
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

2019.gada 18.janvārī                (prot.Nr.1§1) 
 

 

1. Par konsolidēto reģionālās nozīmes maršrutu tīklu. 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr. 634 

„Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā” 23.punktu 

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

transporta padomes nolikums” 3.2.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj:  

1.1. apstiprināt VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto konsolidēto 

reģionālās nozīmes maršrutu tīklu;  

1.2. Lēmums stājas spēkā 2019. gada 18.janvārī. 
 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________ 

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.2 

 

 

2019.gada 18.janvārī                (prot.Nr.1§2) 
 

 

2. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi. 

 

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

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

padome nolemj: 

           2.1. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju 

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.punktu, 2014. gada 10. janvāra lēmuma Nr.3 “Par operatīvo lēmumu izpildi” 

3.1.1., 3.2.3. un 3.2.7.punktu, 2018. gada 1.jūnija Lēmumu Nr. 7 “Par izmaiņām 

reģionālās nozīmes autobusu maršrutu tarifos”, 2018.gada 5.oktobra Lēmumu Nr. 6 

“Par izmaiņām reģionālās nozīmes autobusu bagāžas biļešu tarifos”. 

 2.2. Lēmums stājas spēkā 2019. gada 18. janvārī.  
 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      __________________ 

      

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.3 

 

 

2019.gada 18.janvārī                (prot.Nr.1§3) 
 

 

3. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās daļas 

3. un 8.punktu, ievērojot minētā likuma 6. pantā noteiktos sabiedriskā transporta 

pakalpojumu organizēšanas principus, Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu 

Nr. 634 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā” 84. 

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

transporta padomes nolikums” 3.1., 3.3. punktu, Sabiedriskā transporta padome 

nolemj: 
 

3.1. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nzīmes maršrutu tīklā: 

3.1.1. maršrutā Nr.6388 Bauska-Ādžūni: 

3.1.1.1. mainīt reisa Nr. 04 atiešanas laiku no pieturvietas “Ādžūni” no plkst. 

13.00 uz plkst. 13.47, vienlaicīgi iekļaujot pieturvietu “Īslīces skola”; 

3.1.1.2. mainīt reisa Nr. 03 atiešanas laiku no Bauskas no plkst. 12.30 uz plkst. 

13.20. 

3.1.2. maršruta Nr. 5144 Bauska-Lībieši reisā Nr. 04 plkst. 14.40 no 

pieturvietas “Lībieši” iekļaut pieturvietu “Īslīces skola”. 

 

3.2. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā un mainīt 

maršruta Nr. 7144 Valmiera – Cēsis reisa Nr. 33 plkst. 13.35 no Valmieras AO shēmu, 

paredzot izbraukšanu uz autoceļu P18 Valmiera-Smiltene izmantojot autoceļa A3/E264 

viaduktu. 

 

3.3. Apstiprināt izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 7480 Rīga-Bauska 

un atklāt reisu plkst. 06.00 no Bauskas AO ar izpildi darba dienās, reisa no Rīgas SAO 

laiku saskaņojot ar plānošanas reģioniem. 

 

3.4. Izvērtējot eksperimentālo pārvadājumu rezultātus, pagarināt reģionālās 

nozīmes maršruta Nr. 7354 Jelgava-Tukums reisu Nr. 11 un Nr. 12 izpildi par diviem 

mēnešiem (līdz 2019.gada marta beigām); 

3.4.1. Sabiedriskā transporta padomes 2019.gada marta sēdē atkārtoti vērtēt 

eksperimentālo pārvadājumu rezultātus,  vienlaicīgi šī maršruta optimizēšanas nolūkā 

izvērtēt visu reisu izpildes lietderību. 

 



3.5. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā pa 

dzelzceļu un atcelt vilcienu apstāšanos sekojošu maršrutu mazāk noslogotajās 

pieturvietās: 

3.5.1. Rīga –Aizkraukle: 

3.5.1.1. pieturvietā “Gaisma” elektrovilcienos 6206, 6214, 6218, 6222, 6228, 

6232, 6240, 6244, 6246, 6203, 6211, 6219, 6223, 6227, 6233, 6237, 6243, 6245, 6239;  

3.5.1.2. pieturvietā “Rumbula” elektrovilcienos 6218, 6232, 6211, 6227, 6233; 

3.5.1.3. pieturvietā “Dārziņi” elektrovilcienos 6218, 6232, 6203, 6211, 6227, 

6233, 6237. 

3.5.2. Rīga –Lugaži pieturvietās “Baltezers” un “Krievupe” dīzeļvilcienos 862, 

864, 868, 863, 861. 

3.5.3. Rīga –Skulte: 

3.5.3.1. pieturvietā “Vecdaugava” elektrovilcienos 6110, 6130, 6117, 6131; 

3.5.3.2. pieturvietā “Garupe” elektrovilcienos 6117, 6131; 

3.5.3.3. pieturvietā “Inčupe” elektrovilcienos 6110, 6120, 6130, 6144, 6156, 

6117, 6125, 6131,6151. 

