot minētā likuma 6. pantā noteiktos sabiedriskā transporta 

pakalpojumu organizēšanas principus, kā arī ņemot vērā Ministru kabineta 2010.gada 

13.jūlija noteikumu Nr. 634 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība 

maršrutu tīklā” 77., 78., 84.punktu, Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra 

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

Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

 

4.1. Apstiprināt izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā un maršruta Nr. 5188 

Alūksne-Jaunzemi-Alūksne reisa Nr. 05 plkst. 17.20 no Alūksnes AO izpildi pagarināt 

līdz pieturai “Zeltiņi”. 

 

4.2. Apstiprināt izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā un maršrutā Nr. 6933 

Jēkabpils – Pļaviņas: 

4.2.1. atklāt reisu Nr. 21 plkst. 19.20 no Jēkabpils AO ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

4.2.2. atklāt reisu Nr. 22 plkst. 20.00 no pieturas “Pļaviņas” ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai. 

4.2.3. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” uzraudzīt pasažieru plūsmas datus  

un nepieciešamības gadījumā virzīt pieteikuma atkārtotu izskatīšanu Sabiedriskā 

transporta padomes sēdē. 

 

4.3. Apstiprināt izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā un maršrutā Nr. 6775 

Jelgava-Lielsesava: 

4.3.1. atklāt reisu Nr. 11 plkst. 06.40 no Jelgavas AO ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai; 

4.3.2. atklāt reisu Nr. 14 plkst. 07.10 no pieturas “Raiņi” ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai. 

4.3.3. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” uzraudzīt pasažieru plūsmas datus  

un nepieciešamības gadījumā virzīt pieteikuma atkārtotu izskatīšanu Sabiedriskā 

transporta padomes sēdē. 

 

4.4. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā: 

4.4.1. reģionālās nozīmes maršruta Nr.6822 Rīga-Ādaži-Podnieki-Garkalne 

reisā Nr.70 plkst.12.50 no pieturas “Ādažu centrs” ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai iekļaut pieturu “Alderi”; 
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4.4.2. reģionālās nozīmes maršruta Nr.5721 Ādaži-Stapriņi-Atari-Ādaži reisā 

Nr. 23 plkst.14.30 no pieturas “Ādažu centrs” ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai 

mācību laikā iekļaut pieturu “Eimuri”; 

4.4.3. reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6855 Rīga-Kalngale-Carnikava-

Kadaga atklāt reisu Nr.25 plkst.07.35 no pieturas “Kalngale” ar izpildi no pirmdienas 

līdz piektdienai; 

4.4.4. reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6842 Ādaži-Carnikava: 

4.4.4.1. slēgt reisu Nr.15 plkst.07.30 no pieturas “Ādažu centrs” ar izpildi no 

pirmdienas līdz piektdienai; 

4.4.4.2. slēgt reisu Nr.22 plkst.07.55 no pieturas “Carnikava (tirgus)” ar izpildi 

no pirmdienas līdz piektdienai. 

 

4.5. Apstiprināt izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā un maršruta Nr. 5171 

Rīga – Pavasari – Virši izpildi pagarināt līdz pieturai “9.līnija” (pagarinājums – 400 

metri) un iekļaut papildus pieturu “Virši 1”. 

 

4.6. Apstiprināt izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā un maršruta Nr. 5083 

Zaube-Griķīši-Bērzs-Zaube reisos Nr. 05 plkst. 15.55 no Zaubes un Nr. 09 plkst. 07.00 

no Zaubes iekļaut pieturu “Vārpas” (kods – 9295). 

 

4.7. Uz eksperimenta laiku – četriem mēnešiem – apstiprināt sekojošas 

izmaiņas: 

4.7.1. atklāt reģionālās nozīmes maršrutu Rīga (Riepnieku iela) – Āgenskalns 

– Mārupe ar sekojošu reisu izpildi: 

4.7.1.1. reisi plkst.07.30, plkst.08.30, plkst.14.00, plkst.15.00, plkst.16.50, 

plkst.17.50, plkst.18.50 no pieturas “Rīga (Riepnieku iela)” ar izpildi darba dienās; 

4.7.1.2. reisi plkst.08.00, plkst.09.00, plkst.14.30, plkst.15.30, plkst.17.20, 

plkst.18.20, plkst.19.20 no pieturas “Malduguņu iela” ar izpildi darba dienās. 

4.7.1.3. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcijas”, atbilstoši 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” nosacījumiem, slēgt trīspusējo 

līgumu par eksperimentālo pārvadājumu veikšanu ar Mārupes novada domi un attiecīgo 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju; 

4.7.1.4. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” informēt Sabiedriskā transporta 

padomi par trīs mēnešu eksperimentālo pārvadājumu rezultātiem. 

