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1. PASAŽIERU PĀRVADĀJUMI RĪGAS PILSĒTAS MARŠRUTU TĪKLĀ. 

RP SIA „Rīgas satiksme” iesniegumi: 
 

1.2.   Par jaunu pieturvietu nosaukumu ieviešanu un iekļaušanu maršrutu tīklā: 

- Dzērbenes ielā pieturvietas „Kuršu iela” un „Aizkraukles iela”.  

- Dammes ielā pieturvietu „Dammes iela”  

- Tvaika ielā pieturvietas „Aldaris” un tā ieviešana autobusa maršrutā Nr.49; 

- Sarkandaugavas ielā pieturvietu „Lāpstu iela” . 

(Pielikumā kartes maršrutiem nr.242 un nr.267); 

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

sabiedriskā transporta pieturvietas, kuras nepieciešams iekļaut Rīgas pilsētas maršrutu 

tīklā. Pieturvietas ierīkotas pēc viedokļa saskaņošanas Satiksmes departamenta Maršrutu 

apsekošanas komisijā.  

Papildus pieturvietas nepieciešams iekļaut: 

paaugstināta servisa autobusa maršrutā nr.242 „Centrālā stacija – Imanta” pieturvietu 

„Dammes iela” abos virzienos. 

paaugstināta servisa autobusa maršrutā nr.267 „Centrs – Sarkandaugava” pieturvietu 

„Lāpstu  iela” abos virzienos. 

autobusu maršrutā nr.49 „Man-Tess – Rumbula” pieturvietu „Aldaris” abos virzienos. 

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

transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā“ 16.3., 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 autobusa maršrutā 

nr.242 „Centrālā stacija – Imanta” un iekļaut pieturvietu 

sarakstā pieturvietu  „Dammes iela” abos virzienos. 

2. Apstiprināt grozījumus paaugstināta servisa autobusa maršrutā 

nr.267 „Centrs – Sarkandaugava” pieturvietu sarakstā 

pieturvietu „Lāpstu  iela” abos virzienos. 

3. Apstiprināt grozījumus autobusu maršrutā nr.49 „Man-Tess – 

Rumbula” un iekļaut pieturvietu sarakstā pieturvietu „Aldaris” 

abos virzienos. 

4. RP SIA „Rīgas satiksme” sniegt informāciju masu saziņas 

līdzekļos.  

  

1.3. Par izmaiņām  kustību sarakstā un maršruta shēmā darbadienās autobusa               

maršrutā Nr.4z „Abrenes iela-Zolitūde”. Korekcija kustību sarakstā   darbadienās 

autobusa maršrutā Nr.4 „Abrenes iela-Piņķi”. 

Pielikumā: maršruta shēma, kustību saraksti un pieturvietu saraksts, pamatojums. 

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

maršrutos nepieciešamas, lai nodrošinātu tuvāko apkaimju iedzīvotāju piekļuvi ar 

sabiedrisko transportu jaunatvērtajam veselības centram „Imanta” un  sociālajai mājai 

(Imantas 8.līnija). 

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 autobusu maršruta nr.4z „Abrenes iela – 

Zolitūde” maršrutā un kustības sarakstā no 2014.gada 21.novembra. 

2. Apstiprināt grozījumus autobusu maršruta nr.4 „Abrenes iela – 

Piņķi” maršrutā un kustības sarakstā no 2014.gada 21.novembra. 

3. RP SIA „Rīgas satiksme” sniegt informāciju masu saziņas līdzekļos.  

 

1.4. Par izmaiņām  kustību sarakstā darbadienās autobusa maršrutā Nr.36             

„Imanta-Vakarbuļļi”.  

Pielikumā kustību saraksti. 

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

reisa atiešanas laiks  no Imantas, lai no centra   braucošie pasažieri varētu paspēt 

pārsēsties pēdējā 36. autobusa maršrutā. (Bija plkst.22.50, būs 22.55.) 

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 autobusu maršruta nr.36 „Imanta – 

Vakarbuļļi” kustības sarakstā no 2014.gada 1.decembra. 

2. RP SIA „Rīgas satiksme” sniegt informāciju masu saziņas līdzekļos.  


