
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

2015.gada 18.septembrī  (prot. Nr.11§1) 

 

1. AS “Pasažieru vilciens” zonu tarifi. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās 

daļas 4punktu un 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 

„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.6. un 21.punktu, Sabiedriskā 

transporta padome nolemj: 

 

 1.1. Pieņemt zināšanai AS “Pasažieru vilciens” sagatavoto informāciju par zonu 

tarifu sistēmu un konceptuāli atbalstīt zonu tarifu principu ieviešanu; 

1.2. Uzdot AS “Pasažieru vilciens” sagatavot un iesniegt Sabiedriskā transporta 

padomei izvērtēšanai variantu ar maksimālo cenu pieaugumu 0.45 EUR (četrdesmit 

pieci centi), vienlaicīgi iekļaujot lojalitātes programmas pamatprincipus; 

1.3. Uzdot AS “Pasažieru vilciens” sagatavot un iesniegt Sabiedriskā transporta 

padomei uzskatāmu materiālu par veicamajām darbībām, iegādājoties biļeti biļešu 

automātā, kā arī sagatavot informāciju par pārprogrammēšanas izmaksām; 

1.4. Uzdot AS “Pasažieru vilciens” veikt salīdzinājumu maksimālajam 

braukšanas maksas pieaugumam, pieņemot, ka braukšanas maksas pieaugums nav 

lielāks par 0.20 EUR - 0.30 EUR;  

1.5. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 25. septembrī. 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________ 

      

 

   



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.2 

 

 

2015.gada 18.septembrī  (prot. Nr.11§2) 

 

 

2. Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu pēc individuālā pasūtījuma 

(transports pēc pieprasījuma). 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās 

daļas 3.punktu un ievērojot 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu 

Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.6., 21. un 25.punktu, 

Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

2.1. pieņemt zināšanai Vidzemes plānošanas reģiona sagatavoto informāciju par 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu pēc individuālā pasūtījuma (transports 

pēc pieprasījuma); 

2.2.pieņemt zināšanai Valsts SIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto 

informāciju par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu pēc individuālā 

pasūtījuma (transports pēc pieprasījuma); 

2.3. atbalstīt piedāvāto transporta pēc pieprasījuma principu „reiss pēc 

pieprasījuma (RPP)” un „galapunkts pēc pieprasījuma (GPP)” ieviešanu reisos vai 

reisu beigu posmos, ar mazu pasažieru plūsmu, neveicot izmaiņas spēkā esošajos 

normatīvajos aktos. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” sadarbībā ar plānošanas 

reģioniem līdz 2015.gada 1.decembrim sagatavot un iesniegt Sabiedriskā transporta 

padomei pilotprojektu par RPP un GPP darbību; 

2.4. Valsts SIA „Autotransporta direkcija”, sadarbojoties ar plānošanas 

reģioniem un ņemot vērā plānošanas reģionu izpētes un pilotprojektu rezultātus, līdz 

2016.gada vidum izstrādāt transporta pēc pieprasījuma konceptuālu modeli valstī, lai 

noteiktu iespējas ieviest transportu pēc pasūtījuma vietās, kur nelielā pasažieru skaita 

dēļ jāslēdz vai netiek nodrošināts regulārais sabiedriskais transports, pēc kā uzdot 

Valsts SIA „Autotransporta direkcija” veikt papildus izpēti un sagatavot priekšlikumus 

normatīvo aktu izmaiņām sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai pēc 

pieprasījuma; 

2.5. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 25. septembrī. 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________  

  



 SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 
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Lēmums Nr.3 

 

 

2015.gada 18.septembrī  (prot. Nr.11§3) 

 

 

3. Par Sabiedriskā transporta padomes 2015.gada 4.septembra Lēmuma Nr. 3 

„Par Rēzeknes pilsētas maršrutu tīkla robežām” 3.2. punkta izpildi. 

  

 

3.1.Apstiprināt sekojošas izmaiņas maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos: 

3.1.1.slēgt reģionālās nozīmes maršrutu Nr. 5128 “Autoosta - Ozolmuiža”; 

3.1.2.reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5905 “Rebirs - Stolbovka” slēgt reisu 

izpildi brīvdienās, paredzot, ka tie tiek izpildīti tikai darba dienās; 

3.1.3.slēgt reģionālās nozīmes maršruta Nr. 6544 “Autoosta – Mežāre - 

Lidosta” reisa Nr. 03 plkst. 14:20 izpildi darba dienās, paredzot, ka reiss tiek izpildīts 

brīvdienās.   

3.2.Atbilstoši 3.1. punktā noteiktajam, uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” 

veikt izmaiņas konkursa nolikumā „Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā 

„LATGALE” lotē „Rēzekne”. 

3.3.Lēmums stājas spēkā 2015.gada 25.septembrī. 
 

    

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________  

 