3.5.4. Rīga –Jelgava pieturvietās “Dalbe” un “Cena” elektrovilcienos 6725, 

6729, 6733. 

3.5.5. Rīga –Tukums 2: 

3.5.5.1. pieturvietās “Depo”, “Babīte”, “Priedaine” elektrovilcienos Rīga–

Dubulti un Dubulti–Rīga, kas kursē vasaras sezonā un pēc atsevišķa rīkojuma. 

3.5.6. Rīga –Zilupe pieturvietā “Alotene” dīzeļvilcienā 807. 

3.5.7. Rīga –Daugavpils pieturvietā “Koknese” dīzeļvilcienā 703. 

  

 3.5.8. Atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumu Nr.472 

“Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales noteikumi”  6.punktam, 

uzdot AS „Pasažieru vilciens” par pienākumu līdz 2019.gada 15.maijam iesniegt 

infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicējam pieteikumu ar priekšlikumiem par 

pieturvietām, kurās samazināt vilcienu apstāšanos.    

 

3.6. Neatbalstīt ierosinātās izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6588 

Ludza-Kārsava-Zobļova par jaunu reisu atklāšanu ar izpildi piektdienās mācību laikā. 

 

3.7. Izvērtējot eksperimentālo pārvadājumu rezultātus, apstiprināt izmaiņas 

reģionālās nozīmes maršrutu tīklā un maršrutā Nr. 6892 Preiļi-Vārkava-Kalupe: 

3.7.1. slēgt reisu Nr. 17 plkst. 06.50 no Preiļu AO ar izpildi otrdienās, 

ceturtdienās; 

3.7.2. slēgt reisu Nr. 19 plkst. 15.35 no Preiļu AO ar izpildi otrdienās,  

ceturtdienās; 

3.7.3. slēgt reisu Nr. 18 plkst. 16.30 no pieturvietas “Kalupe” ar izpildi otrdienās, 

ceturtdienās; 

3.7.4. slēgt reisu Nr. 16 plkst. 07.45 no pieturvietas “Kalupe” ar izpildi otrdienās, 

ceturtdienās; 

3.7.5. atklāt reisu plkst. 15.35 no Preiļu AO ar izpildi otrdienās, ceturtdienās;  

3.7.6. atklāt reisu plkst. 06.50 no Preiļu AO ar izpildi otrdienās, ceturtdienās;  



3.7.7. atklāt reisu plkst. 07.40 no pieturvietas “Duntišķi” ar izpildi otrdienās, 

ceturtdienās;  

3.7.8. atklāt reisu plkst. 16.30 no pieturvietas “Duntišķi” ar izpildi otrdienās, 

ceturtdienās. 

 

3.8. Neatbalstīt ierosinātās izmaiņas Rīgas pilsētas maršrutā Nr. 16 Abrenes iela 

– Papīrfabrika “Jugla” par reisa plkst. 06.45 no pieturvietas “Sunīši” atklāšanu. 

 

3.9. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija”, atbilstoši Lēmuma 3.1.-3.3., 3.5. un 

3.7.punktam, veikt attiecīgus grozījumus sabiedriskā transporta pakalpojumu 

pasūtījuma līgumos. 

3.10. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 28.janvārī. 

 

 
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


SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.4 

 

 

2019.gada 18.janvārī             (prot.Nr.4§1) 

 

4. Par lojalitātes programmas pilnveidošanu reģionālās nozīmes maršrutu tīklā. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās daļas 

4.punktu, 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” 89. un 

90.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumos Nr. 599 “Sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība” noteiktos abonementa 

biļešu izmantošanas pamatnosacījumus, Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra 

noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.6., 24.3 punktu, 

Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

 

4.1. Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavoto 2018.gada 

27.decembra ziņojumu “Ziņojums par lojalitātes programmu pilnveidošanu reģionālās 

nozīmes pārvadājumos ar autobusiem”;  

 

4.2. Atbalstīt jaunas lojalitātes programmas (biļešu tirdzniecība internetā) 

ieviešanu un attiecīgi arī sekojošas izmaiņas Metodiskajos norādījumos par reģionālo 

autobusu maršrutu lojalitātes programmu un abonementa biļešu lietošanas, 

pasažieru uzskaites un finanšu atskaišu sniegšanas kārtību1 (turpmāk – Metodiskie 

norādījumi): 

4.2.1. Papildināt ar 3.1 punktu sekojošā redakcijā: 

“Ieviešot lojalitātes programmas biļešu tirdzniecībai internetā, pārvadātājs 

piemēro Tabulā Nr.3 noteikto atlaižu lielumu atbilstoši pasažiera uzkrātajam braucienu 

skaitam lojalitātes programmas termiņa laikā. Lojalitātes programmu pārvadātājs var 

ieviest maršrutos viena vai vairāku sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma 

līgumu ietvaros. Pārvadātājs nodrošina informācijas pieejamību pasažieriem par 

maršrutiem, kuros ieviesta lojalitātes programma. Pārvadātāji vienojoties var ieviest 

kopīgu lojalitātes programmu braucieniem to apkalpotajos maršrutos”; 

