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Darba kārtībā: 
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Sēdi vada: Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs 
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Nepiedalās:  P.Viņķelis, A.Kozlovs, M.Gavrilovs, T.Vectirāns.   

Protokolē: D.Ziemele-Adricka 
 
 
 
 

1. PASAŽIERU PĀRVADĀJUMI RĪGAS PILSĒTAS MARŠRUTU TĪKLĀ. 
RP SIA „Rīgas satiksme” iesniegumi: 

 

1.1. Lūdz atļaut papildināt pieturvietas „Ozolaine” nosaukumu audio ierakstos 

un interneta mājas lapā ar piebildi „Latvijas Jūras medicīnas centrs”. 

          Pamatojums: AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” vēstule Nr.756 pielikumā. 

 

RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš informē komisiju, ka ir saņemts 

iesniegums no AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” ar lūgumu papildināt pieturvietas 

„Ozolaine” nosaukumu ar audio paziņojumu „Latvijas Jūras medicīnas centrs”. RP SIA 

„Rīgas satiksme” ir izvērtējusi priekšlikumu un sniedz sekojošu viedokli. Pamatojoties 

uz apstiprinātajām „Pieturvietu nosaukumu piešķiršanas vadlīnijām” šāds piedāvājums 

nav atbalstāms, taču, ņemot vērā to, ka minētais stacionāra nozīmi un to, ka tas nav tiešā 

ielas tuvumā, RP SIA „Rīgas satiksme” atbalstītu pieturvietas nosaukuma papildināšanu 

audio ierakstā kā arī interneta vietnē, taču nemainītu pieturvietas nosaukumu citā 

dokumentācijā. 

 

V.Faļkovs izsaka viedokli, lai samazinātu atskaņošanas laiku, pieturvietas nosaukumā 

minēt tikai „Jūras medicīnas centrs”. Jautājums, kas notiks ar šo informāciju trolejbusos, 

kuri dosies uz depo? 
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R.Auziņš norāda, ka atsevišķiem reisiem varētu nepielietot šo nosaukumu, jo  laikā, kad 

trolejbusi brauc uz depo,  nav aktīvais stacionāra apmeklējuma laiks. 

 

V.Faļkovs atzīmē, ka ņemot vērā minētās medicīnas iestādes vēsturisko atrašanās vietu 

un nozīmību, šis gadījums varētu būt izņēmums, jo pilsētā ir ļoti daudz privātu 

medicīnas pakalpojumu, kas vēlētos tikt nosaukti sabiedriskajā transportā.  

 

Komisija nolemj:  
Saskaņot pieturvietas „Ozolaine” nosaukumu papildināšanu ar 

nosaukumu  „Jūras medicīnas centrs” audio ierakstā un interneta 

vietnē. 

 

 

1.2. Lūdz atļaut 2012.gada 10.aprīļa pasažieru komercpārvadājumu 

licencēšanas komisijā apstiprinātajos pieturvietu nosaukumos mainīt „Klīnika 

„Biķernieki”, stacionārs”” uz „Stacionārs „Biķernieki””.  

 

RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš informē komisiju, ka sabiedriskā 

transporta vadītājiem bieži nākas sniegt informāciju pasažieriem par to, kur atrodas 

stacionārs „Biķernieki”- bijušā Dzelzceļnieku slimnīca. Ņemot vērā to, ka „Ķeguma 

iela”  ir tuvākā pieturvieta minētajam stacionāram un, ja pasažieris tajā neizkāpj, tad 

nākamā pieturvieta jau ir Mežciemā, lūdz atļaut papildināt pieturvietas „Ķeguma iela” 

nosaukumu audio ierakstos un interneta mājas lapā ar piebildi „Stacionārs Biķernieki”.   

