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ŠO SVĒTDIEN SPĒKĀ STĀSIES VASARAS VILCIENU KUSTĪBAS GRAFIKS, NORĪKOTI PAPILDU
ELEKTROVILCIENI PIEJŪRAS VIRZIENOS, ATKLĀTI JAUNI REISI MADONAS UN GULBENES VIRZIENĀ UN
TIEK PĀRCELTA DARBADIENA.
Pasažieru pārvadājumu uzlabošanai vasaras sezonā, ievērojot Ministru Kabineta noteikumu prasības par
reģionālo pasažieru pārvadājumu sezonalitāti, tiek ieviestas izmaiņas elektrovilcienu kustības sarakstā. Šī
gada 13. jūnijā spēkā stāsies vasaras sezonas vilcienu kustības grafiks. Jau ierasti vasaras sezonai vilcienu
saraksts ir papildināts ar papildu reisiem uz atpūtnieku iecienītajiem galamērķiem Jūrmalas un Saulkrastu
virzienā. Virzienā Rīga-Saulkrasti tiks norīkoti papildu 4 brīvdienu vilcieni, savukārt maršrutā Rīga-Dubulti
– 8 papildu vilcieni. Ikdienas satiksmi vasaras sezonā papildinās 12 vilcieni uz Carnikavu un 14 vilcieni uz
Dubultiem. Maršrutos Rīga-Carnikava, Rīga-Dubulti un Rīga-Sloka papildu vilcienu skaits var tikt koriģēts,
pamatojoties uz laika prognozi un ievērojot pasažieru skaitu.
Kā informējām iepriekš, no jūnija sākuma ir atsākta regulāra vilcienu kustība Madonas un Gulbenes
maršrutā. Madonā vilcieni piestāj katru dienu, savukārt Gulbenē - nedēļas nogalēs.
Atsaucoties pasažieru pieprasījumam, arī šajā sezonā līdz ar jauno grafiku būs iespējams biļešu
tirdzniecības kasēs lielākajās stacijās visās vilcienu kursēšanas līnijās bez maksas paņemt kabatas formāta
vilcienu kustības sarakstu. Mājaslapā un mobilajā lietotnē publicētais vilcienu kustības saraksts, kas
redzams 10 dienas iepriekš, jau ietver šīs izmaiņas.
Tāpat informējam, ka, ievērojot Ministru kabineta 30.06.2020. rīkojumu Nr.354, 2021. gadā darbadiena
no piektdienas, 25. jūnija, ir pārcelta uz sestdienu, 19. jūniju. Līdz ar to 19. jūnijā vilcieni kursēs atbilstoši
darbadienu sarakstam, un pasažieriem vilcienos atļauts braukt ar abonementa biļetēm mēneša darba
dienām. 25. jūnijā vilcieni kursēs atbilstoši brīvdienu sarakstam, un pasažieriem vilcienos ar abonementa
biļetēm mēneša darba dienām braukt nav atļauts.
NB! Joprojām aicinām pasažierus pirms došanās ar vilcienu izvērtēt savu fizisko stāvokli, kā arī veselības
drošības apsvērumus un ievērot visus valstī noteiktos epidemioloģiskos drošības pasākumus! Atgādinām,
ka joprojām ir spēkā prasība, braucot vilcienā, lietot mutes un deguna aizsegu!

Par uzņēmumu
Uzņēmums ir izveidots 2001. gada 2. novembrī. Akciju sabiedrība Pasažieru vilciens ir vienīgais iekšzemes
sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējs, kas pārvadā pasažierus pa dzelzceļu visā Latvijas teritorijā.
AS Pasažieru vilciens ir patstāvīgs valsts uzņēmums. Eirobarometrs 2018. gada iedzīvotāju aptauja liecina,
ka Pasažieru vilciens precizitāte un uzticamība ir augstākā Eiropā. 2020.gadā uzņēmums ar 23
elektrovilcienu sastāviem un 18 dīzeļvilcienu sastāviem veica 5.86 miljonus vilcienu km un pārvadāja 12.84
miljonus pasažieru.
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