 

4.2.2. Papildināt ar 3.2 punktu sekojošā redakcijā: 

“Pirms lojalitātes programmas ieviešanas pārvadātājs par to vienojas ar VSIA 

“Autotransporta direkcija” (turpmāk – Direkcija)”; 

 

                                                 
1 Sabiedriskā transporta padomē apstiprināta 2015.gada 30.oktobra sēdē (Lēmums Nr. 5) un līdz ar lojalitātes 

programmas ieviešanas atbalstīšanu arī precizēts Metodisko norādījumu nosaukums. 

http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=165033
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=266581
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=149180
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=165033
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=96639


4.2.3. Tabulu Nr. 2 “Vienoti braucienu skaita abonementa biļešu veidi un 

nosacījumi autobusu maršrutos” izteikt sekojošā redakcijā: 

 

* Abonementa biļetes veidu tabulā norādītajās braucienu skaita robežās izvēlas pārvadātājs 

** Braucienu skaits atbilst abonementa biļetes veidam  

 

         4.2.4. Papildināt ar Tabulu Nr. 3 “Lojalitātes programma biļešu tirdzniecībai 

internetā” sekojošā redakcijā: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 4.2.5. Papildināt ar 6.1punktu sekojošā redakcijā: 

 “Gadījumos, kad starp divām pieturvietām biļetes cena ir atšķirīga, piemēram, 

reisi tiek veikti pa atšķirīgu maršruta shēmu, vai braukšanas maksa aprēķināta pēc 

atšķirīga tarifa, abonementa biļetes cenu aprēķina, ņemot par pamatu biļetes cenu, kāda 

ir lielākam skaitam reisu starp šīm pieturvietām. Ja reisu skaits ar atšķirīgām biļetes 

cenām sadalās vienmērīgi, abonementa biļetes cenu aprēķina pēc zemākās biļetes 

cenas.  Ja starp divām pieturvietām satiksme tiek nodrošināta pa atšķirīgu maršrutu 

shēmu katrā virzienā, piemēram, apļveida reisā attālums līdz gala pieturvietai ir 

atšķirīgs, abonementa biļetes cenu aprēķina pēc vidējās aritmētiskās cenas starp abām 

atšķirīgajām biļešu cenām katrā virzienā.” 

 

 4.2.6. Izteikt 7.punktu sekojošā redakcijā: 

“Pēc 3.2 vai 5.punktā minētā iesnieguma izskatīšanas, tiek slēgta attiecīga 

vienošanās par grozījumiem Sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumā.” 

 

 

 
Abonementa biļetes veids * Nosacījumi 

  

Braucienu 

skaits** 

Noteiktā 

Atlaide 

(%) 

Abonementa biļetes 

derīguma termiņš 

(dienas) 

1.  10 līdz 19 braucienu biļete  10-19  10%  60 

2.  20 līdz 34 braucienu biļete 20-34  15%  60 

3.  35 un vairāk braucienu biļete 35 un 

vairāk  

20%  60 

     

Nosacījumi 

  

Uzkrāto braucienu 

skaits noteiktos 

maršrutos 

Noteiktā 

Atlaide 

(%) 

Lojalitātes programmas 

termiņš 

 

10-19  15%  30 dienas vai 

kalendārais mēnesis 
20-34  25%  

35 un vairāk  30%  



4.3. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 18.janvārī.  

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _______________________ 

 

 

     

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.5 

 

 

2019.gada 18.janvārī            (prot.Nr.5§1) 

 

5. Par AS “Pasažieru vilciens” negūtajiem ieņēmumiem, kas izriet no 2013.gada 

12.augustā noslēgtā sadarbības līguma. 

 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās daļas 

6.punktu, 14.panta trešo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

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

transporta padomes nolikums” 3.6. punktu un ievērojot apstākli, ka no valsts budžeta, 

atbilstoši normatīviem aktiem, pēc kuriem nosaka, aprēķina un kompensē pārvadātāja 

zaudējumus, ir kompensēti zaudējumi par 2013.gadā un 2014.gadā sniegtajiem 

sabiedriskā transporta pakalpojumiem reģionālās nozīmes dzelzceļa maršrutos, 

Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

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

AS “Pasažieru vilciens” negūtajiem ieņēmumiem, kas izriet no 2013.gada 12.augustā 

noslēgtā sadarbības līguma; 

           5.2. Atzīt, ka attiecībā uz AS “Pasažieru vilciens” 2013. un 2014.gadā negūtajiem 

ieņēmumiem, kas izriet no  2013.gada 12.augusta Sadarbības līguma Nr.PV126-13, nav 

tiesiska pamata to kompensēšanai no valsts budžeta līdzekļiem. 

           5.3. Ieteikt AS “Pasažieru vilciens” turpināt sarunas ar Rīgas domi negūto 

ieņēmumu kompensēšanai;   

 5.4. Lēmums stājas spēkā 2019. gada 18. janvārī.  

  

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _______________________ 

 

 