Papildus, ņemot vērā to, ka 2012.gada 10.aprīlī apstiprinātajā pieturvietu nosaukumu 

sarakstā, kuras nepieciešams mainīt, šī pieturvietu bija paredzēts mainīt uz „Klīnika 

„Biķernieki”, labot tās nosaukumu pēc esošās situācijas uz „Stacionārs Biķernieki”, par 

ceļazīmes maiņu vienojoties ar Satiksmes departamentu.  

 

V.Faļkovs jautā, vai nav plānots ierīkot vēl vienu pieturvietu pretī stacionāram? 

R.Auziņš atbild, ka tas ir satiksme organizācijas speciālistu kompetencē un šeit  varētu 

būt problēma ar gājēju kustības nodrošināšanu.  Iepriekš arī maršrutu apsekošanas 

komisijā tika atbalstīta iecere ierīkot pieturvietu Ieriķu ielā, taču īstermiņa tehnisku 

problēmu dēļ tas nav iespējams.  

 

Komisija nolemj:  
1. Saskaņot pieturvietas „Ķeguma iela” nosaukuma papildināšanu  

ar nosaukumu „Stacionārs „Biķernieki” audio ierakstā un 

interneta vietnē. 

2. Mainīt 2012.gada 10.aprīļa apstiprinātajā pieturvietu sarakstā 

pieturvietas „Dzelzceļa slimnīca” nosaukuma maiņu uz 

nosaukumu „Stacionārs Biķernieki”. 

3. Pirms faktiskas pieturvietas nosaukuma nomaiņas, par 

pieturvietas nosaukuma maiņu RP SIA „Rīgas satiksme” sniegt 

informāciju masu saziņas līdzekļos.  
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1.3. Par izmaiņām  kustību sarakstos darbdienās autobusa  maršrutā Nr.19   
„Mežciems-Bukulti-Sarkandaugava” un Nr.48 „Pļavnieku kapi-
Sarkandaugava”  darbdienās un brīvdienās. Reisu skaits nemainās. 

 

RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš informē komisiju, ka ir nepieciešams 

grozīt kustības sarakstus  darbdienās autobusa  maršrutā Nr.19   „Mežciems - Bukulti - 

Sarkandaugava” un Nr.48 „Pļavnieku kapi-Sarkandaugava”  darbdienās un brīvdienās. 

Izmainīti atiešanas laiki no galapunkta „Sarkandaugava”, lai tur vienlaicīgi neatrastos 

divi autobusi.  

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 13.07.2010. noteikumu nr.634 „Sabiedriskā 

transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā“ 21., 25, 27., 28, 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 kustību sarakstos darbdienās autobusa  

maršrutā Nr.19   „Mežciems-Bukulti-Sarkandaugava” un Nr.48 
„Pļavnieku kapi-Sarkandaugava”  darbdienās un brīvdienās no 

2014.gada 22.decembra. 

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 

 

 

1.4. (Atliktais iesniegums)  Par pieturvietas nosaukumu maiņu  „Kultūras nams 

„Draudzība”” Tilta ielā.   Nosaukumu varianti: 

- Draudzība; 

- Sarkandaugava; 

- Tilta iela; 

- Sliežu iela. 

 

Komisija izskata 2014.gada 25.11.2014. Komisijā atlikto jautājumu par pieturvietas 

„Draudzība” Tilta ielā nosaukuma maiņu. 

V.Faļkovs, atsaucoties uz iepriekšējā komisijā apspriesto, izvirza priekšlikumu mainīt  

pieturvietas nosaukumu uz „Sarkandaugava”.  Autobusu maršruta nr.19 un nr. 48 

galapunkts Meža prospektā arī saucas „Sarkandaugava”, ņemot vērā atrašanās vietu, šis 

nosaukums visprecīzāk norādītu uz mikrorajona centru.  

