SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME
Rīgā, Vaļņu ielā 30
Sabiedriskā transporta padomes
(Ārkārtas sēdes)
Lēmums Nr.1
2016.gada 10.oktobrī

(prot. Nr. 1A§1)

1. Par grozījumu apstiprināšanu 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 2010.gada 13.jūlija
noteikumu Nr. 634 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība
maršrutu tīklā” 77., 84.punktu, Ministru kabineta noteikumu 2013. gada 17. decembra
Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.1., 3.3. punktu, Sabiedriskā
transporta padome nolemj:
1.1.Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 7585
Liepāja–Kuldīga–Ventspils:
1.1.1. Slēgt reisu Nr.03 plkst.14.45 no Liepājas ar izpildi katru dienu;
1.1.2. Atklāt reisu Nr.05 plkst.14.45 no Liepājas ar izpildi katru dienu.
1.2. Izvērtējot eksperimentālo pārvadājumu rezultātus, apstiprināt sekojošas
izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā:
1.2.1. Pārtraukt eksperimentālo pārvadājumu izpildi1 un slēgt eksperimentālos
reisus reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5835 Salaspils-Daugavas muzejs-TEC2Saulkalne:
1.2.1.1. reiss Nr. 29 plkst. 10.30 no pieturvietas “ZA Ciemats (Miera iela)” ar
izpildi katru dienu;
1.2.1.2. reiss Nr. 31 plkst. 15.25 no pieturvietas “ZA Ciemats (Miera iela)” ar
izpildi sestdienās, svētdienās;
1.2.1.3. reiss Nr. 34 plkst. 11.50 no pieturvietas “Salaspils memoriāls” ar izpildi
katru dienu;
1.2.1.4. reiss Nr. 36 plkst. 16.45 no pieturvietas “Salaspils memoriāls” ar izpildi
sestdienās, svētdienās.
1.2.2. Pārtraukt eksperimentālo pārvadājumu izpildi2 maršrutā Nr. 5777 Rīga–
DS “Getliņi”–Salaspils (ar sešu reisu izpildi) un reģionālās nozīmes maršrutu tīklā
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iekļaut reģionālās nozīmes maršrutu Nr. 5777 Rīga–DS “Getliņi”-Salaspils ar
sekojošu reisu izpildi:
1.2.2.1. reiss Nr. 12 plkst. 09.00 no Salaspils ar izpildi sestdienās un sezonalitāti
no 15.aprīļa līdz 15.oktobrim;
1.2.2.2. reiss Nr. 11 plkst. 13.00 no Rīgas ar izpildi sestdienās un sezonalitāti no
15.aprīļa līdz 15.oktobrim.
1.3. Izvērtējot pārvadājumu, tajā skaitā, eksperimentālo pārvadājumu
rezultātus, apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5034 Rīga
- Olaine:
1.3.1. saīsināt reisu garumu, izņemot iebraukšanu Lubaušu ciemā, reisiem
Nr.194 plkst.15.45, Nr.196 plkst.21.15, Nr.224 plkst.13.45 no Olaines un Nr.203
plkst.12.45, Nr.225 plkst.21.45 no Rīgas ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai;
1.3.2. turpināt izpildīt reisus Nr.207 plkst.17.30, Nr.201 plkst.07.10 no Rīgas
caur Lubaušiem un Nr.188 plkst.06.50 no Olaines caur Lubaušiem ar izpildi no
pirmdienas līdz piektdienai;
1.3.3. slēgt reisus Nr.190 plkst.10.30 no Olaines un Nr.223 plkst.13.50 no Rīgas
(caur Lubaušiem) ar izpildi sestdienās;
1.3.4. slēgt reisus Nr.144 plkst.07.40, Nr.148 plkst.08.45, Nr.174 plkst.17.50,
