SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME
Rīgā, Vaļņu ielā 30
Sabiedriskā transporta padomes
Lēmums Nr.1
2014. gada 18. septembrī

(prot. Nr.14§1)

1. Par papildus piešķirtās valsts budžeta dotācijas zaudējumu segšanai
sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem sadali starp pārvadājumu
veidiem.
Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās
daļas 7.punktu un ievērojot 2012.gada 15.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.341
„Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu
saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma
tarifu” 7.1.apakšpunktu un 13.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj:
1.1. iesniegt Satiksmes ministrijai valsts budžeta programmas 31.00.00
„Sabiedriskais transports” apakšprogrammas 31.06.00 „Dotācija zaudējumu segšanai
sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem” 2014. gadam papildus piešķirtā
finansējuma 1 903 642 euro apmērā sadalījumu starp pārvadājumu veidiem:
1.1.1. sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālajos
starppilsētu pārvadājumos – 774 727 euro;
1.1.2. sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālajos
vietējās nozīmes pārvadājumos – 1 128 915 euro;
1.2. ieteikt Satiksmes ministrijas finansēšanas plānā papildus piešķirto
finansējumu zaudējumu kompensēšanai sadalīt oktobra mēnesī 903 642 euro,
novembra mēnesī 500 000 euro un decembra mēnesī 500 000 euro.
1.3. Lēmums stājas spēkā 2014. gada 18. septembrī.

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
2014. gada 18. septembrī

(prot. Nr.14§2)

2. Par AS „Pasažieru vilciens” priekšlikumu tarifu izmaiņām un vienotās biļetes
ieviešanu atsevišķos reģionālās nozīmes maršrutos
Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās
daļas 2.punktu, 2010.gada 13.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.634 „Sabiedriskā
transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā" 77.punktu un
pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511
„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.1., 3.3. un 25.punktu, Sabiedriskā
transporta padome nolemj:
2.1. Uz eksperimenta laiku (trīs mēnešiem) apstiprināt AS „Pasažieru vilciens”
iesniegto priekšlikumu par vienotās elektrovilcienu/dīzeļvilcienu un autobusu biļetes
ieviešanu reģionālās nozīmes dzelzceļa maršrutos, kur viena no pieturvietām ir
Aizkraukles dzelzceļa stacija un reģionālās vietējās nozīmes maršrutā „Aizkraukles
dzelzceļa stacija - Aizkraukles autoostas”;
2.2. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” veikt nepieciešamos grozījumus
noslēgtajos līgumos par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu, kā arī informēt
par eksperimenta rezultatīvajiem rādītājiem;
2.3.Nodot VSIA „Autotransporta direkcija” patstāvīgai izlemšanai jautājumus,
kas saistīti ar eksperimentālā līguma slēgšanu par savstarpēji saskaņotu tarifu
piemērošanu vienotām braukšanas biļetēm vilcienos un autobusos, ja grozījumu
rezultātā netiek radīta negatīva ietekme uz valsts budžeta dotāciju zaudējumu segšanai
pārvadātājiem par sniegtajiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem un grozījumi ir
saskaņoti ar attiecīgo plānošanas reģionu;
2.4.Uzdod VSIA „Autotransporta direkcija” nodrošināt to, ka Sabiedriskā
transporta padome ne vēlāk kā piecas dienas pirms kārtējas sēdes tiek rakstveidā
informēta par šī lēmuma 2.2. punktā minētajos jautājumos pieņemtajiem lēmumiem
iepriekšējā mēnesī. VSIA „Autotransporta direkcija” Sabiedriskā transporta padomes
sēdes laikā sniedz paskaidrojumus par šī lēmuma 2.2. punktā minētajos jautājumos
pieņemtajiem lēmumiem iepriekšējā mēnesī.
2.5. Lēmums stājas spēkā 2014. gada 25.septembrī

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

2014. gada 18. septembrī

(prot. Nr.14§3)