 

4.8. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā:  

4.8.1. norīkot papildus vilcienus maršrutā Rīga – Rēzekne plkst. 12.01 no Rīgas 

un plkst. 15.16 no Rēzeknes ar izpildi katru dienu; 

4.8.2. noteikt, ka ceturtdienās un piektdienās vilciens Rīga-Krāslava plkst. 16.31 

tiek izpildīts līdz Indrai (ar pienākšanas laiku Indrā plkst. 20.10), bet piektdienās un 

sestdienās vilciena Krāslava-Daugavpils izpildi noteikt no Indras plkst. 05.23 (ar 

pienākšanas laiku Rīgā plkst. 09.00); 

4.8.3. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6213 Krāslava-Skaista – Dagda atklāt 

jaunus reisus plkst. 04.55, plkst. 19.33 no Dagdas un plkst. 05.55, plkst. 19.55 no 
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Krāslavas stacijas ar izpildi katru dienu (pakalpojuma uzsākšanas laiks ne ātrāk kā 

2021.gada 12.decembris, ievērojot pārvadātāja tehniskās iespējas).  

 

4.9. Saskaņot Ventspils valstspilsētas pašvaldības ierosinātās izmaiņas pilsētas 

nozīmes maršrutā Nr. 12 Ventspils AO – Priekšpiltene, grozot maršruta shēmu un 

iekļaujot papildus pieturu “Tārgales skola”. 

 

4.10. Ņemot vērā Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumu Nr. 720 “Par 

ārkārtējās situācijas izsludināšanu”1 un tās rezultātā radītās būtiskās pasažieru plūsmas 

izmaiņas  - attiecīgi ietekmi uz komerciālā maršruta Rīga-Olaine izpildi, un, lai 

nodrošinātu sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamību un nepārtrauktību posmā 

Rīga – Olaine – Rīga no 2021.gada 15.novembra, apstiprināt izmaiņas reģionālās 

nozīmes maršrutu tīklā: 

4.10.1. atklāt reģionālās nozīmes maršrutu Olaine-Jaunolaine ar sekojošu 

reisu izpildi: 

4.10.1.1. reisi plkst. 06.40, 07.10, 07.40, 08.10, 09.10, 09.40, 11.40, 12.40, 

13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.10, 17.40, 18.10, 19.10, 20.10, 21.40 no Olaines ar 

izpildi katru dienu, iekļaujot reisos pieturas “Olaines 2.vidusskola”, “Pašvaldība”, 

“Veselība iela”, “Jelgavas iela”, “Zeiferta iela”, “Koledža”, “Rīgas iela”, 

“Grēnes”, “Baznīcas iela”, “Jaunolaine”. 

  4.10.1.2. reisi plkst. 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 11.58, 12.58, 

14.58, 15.30, 16.30, 16.58, 17.30, 18.30, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00 no Jaunolaines ar 

izpildi katru dienu, iekļaujot reisos pieturas “Grēnes”, “Rīgas iela”, “Olaines 

1.vidusskola”, “Zeiferta iela”, “Jelgavas iela”, “Veselības iela”, “Pašvaldība”, 

“Stacijas iela”, “Olaine (Parka iela)”. 

4.10.2. Ievērojot attiecīgā sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma 

līguma ietvaros iespējamo piešķirto tiesību palielināšanas apjomu, zemāko noteikto 

līgumcenu, kā arī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēja faktiskās iespējas 

nodrošināt pakalpojumu noteiktajā apjomā, uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” 

apzināt potenciālos pakalpojuma sniedzējus minētā maršruta izpildei un veikt 

attiecīgus grozījumus sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumā, 

nepieciešamības gadījumā atkārtoti skatot jautājumu ārkārtas Sabiedriskā transporta 

padomes sēdē.  

4.10.3. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” informēt par Lēmuma 

4.10.punkta izpildi.     

 

4.11. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija veikt attiecīgus grozījumus 

sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumos un, izpildot Lēmuma 4.9. 

apakšpunktu – Vienošanās par Ventspils valstspilsētas un reģionālās nozīmes maršrutu 

tīkla robežām. 

 

4.12. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 29.oktobrī. 
 

 
1 Tajā skaitā, ar rīkojuma 5.49 punktu noteiktos stingros ierobežojumus laika periodā no 2021.gada 21.oktobra līdz 

2021.gada 14.novembrim un iedzīvotāju pārvietošanās aizliegumu laikposmā no plkst. 20.00 līdz plkst. 05.00. 
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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.5 

 

 

2021.gada 29.oktobrī              (prot. Nr.8§5) 

 

5. Par atklāto konkursu “Par tiesībām sniegt sabiedriskā transporta 

pakalpojumus ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā” 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 2021/9 un Nr. AD 2021/10) 

gaitu; 

5.2. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 29. oktobrī. 
 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________ 