 

R.Auziņš norāda, ka ir atsevišķas problēmas – ir autobusu maršruti no Vecmīlgrāvja 

puses, kuriem ir pieturvieta „Sarkandaugava” pie Tilta ielas. 3.trolejbusa maršruts pietur 

galapunktā pieturvietā „k/n”Draudzība””, tad pieturvieta „Sarkandaugava”, savukārt  

Kundziņsalas reisi pietur „k/n”Draudzība””, un nepietur pieturvietā „Sarkandaugava” , 

pastāv risks, ka cilvēki izvēlēsies nepareizu pieturvietu un netiks uzņemti. 
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V.Faļkovs ierosina balsot priekšlikumu iesniegšanas kārtībā: 

„Draudzība”  - nav balsu, 

„Sarkandaugava” – 6 balsis, 

„Tilta iela” – 1 balss, 

„Sliežu iela” – 1 balss. 

Ar balsu vairākumu  

komisija nolemj: 
1. Mainīt  pieturvietas „k.n. Draudzība”  nosaukumu uz 

nosaukumu „Sarkandaugava” . 

2. Pirms faktiskas pieturvietas nosaukuma nomaiņas, par 

pieturvietas nosaukuma maiņu RP SIA „Rīgas satiksme” 

sniegt informāciju masu saziņas līdzekļos.  

 

 

1.5. Par izmaiņām paaugstināta servisa autobusa maršrutos : 
 

1) kustību sarakstos darbdienās un brīvdienās Nr.200, 224, 222, 236; 

2) kustību sarakstos darbdienās, brīvdienās, maršruta shēmā un nosaukumā 

Nr.208 uz „Autoosta – Pļavnieki”;  

 3) kustību sarakstos katrai dienai Nr.214; 

 4) maršruta shēmā Nr.271; 

 5) kustību sarakstos sestdienās un svētdienās Nr.233; 

Pielikumā : apraksti, kustības saraksti, maršrutu shēmas  

 
RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš lūdz izskatīt PS „Rīgas mikroautobusu 

satiksme” iesniegtos priekšlikumus par grozījumiem paaugstināta servisa autobusu 

maršrutos. Precīzāk par iesniegtajiem priekšlikumiem informāciju sniegs PS „Rīgas 

mikroautobusu satiksme” pārstāvis A.Boldans: 

 
1.5.1. 200. maršruts Stacijas laukums – Vecdaugava un 224. maršruts Stacijas 

laukums – Mangaļsala 
200. minibusa maršrutā plānotais reisu skaits katru dienu 181 reiss. 224. minibusa 

maršrutā katru dienu 89 reisi. Kopējais plānoto minibusu skaits abos maršrutos kopā 16 

minibusi katru dienu. 

Pēc pasažieru sūdzībām, ieteikumiem un minibusu vadītāju aptaujas tiek 

piedāvāts mainīt 200., 224. minibusu maršruta sarakstus, pielielinot reisus skaitu 200. 

minibusa maršrutā un samazinot 224. minibusa maršrutā, bet kustību no Mangaļiem pēc 

pasažieru pieprasījuma, uzsākt plkst. 05:27 un kursēt arī pa dienas vidu līdz 

Mangaļsalai. Plānotais reisu skaits darbadienās, sestdienās 200. maršrutā 201 (+20) reisi, 

224. maršrutā 45(-44) reisi, bet svētdienās 200 maršrutā 145(-36) reisi, 224. maršrutā 35 

(-54) reisi. Plānotais izlaidumu skaits abos maršrutos kopā darbadienās, sestdienās 14 

minibusi, bet svētdienās 10 minibusi. Kustības intervāls no Vecdaugavas un Stacijas 

laukuma paliek nemainīgs 8 min. 
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Pamatojoties uz Ministru kabineta 13.07.2010. noteikumu nr.634 „Sabiedriskā 

transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā“ 21., 25, 27., 28, 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.200.  “Centrs – Vecdaugava” kustības sarakstos 

saskaņā ar iesniegtajiem pielikumiem no 2014.gada 

22.decembra. 

