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PASAŽIERU PĀRVADĀJUMI RĪGAS PILSĒTAS MARŠRUTU TĪKLĀ.
1.1.

RP SIA „Rīgas satiksme” iesniegums par izmaiņām kustību sarakstos
paaugstināta servisa autobusa maršrutā Nr.244 „Centrālā stacija- Iļģuciems”.

Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš ziņo, ka ir saņemts
apakšuzņēmēja pilnsabiedrības „Rīgas mikroautobusu satiksme” (turpmāk tekstā
pilnsabiedrība) iesniegumu par izmaiņām kustību sarakstos paaugstināta servisa
autobusa maršrutā Nr.244 „Centrālā stacija- Iļģuciems”. Pēc spēkā esošā saraksta
plānotais reisu skaits katru dienu 128 reisi. Izlaidumu skaits katru dienu 5 minibusi un
kustība saraksts ir vienāds visām nedēļas dienām.
Balstoties uz pasažieru plūsmas izpēti, kā arī minibusu vadītāju aptauju tiek
piedāvāts mainīt 244.minibusa maršrutu sarakstu darbadienās, sestdienās un svētdienās,
palielinot kustības intervālu darbadienās, sestdienās pa dienas vidu no plkst.10:00 līdz
15:30 no 15 min. uz 15 – 20 min, bet svētdienās samazināt izlaidumu skaitu no 5 uz 3
minibusiem, palielinot intervālu no 15 min uz 25 min.
Plānotais reisu skaits darbadienās, sestdienās būtu 114 (-14) reisi un 5 (+0) minibusi,
bet svētdienās 72 (-56) reisi un 3 (-2) minibusi.
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Pamatojoties uz Ministru kabineta 13.07.2010. noteikumu nr.634 „Sabiedriskā
transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā“ 21, 25., 27., 29. un 55.
punktu, kā arī saskaņā ar Rīgas domes 11.05.2004. nolikuma nr.100 „Rīgas domes
Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums” 2.1.4. punktu,
Komisija nolemj:
1. Apstiprināt grozījumus paaugstināta servisa autobusu maršruta
Nr.244 „Centrālā stacija- Iļģuciems” kustības sarakstā,
saskaņā ar iesniegtajiem kustības sarakstiem pielikumā.
2. RP SIA „Rīgas satiksme” sniegt informāciju masu saziņas
līdzekļos.
Saskaņā ar LR Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu
minētais lēmums stājas spēkā no brīža, kad lēmums paziņots iesniedzējam. Lēmumu var
apstrīdēt Rīgas domē (Rīgā, Rātslaukumā 1 vai Rīgā, Ģertrūdes ielā 36) – ar iesniegumu
Rīgas domes priekšsēdētājam, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

1.3.

RP SIA „Rīgas satiksme” iesniegums par atsevišķu eksperimentālu iebraucienu
līdz Noliktavu ielai apstiprināšanu kā pastāvīgus autobusa maršrutā Nr.34
„Centrāltirgus-Saulīši”.

RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš informē, ka pēc veiktajiem
eksperimentālajiem pārvadājumiem ar iebraukšanu līdz Noliktavu ielai konstatēta
pasažieru skaita palielināšanās maršrutā, uz šo pieturvietu katru rītu brauc 22 cilvēki,
vidēji dienā palielinoties par 7 %.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 13.07.2010. noteikumu nr.634 „Sabiedriskā
transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā“ 25., 27., 29. un 55.
punktu, kā arī saskaņā ar Rīgas domes 11.05.2004. nolikuma nr.100 „Rīgas domes
Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums” 2.1.4. punktu,
Komisija nolemj:

1. Apstiprināt
grozījumus
autobusa
maršrutā
Nr.34
„Centrāltirgus-Saulīši” kā pastāvīgus.
2. Noteikt, ka grozījumi maršrutā stājas spēkā pēc saskaņošanas ar
Valsts SIA „Autotransporta direkcija” un vienošanās par
maršrutu tīkla robežām noslēgšanas.
3. Pēc 1. un 2.punktā norādīto lēmumu stāšanās spēkā RP SIA
„Rīgas satiksme” sniegt informāciju masu saziņas līdzekļos.
Saskaņā ar LR Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu minētais
lēmums stājas spēkā no brīža, kad lēmums paziņots iesniedzējam. Lēmumu var apstrīdēt
Rīgas domē (Rīgā, Rātslaukumā 1 vai Rīgā, Ģertrūdes ielā 36) – ar iesniegumu Rīgas
domes priekšsēdētājam, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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1.4.