3.Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos.
Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās
daļas 2.punktu, ievērojot Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 6. pantā noteiktos
sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas principus, saskaņā ar 2010.gada
13.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.634 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu
organizēšanas kārtība maršrutu tīklā" 77.punktu un, pamatojoties uz 2013. gada 17.
decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes
nolikums” 3.1., 3.3. un 25.punktu, Sabiedriskā transporta padome nolemj:
3.1. Uz eksperimenta laiku (4 mēnešiem) veikt sekojošas izmaiņas reģionālās
vietējās nozīmes maršrutā Nr.6095 „Ogre – Turkalne – Suntaži- Kastrāne”:
3.1.1. reisa nr.02. kas plkst.11.35 tiek izpildīts no Kastrānes, izpildi pagarināt
līdz pieturvietai „Ķeipene”;
3.1.2. reisa nr.05. kas plkst.10.20 tiek izpildīts no Ogres autoostas, izpildi
pagarināt līdz pieturvietai „Ķeipene”;
3.1.3. uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” pēc trīs eksperimenta mēnešiem
ziņot padomei par eksperimentālā pārvadājuma izpildes rezultatīvajiem rādītājiem.
3.2.Slēgt reģionālās vietējās nozīmes maršrutu Nr.3016 „Ogres autoosta –
Smiltāju kapi”.
3.3. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālajā vietējā nozīmes maršrutā
Nr.6061 „Tukums – Milzkalne - Smārde”:
3.3.1. atklāt jaunu reisu nr.09, kas plkst.16.00 tiks izpildīts no Tukuma līdz
Milzkalne, paredzot reisa sezonalitāti - skolu mācību laikā, nosakot reisa izpildi no
pirmdienas līdz piektdienai;
3.3.2. atklāt jaunu reisu nr.12, kas plkst.16.15 tiks izpildīts no Milzkalnes uz
Tukumu, paredzot reisa sezonalitāti - skolu mācību laikā, nosakot reisa izpildi no
pirmdienas līdz piektdienai.
3.4. Līdz 2014. gada 31. oktobrim (ieskaitot) pagarināt eksperimentu
reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutā Nr.7628 „Gulbene – Madona”;