2. Apstiprināt grozījumus paaugstināta servisa autobusu 

maršruta  Nr.224. maršruts Centrs – Mangaļsala” maršrutā 

un kustības sarakstos saskaņā ar iesniegtajiem pielikumiem, 

kā arī mainīt maršruta nosaukumu uz “Stacijas laukums – 

Mangaļsala”. 

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.    
 
1.5.2. 208. maršruts Centrs – Pļavnieki (Autoosta - Pļavnieki) 

Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbadienā 132 reisi, sestdienās 

118  reisi, bet svētdienās 96 reisi. Izlaidumu skaits darbadienās un sestdienās 5 minibusi, 

bet svētdienā 4 minibusi.  

Balstoties uz pasažieru plūsmas izpēti un sūdzībām, priekšlikumiem, kā arī 

minibusu vadītāju aptauju tiek piedāvāts mainīt 208. minibusa maršrutu sarakstu, 

palielinot izlaidumu un reisu skaitu darbadienās un sestdienās no 5 uz 6 minibusiem, bet 

svētdienās 5 minibusi. 

Plānotais reisu skaits darbadienās 146 reisi (+14), sestdienās 138 reisi (+20), 

svētdienās 120(+24) reisi. 

Pēc pasažieru pieprasījumiem un ieteikumiem tiek piedāvāts mainīt 208. 

minibusa braukšanas shēmu centrā un maršruta nosaukumu. Turpmāk minibusi kursētu 

no Pļavniekiem pa maršrutu līdz Gogoļa ielai, tālāk pa Gogoļa ielu, Turgeņeva ielu, 

Maskavas ielu, Centrāltirgus ielu, Prāgas ielu līdz galapunktam Autoosta. No galapunkta 

centrā Autoosta pa Prāgas ielu, 13. janvāra ielu, Marijas ielu un tālāk pa maršrutu. 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 13.07.2010. noteikumu nr.634 „Sabiedriskā 

transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā“ 21., 25, 27., 28, 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.208.  

“Centrs – Pļavnieki” maršrutā un kustības sarakstos, mainot maršruta 
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nosaukumu uz „Autoosta – Pļavnieki” saskaņā ar iesniegtajiem 

pielikumiem no 2014.gada 22.decembra. 

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.    

 

1.5.3. 214. maršruts Centrs - Dreiliņi 
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits katru dienu 176 reisi ar intervālu 

10 min Izlaidumu skaits darbadienās 8 minibusi. 

Pēc pasažieru plūsmas izpētes un priekšlikumiem tiek piedāvāts mainīt 214. 

minibusa maršruta sarakstu dienas pirmajā dāļā nobīdot par 5 min. agrāk, nemainot reisu 

un izlaidumu skaitu maršrutā. 

 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 13.07.2010. noteikumu nr.634 „Sabiedriskā 

transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā“ 21., 25, 27., 28, 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.214.  

“Centrs – Dreiliņi” kustības sarakstos saskaņā ar iesniegtajiem 

pielikumiem no 2014.gada 22.decembra. 

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.    

 
 

1.5.4. 222. maršruts Centrālā stacija – Lidosta 
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbadienā 122 reisi, brīvdienās 98  

reisi. Izlaidumu skaits darbadienās 5 minibusi, bet brīvdienās 4 minibusi.  

Balstoties uz pasažieru plūsmas izpēti un sūdzībām, priekšlikumiem, kā arī 

minibusu vadītāju aptauju tiek piedāvāts mainīt 222. minibusa maršrutu sarakstu 

darbadienās un brīvdienās, palielinot reisu skaitu darbadienās un  izlaidumu, reisu skaitu 

brīvdienās. 

Plānotais reisus skaits darbadienās būtu 130 (+8) reisi, bet brīvdienās 106 (+8) 

reisi un 5 (+1) minibusi. 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 13.07.2010. noteikumu nr.634 „Sabiedriskā 

transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā“ 21., 25, 27., 28, 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, 
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Komisija nolemj: 
1. Apstiprināt grozījumus paaugstināta servisa autobusu maršruta Nr.222  

“Centrālā stacija – Lidosta” kustības sarakstos saskaņā ar iesniegtajiem 

pielikumiem no 2014.gada 22.decembra. 