RP SIA „Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2015/4 (saņemts 2015.gada
7.janvārī).
• Par izmaiņām kopējā nobraukumā un kustību sarakstā darbadienās trolejbusa
maršrutā Nr.12 „Āgenskalna priedes-Šmerlis”, reisu skaits nemainās;
• Par izmaiņām kopējā nobraukumā un kustību sarakstā (+ 2 reisi) darbadienās
trolejbusa maršrutā Nr.15 „Latvijas Universitāte-Ķengarags”.
RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš informē, ka izmaiņas saistītas ar izmaiņām
trolejbusu sadalījumā starp parkiem.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 13.07.2010. noteikumu nr.634 „Sabiedriskā
transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā“ 25., 27., 29. un 55.
punktu, kā arī saskaņā ar Rīgas domes 11.05.2004. nolikuma nr.100 „Rīgas domes
Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums” 2.1.4. punktu,
Komisija nolemj:
1. Apstiprināt grozījumus kopējā nobraukumā un kustību sarakstā darba
dienās trolejbusa maršrutā Nr.12 „Āgenskalna priedes-Šmerlis”,
saskaņā ar iesniegtajiem kustības sarakstiem pielikumā.
2. Apstiprināt grozījumus kopējā nobraukumā un kustību sarakstā darba
dienās trolejbusa maršrutā Nr.15 „Latvijas Universitāte-Ķengarags”
saskaņā ar iesniegtajiem kustības sarakstiem pielikumā.
3. RP SIA „Rīgas satiksme” sniegt informāciju masu saziņas līdzekļos.
Saskaņā ar LR Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu
minētais lēmums stājas spēkā no brīža, kad lēmums paziņots iesniedzējam. Lēmumu var
apstrīdēt Rīgas domē (Rīgā, Rātslaukumā 1 vai Rīgā, Ģertrūdes ielā 36) – ar iesniegumu
Rīgas domes priekšsēdētājam, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

1.5.

Par pieturvietas Stūrmaņu ielā pie krustojuma ar Gobas ielu iekļaušanu Rīgas
pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā.

Satiksmes departaments informē, ka luksofora objekta ierīkošanas projekta ietvaros
Stūrmaņu un Gobas ielu krustojumā ir ierīkota jauna sabiedriskā transporta pieturvieta
Stūrmaņu ielā aiz krustojuma ar Gobas ielu virzienā uz centru paaugstināta servisa
autobusu maršrutiem.
Pieturvieta apsekota un tās ierīkošanu ir atbalstījusi Satiksmes departamenta Maršrutu
apsekošanas komisija 08.01.2015., priekšlikums pieturvietu iekļaut pilsētas sabiedriskā
transporta maršrutu tīklā un ieviest paaugstināta servisa autobusa maršrutā Nr.246
„Centrs-Bolderāja”.
Pamatojoties uz 2011.gada Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas
pieņemtajām „Pieturvietu nosaukumu piešķiršanas vadlīnijām”, kurās noteikts, ka
pieturvietu nosaukums primāri ir tuvākās ielas vai šķērsielas nosaukums, priekšlikums
pieturvietai piešķirt nosaukumu „Gobas iela”.
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Pamatojoties uz Ministru kabineta 13.07.2010. noteikumu nr.634 „Sabiedriskā
transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā“ 25., 27., 29.punktu, kā arī
saskaņā ar Rīgas domes 11.05.2004. nolikuma nr.100 „Rīgas domes Pasažieru
komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums” 2.1.4. punktu,
Komisija nolemj:
1. Ieviest paaugstināta servisa autobusa maršrutā Nr.246
„Cents-Bolderāja” pieturvietu „Gobas iela” no 2015.gada
30.janvāra.
2. RP SIA „Rīgas satiksme” sniegt informāciju masu saziņas
līdzekļos.
Saskaņā ar LR Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu minētais
lēmums stājas spēkā no brīža, kad lēmums paziņots iesniedzējam. Lēmumu var apstrīdēt
Rīgas domē (Rīgā, Rātslaukumā 1 vai Rīgā, Ģertrūdes ielā 36) – ar iesniegumu Rīgas
domes priekšsēdētājam, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
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