3.4.1. uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” sadarbībā ar Vidzemes
plānošanas reģionu izstrādāt un nākamajā Sabiedriskā transporta padomes sēdē
prezentēt priekšlikumus izmaiņām maršrutā Nr.7628 „Gulbene – Madona”.
3.5. Atklāt jaunu reģionālās vietējās nozīmes maršrutu Nr.6901 „Liepāja Jūrmalciems”, veicot attiecīgos grozījumus reģionālās vietējās nozīmes maršrutu tīklā.
Maršrutā Nr.6901 „Liepāja - Jūrmalciems” paredzot sekojošus reisus:
3.5.1. reiss nr.01, kas plkst.8.50 tiks izpildīts no Liepājas autoostas, paredzot
reisa izpildes sezonalitāti – no 01.05. līdz 30.09., nosakot reisa izpildi - pirmdienās,
piektdienās un svētdienās;
3.5.2. reiss nr.02, kas plkst.9.35 tiks izpildīts no Jūrmalciema, paredzot reisa
izpildes sezonalitāti – no 01.05. līdz 30.09., nosakot reisa izpildi - pirmdienās,
piektdienās un svētdienās;
3.5.3. reiss nr.03, kas plkst.18.10 tiks izpildīts no Liepājas autoostas, paredzot
reisa izpildes sezonalitāti – no 01.05. līdz 30.09., nosakot reisa izpildi - svētdienās;
3.5.4. reiss nr.04, kas plkst.18.55 tiks izpildīts no Jūrmalciema, paredzot reisa
izpildes sezonalitāti – no 01.05. līdz 30.09., nosakot reisa izpildi - svētdienās;
3.5.5. reiss nr.05, kas plkst.13.50 tiks izpildīts no Liepājas autoostas, paredzot
reisa izpildes sezonalitāti – no 01.05. līdz 30.09., nosakot reisa izpildi – pirmdienās un
piektdienās;
3.5.6. reiss nr.06, kas plkst.14.35 tiks izpildīts no Jūrmalciema, paredzot reisa
izpildes sezonalitāti – no 01.05. līdz 30.09., nosakot reisa izpildi – pirmdienās un
piektdienās;
3.5.7. reiss nr.07, kas plkst.08.50 tiks izpildīts no Liepājas autoostas, paredzot
reisa izpildes sezonalitāti – no 01.10. līdz 30.04., nosakot reisa izpildi – piektdienās;
3.5.8. reiss nr.08, kas plkst.09.35 tiks izpildīts no Jūrmalciema, paredzot reisa
izpildes sezonalitāti – no 01.10. līdz 30.04., nosakot reisa izpildi – piektdienās;
3.5.9. reiss nr.09, kas plkst.13.50 tiks izpildīts no Liepājas autoostas, paredzot
reisa izpildes sezonalitāti – no 01.10. līdz 30.04., nosakot reisa izpildi – piektdienās;
3.5.10.reiss nr.10, kas plkst.14.35 tiks izpildīts no Liepājas autoostas, paredzot
reisa izpildes sezonalitāti – no 01.10. līdz 30.04., nosakot reisa izpildi – piektdienās.
3.6. Reģionālās starppilsētu nozīmes dzelzceļa maršrutā „Rīga – Skulte”
mainīt sezonu no 18.04.-19.10.uz 18.04.-12.10. šādiem vilcieniem:
3.6.1.vilcienam Nr.6120 plkst.11:19 no Rīgas uz Saulkrastiem;
3.6.2.vilcienam Nr.6132 plkst.13:42 no Rīgas uz Saulkrastiem;
3.6.3.vilcienam Nr.6140 plkst.15:57 no Rīgas uz Saulkrastiem (katru dienu);
3.6.4.vilcienam Nr.6144 plkst.17:07 no Rīgas uz Saulkrastiem;
3.6.5.vilcienam Nr.6156 plkst.21:54 no Rīgas uz Skulti;
3.6.6.vilcienam Nr.6160 plkst.23:27 no Rīgas uz Saulkrastiem;
3.6.7.vilcienam Nr.6103* plkst.6:14 no Saulkrastiem uz Rīgu;
3.6.8.vilcienam Nr.6125 plkst.12:51 no Saulkrastiem uz Rīgu;
3.6.9.vilcienam Nr.6135 plkst.15:40 no Saulkrastiem uz Rīgu;
3.6.10.vilcienam Nr.6145 plkst.17:08 no Saulkrastiem uz Rīgu (katru dienu);
3.6.11.vilcienam Nr.6153 plkst.18:28 no Saulkrastiem uz Rīgu.