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.    

 

 

1.5.5. 233. maršruts Centrs - Ziepniekkalns 
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbadienā 268 reisi, brīvdienās 

138 reisi. Izlaidumu skaits darbadienās 9 minibusi, brīvdienās 5 minibusi. 

Balstoties uz pasažieru plūsmas izpēti un sūdzībām, priekšlikumiem, kā arī 

minibusu vadītāju aptauju tiek piedāvāts mainīt 233. minibusa maršrutu sarakstu un 

palielināt izlaidumu, reisu skaitu sestdienās. 

Plānotais reisu skaits sestdienās būtu 178 (+40) reisi un izlaidumu skaits maršrutā 

6 (+1) minibusi. Svētdienās paliek spēkā brīvdienu saraksts ar plānots izlaidumu skaitu 5 

minibusi un reisu skaitu 138 reisi. 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 13.07.2010. noteikumu nr.634 „Sabiedriskā 

transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā“ 21., 25, 27., 28, 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.233  

“Centrs – Ziepniekkalns” kustības sarakstos saskaņā ar iesniegtajiem 

pielikumiem no 2014.gada 22.decembra. 

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.    

 

1.5.6. 236. maršruts Baznīcas iela - Zolitūde 
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbadienā 190 reisi, brīvdienās 

102  reisi. Izlaidumu skaits darbadienās 8 minibusi, bet brīvdienās 4 minibusi.  

Balstoties uz pasažieru plūsmas izpēti un sūdzībām, priekšlikumiem, kā arī 

minibusu vadītāju aptauju tiek piedāvāts mainīt 236. minibusa maršrutu sarakstu 

darbadienās un brīvdienās, mainot reisu skaitu darbadienās un  izlaidumu, reisu skaitu 

brīvdienās. 
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Plānotais reisu skaits darbadienās būtu 188 (-2) reisi, bet brīvdienās 140(+38) 

reisi un 6 (+2) minibusi. Pirmais reiss no galapunkta Zolitūde nemainās plkst. 05:23, bet 

pēdējais reiss būs vēlāk no galapunkta Baznīcas iela plkst. 22:32, šobrīd plkst. 22:19. 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 13.07.2010. noteikumu nr.634 „Sabiedriskā 

transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā“ 21., 25, 27., 28, 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.236  

“Baznīcas iela - Zolitūde” kustības sarakstos saskaņā ar iesniegtajiem 

pielikumiem no 2014.gada 22.decembra. 

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.    

 

 

1.5.7. 271. maršruts P. Stradiņa slimnīca - Slimnīca "Linezers" 
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbadienās 66 reisi ar intervālu 30 

min Izlaidumu skaits darbadienās 4 minibusi. 

Pēc pasažieru ieteikumiem un priekšlikumiem tiek piedāvāts mainīt 271. 

minibusa maršrutu virzienā no P. Stradiņa slimnīca un iekļaut maršrutā divas jaunas 

pieturvietas Aizkraukles iela un Kuršu iela, kas atrodas Dzērbenes ielā. Turpmāk 

minibusi brauktu no P. Stradiņa slimnīca pa maršrutu līdz Brīvības gatvei, tālāk pa 

Brīvības gatvi, Dzērbenes ielu, Aizpriežu ielu līdz galapunktam Slimnīca "Linezers". 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 13.07.2010. noteikumu nr.634 „Sabiedriskā 

transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā“ 21., 25, 27., 28, 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.271  

“P.Stradiņa slimnīca – Slimnīca „Linezers”” maršrutā un  kustības 

sarakstos saskaņā ar iesniegtajiem pielikumiem no 2014.gada 

22.decembra. 

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.    
 
 