Nr.212 plkst.15.45, Nr.218 plkst. 18.45, Nr.220 plkst.16.50, Nr.222 plkst.13.50 no
Olaines un Nr.153 plkst.07.45, Nr.163 plkst.10.30, Nr.219 plkst.17.45 no Rīgas ar
izpildi sestdienās;
1.3.5. reisiem Nr.154 plkst.09.45, Nr.164 plkst.14.45 no Olaines un Nr.157
plkst.08.45, Nr.161 plkst.09.45, Nr.173 plkst.14.45, Nr.177 plkst.15.45, Nr.193
plkst.18.50, Nr.217 plkst.16.50 no Rīgas slēgt izpildi sestdienās, turpinot reisus veikt
no pirmdienas līdz piektdienai;
1.3.6. slēgt reisu Nr.07 plkst.06.20 no Rīgas un Nr.02 plkst.05.20 no Olaines ar
izpildi svētdienās;
1.3.7. noteikt, ka reisi Nr.05 plkst.07.00, Nr.17 plkst.08.00, Nr.23 plkst.09.00,
Nr.61 plkst.16.40, Nr.67 plkst.18.00, Nr.73 plkst.19.00, Nr.77 plkst.20.00, Nr.81
plkst.21.00, Nr.93 plkst.24.00, Nr.97 plkst.21.00, Nr.103 plkst.10.20, Nr.107
plkst.11.20, Nr.111 plkst.12.20, Nr.119 plkst.14.30, Nr.137 plkst.22.00 no Rīgas un
Nr.06 plkst.06.00, Nr.18 plkst.08.00, Nr.24 plkst.09.00, Nr.62 plkst.16.40, Nr.68
plkst.17.40, Nr.74 plkst.19.00, Nr.78 plkst.20.00, Nr.82 plkst.21.00, Nr.86 plkst.22.00,
Nr.90 plkst.23.00, Nr.94 plkst.24.00, Nr.98 plkst.10.20, Nr.102 plkst.11.20, Nr.106
plkst.12.20, Nr.128 plkst.14.30 no Olaines svētdienās tiks izpildīti ar mazas ietilpības
autobusiem, savukārt pārējās reisu izpildes dienās - ar lielas ietilpības autobusiem;
1.3.8. reisam Nr.75 plkst.19.30 no Rīgas slēgt izpildi svētdienās (reiss tiek
izpildīts sestdienās), bet svētdienās atklāt jaunu reisu plkst.19.20;
1.3.9. reisam Nr.117 plkst.13.40 no Rīgas slēgt izpildi svētdienās (reiss tiek
izpildīts sestdienās), bet svētdienās atklāt jaunu reisu plkst.19.40;
1.3.10. reisam Nr.121 plkst.15.30 slēgt izpildi svētdienās (reiss tiek izpildīts no
pirmdienas līdz sestdienai), bet svētdienās atklāt jaunu reisu plkst.15.40, nosakot
izpildi ar mazas ietilpības autobusu, un plkst.15.20, nosakot izpildi ar lielas ietilpības
autobusu;

1.3.11. reisam Nr.115 plkst.13.20 no Rīgas slēgt izpildi svētdienās (reiss tiek
izpildīts sestdienās), bet svētdienās atklāt jaunu reisu plkst.13.30, nosakot izpildi ar
mazas ietilpības autobusu;
1.3.12. reisam Nr.80 plkst.20.30 no Olaines slēgt izpildi svētdienās (reiss tiek
izpildīts no pirmdienas līdz sestdienai), bet svētdienās atklāt jaunus reisus plkst.20.20
un plkst.20.40;
1.3.13. reisam Nr.110 plkst.13.20 no Olaines slēgt izpildi svētdienās (reiss tiek
izpildīts sestdienās);
1.3.14. reisam Nr.112 plkst.13.40 no Olaines slēgt izpildi svētdienās (reiss tiek
izpildīts sestdienās), bet svētdienās atklāt jaunu reisu plkst.13.30 nosakot izpildi ar
mazas ietilpības autobusu;
1.3.15. reisam Nr.116 plkst.15.30 no Olaines slēgt izpildi svētdienās (reiss tiek
izpildīts sestdienās), bet svētdienās atklāt jaunu reisu plkst.15.40, nosakot izpildi ar
mazas ietilpības autobusu, un plkst.15.20, nosakot izpildi ar lielas ietilpības autobusu.