3.7. Reģionālās starppilsētu nozīmes dzelzceļa maršrutā „Rīga – Skulte”
mainīt sezonu no 01.06.-19.10. uz 01.06.-12.10.šādiem vilcieniem:
3.7.1.vilcienam N.6148 plkst.18:29 no Rīgas uz Skulti;
3.7.2.vilcienam Nr.6157 plkst.20:05 no Skultes uz Rīgu.
3.8. Reģionālās starppilsētu nozīmes dzelzceļa maršrutā „Rīga – Skulte”
mainīt sezonu no 20.10.-17.04. uz 13.10.-17.04.šādiem vilcieniem:
3.8.1.vilcienam Nr.6120 plkst.11:19 no Rīgas uz Carnikavu;
3.8.2.vilcienam Nr.6132 plkst.13:42 no Rīgas uz Carnikavu;
3.8.3.vilcienam Nr.6140 plkst.15:57 no Rīgas uz Saulkrastiem (darba dienās);
3.8.4.vilcienam Nr.6144 plkst.17:07 no Rīgas uz Carnikavu;
3.8.5.vilcienam Nr.6158* plkst.22:25 no Rīgas uz Skulti;
3.8.6.vilcienam Nr.6103* plkst.6:14 no Saulkrastiem uz Rīgu (darba dienās);
3.8.7.vilcienam Nr.6125 plkst.13:12 no Carnikavas uz Rīgu;
3.8.8.vilcienam Nr.6135 plkst.16:01 no Carnikavas uz Rīgu;
3.8.9.vilcienam Nr.6145 plkst.17:08 no Saulkrastiem uz Rīgu (darba dienās);
3.8.10.vilcienam Nr.6153 plkst.18:49 no Carnikavas uz Rīgu.
3.9. Reģionālās starppilsētu nozīmes dzelzceļa maršrutā „Rīga – Skulte”
mainīt sezonu no 20.10.-30.05.uz 13.10.-30.05. šādiem reisiem:
3.9.1.vilcienam Nr.6148 plkst.18:29 no Rīgas uz Saulkrastiem;
3.9.2.vilcienam Nr.6157 plkst.20:14 no Saulkrastiem uz Rīgu.
3.10. Reģionālās starppilsētu nozīmes dzelzceļa maršrutā „ Rīga – Tukums 2”
mainīt sezonu no 01.09.-19.10. uz 01.09.-12.10. šādiem vilcieniem:
3.10.1.vilcienam Nr.6307® plkst.10:23 no Rīgas uz Dubultiem;
3.10.2.vilcienam Nr.6315 plkst.11:53 no Rīgas uz Dubultiem;
3.10.3.vilcienam Nr.6321 plkst.12:50 no Rīgas uz Dubultiem;
3.10.4.vilcienam Nr.6327 plkst.13:58 no Rīgas uz Dubultiem;
3.10.5. vilcienam Nr.6308® plkst.11:44 no Dubultiem uz Rīgu;
3.10.6.vilcienam Nr.6316 plkst.13:06 no Dubultiem uz Rīgu;
3.10.7.vilcienam Nr.6320 plkst.13:34 no Dubultiem uz Rīgu;
3.10.8.vilcienam Nr.6238 plkst.15:13 no Dubultiem uz Rīgu.
3.11. Vilcieniem, kuros tiek veikta biļešu pārdošana vienam braucienam ar 25%
atlaidi (darba dienās), noteikt tā spēkā stāšanās datumu no 13.10.2014.līdz 17.04.2015.
3.12.Uz eksperimenta laiku no 01.10.2014.līdz 31.01.2015. darba dienās atklāt
papildus vilciena reisus sekojošos dzelzceļa maršrutos:
3.12.1.maršrutā Rīga – Krustpils atklāt dīzeļvilcienu Nr.823 plkst.7:22 no Ogres
uz Rīgu ar izpildi darba dienās;
3.12.2. maršrutā Rīga – Aizkraukle atklāt elektrovilcienu Nr.6236 plkst.18:05
no Rīgas ar izpildi darba dienās;
3.12.3. uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” pēc trīs eksperimenta mēnešiem
ziņot pār tā izpildes rezultatīvajiem rādītājiem.

3.13. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” veikt attiecīgus grozījumus
noslēgtajos sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtījuma līgumos.
3.14. Lēmums stājas spēkā 2014. gada 25. septembrī.

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

2014. gada 18. septembrī

(prot. Nr.14§4)

4. Par iespējamo valsts pasūtījumu SIA "Gulbenes - Alūksnes bānītis" 2015.
gadam.
Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās
daļas 3.punktu un pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta
noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.1. un 25.punktu
astoņiem padomes locekļiem (D.Merirands, J.Šulcs, M.Jaunups, I.Zaļais, I.Komarova,
V.Brūdere, L.Dravants, M.Riekstiņš) balsojot „par”, Sabiedriskā transporta padome
nolemj:
4.1. Atlikt jautājuma Par iespējamo valsts pasūtījumu SIA "Gulbenes Alūksnes bānītis" 2015. gadam izskatīšanu līdz nākamai Sabiedriskā
transporta padomes sēdei;
4.2. Uzdot SIA ‘Gulbenes Alūksnes bānītis” valdei iesniegt detalizētu
izdevumu, kas skar sabiedriskā transporta pakalpojuma izpildi maršrutā
Gulbene – Alūksne, atšifrējumu pa posteņiem;
4.3. Lēmums stājas spēkā 2014. gada18. septembrī.

D.Merirands
Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks
Sabiedriskā transporta padomes
priekšsēdētājs
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