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Lēmums Nr.1 

 

2021.gada 12.novembrī   (prot. Nr. 1A§1) 

 

1. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās daļas 

3. punktu, 11.panta 2.1 daļu, un ievērojot minētā likuma 6. pantā noteiktos sabiedriskā 

transporta pakalpojumu organizēšanas principus, ņemot vērā Ministru kabineta 2015. 

gada 28. jūlijā noteikumu Nr. 435 “Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka 

sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu” 58.1punktā noteikto, kā arī 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 izpildi2, un, lai nodrošinātu sabiedriskā 

transporta pakalpojumu pieejamību un nepārtrauktību posmā Rīga – Olaine – Rīga no 

2021.gada 18.novembra, Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu 

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

transporta padome nolemj: 

 

1A.1. Uz valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laiku3 apstiprināt izmaiņas 

reģionālās nozīmes maršrutu tīklā un maršrutu tīkla daļā “Pierīga (Kreisais krasts”) 

iekļaut reģionālās nozīmes maršrutu Nr. 5034 Rīga-Olaine, atklājot 44 reisus ar izpildi 

darba dienās un 20 reisus ar izpildi brīvdienās4: 

1A.1.1. reisi no Rīgas plkst. 05.50, 06.40, 06.50, 07.10, 08.15, 09.00, 09.30, 

09.50, 10.50, 11.50, 12.40, 13.50, 14.20, 14.50, 15.40, 16.20, 16.40, 17.50, 18.30, 19.20, 

20.00, 20.50, 21.50, 22.00; 

1A.1.2. reisi no Olaines plkst. 05.40, 06.40, 07.20, 07.50, 08.20, 08.40, 09.20, 

10.10, 11.00, 11.40, 12.20, 13.10, 14.10, 14.50, 15.10, 15.50, 17.20, 18.10, 19.10, 20.10, 

21.10, 22.10, 22.40. 

 1A.2. Ievērojot sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēja faktiskās iespējas 

nodrošināt pakalpojumu noteiktajā apjomā, uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” 

 
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. 
2 Komerciālā maršruta izpilde tiek pārtraukta no 2021.gada 18.novembra un citi pieteikumi tā izpildei nav saņemti. 
3 Uz lēmuma pieņemšanas brīdi – līdz 2021.gada 11.janvārim. 
4 Lēmumā norādīti plānotie reisu izpildes laiki, atbilstoši Autotransporta direkcijas 2021.gada 11.novembra 

ziņojuma 1.pielikumam, kas, nemainot kopējo apjomu, pēc saskaņošanas ar Rīgas plānošanas reģionu var 

tikt precizēti. 
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veikt attiecīgus grozījumus sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumā 

(maršrutu tīkla daļā “Pierīga (Kreisais krasts)”)5.  

1A.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” V1 nodaļas nosacījumiem, slēgt trīspusējo 

publisko tiesību līgumu par līdzfinansējuma izmaksāšanas kārtību ar Olaines novada 

domi un attiecīgo sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju – Akciju sabiedrība 

“Nordeka”6.  

1A.3.1. Noteikt valsts budžeta finansējumu un pašvaldības līdzfinansējuma daļu 

proporcionāli šajā lēmumā noteiktajam un pasūtītajam reisu skaitam, kas attiecīgi veido 

47% no valsts budžeta finansējuma un 53% no Olaines pašvaldības finansējuma7. 
 

1A.4. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” informēt par Lēmuma 

1A.3.punkta izpildi.     

1A.5. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 12.novembrī. 
 

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    ________________________  

     

 

 

 
5 Atbilstoši 2020.gada 14.augustā izsludinātajā konkursā “Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā” (Id. Nr. Nr. AD 2020/9) noteiktajam 

maršruta tīkla sadalījumam. 
6 Atbilstoši sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtījuma līgumā (maršrutu tīkla daļā “Pierīga (Kreisais krasts)” 

– izpilda Personu apvienība) noteiktajam apjoma sadalījumam. 
7 Zaudējumu kompensācijas proporcijas apmērs aprēķināts atbilstoši lēmumā ietvertajam plānotajam apjomam – 

izmaiņu gadījumā tā var tikt grozīta, par ko Puses vienosies trīspusējā sadarbības līguma ietvaros. 

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