1.4. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā:
1.4.1. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 3033 Autoosta – Lauktehnika –
Autoosta:
1.4.1.1. slēgt reisu Nr. 21 plkst. 08:50 no Valkas AO ar izpildi katru dienu;
1.4.1.2. slēgt reisu Nr. 39 plkst. 10:50 no Valkas AO ar izpildi katru dienu;
1.4.1.3. slēgt reisu Nr. 41 plkst. 16:46 no Valkas AO ar izpildi no pirmdienas
līdz piektdienai;
1.4.1.4. atklāt reisu Nr. 45 plkst. 10:50 no Valkas AO ar izpildi katru dienu;
1.4.1.5. atklāt reisu Nr. 47 plkst. 08:50 no Valkas AO ar izpildi katru dienu;
1.4.1.6. atklāt reisu Nr. 49 plkst. 17:20 no Valkas AO ar izpildi no pirmdienas
līdz piektdienai;
1.4.1.7. atklāt reisu Nr. 51 plkst. 16:20 no Valkas AO ar izpildi no pirmdienas
līdz piektdienai.
1.4.2. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 3034 Autoosta – Lugažu stacija –
Autoosta:
1.4.2.1. slēgt reisu Nr. 55 plkst. 13:15 no Valkas AO ar izpildi katru dienu;
1.4.2.2. slēgt reisu Nr. 57 plkst. 14:15 no Valkas AO ar izpildi no pirmdienas
līdz piektdienai;
1.4.2.3. slēgt reisu Nr. 59 plkst. 16:15 no Valkas AO ar izpildi sestdienās,
svētdienās un svētku dienās;
1.4.2.4. atklāt reisu Nr. 63 plkst. 13:33 no Valkas AO ar izpildi katru dienu;
1.4.2.5. atklāt reisu Nr. 65 plkst. 14:20 no Valkas AO ar izpildi no pirmdienas
līdz piektdienai;
1.4.2.6. atklāt reisu Nr. 67 plkst. 16:20 no Valkas AO ar izpildi sestdienās,
svētdienās un svētku dienās.
1.5. Uz eksperimenta laiku – 3 mēnešiem - apstiprināt sekojošas izmaiņas
dzelzceļa nozīmes maršrutā Rīga – Aizkraukle:
1.5.1. norīkot vilcienu Nr.6216® plkst.10:56 no Rīgas arī darba dienās;
1.5.2. norīkot vilcienu Nr.6223® plkst.12:52 no Lielvārdes arī darba dienās.

1.5.3. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” veikt pasažieru plūsmas
izvērtējumu maršrutos Rīga – Aizkraukle, Rīga - Zilupe un par rezultātiem sniegt
informāciju Sabiedriskā transporta padomes 2016.gada novembra sēdē.
1.5.4. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” vienu mēnesi pirms
eksperimentālo pārvadājumu termiņa beigām informēt Sabiedriskā transporta padomi
par to rezultātiem (tajā skaitā, detalizētu informāciju par pasažieru plūsmu katru dienu
(arī sestdienā, svētdienā3)).
1.6. Atbilstoši šajā Lēmumā noteiktajam, uzdot VSIA „Autotransporta
direkcija” veikt attiecīgus grozījumus noslēgtajos sabiedriskā transporta pakalpojuma
pasūtījuma līgumos.
1.7. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 10.oktobrī.
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Sestdienās, svētdienās 1.5. punktā minētie vilcieni šobrīd tiek norīkoti pastāvīgi.

