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P.Viņķelis,

1. PASAŽIERU PĀRVADĀJUMI RĪGAS PILSĒTAS MARŠRUTU TĪKLĀ.

RP SIA „Rīgas satiksme” iesniegumi:
1.1.

Par grozījumiem RP SIA „Rīgas satiksme” tramvaja maršrutos:

RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš informē komisiju, ka maršrutā Nr.10
„Centrāltirgus-Bišumuiža”, pamatojoties uz pasažieru plūsmas izpēti un iedzīvotāju
lūgumiem palielināt reisu skaitu dienas otrajā pusē darbdienās, tiek piedāvāts veikt
izmaiņas kustību sarakstā darbdienās, pieliekot 5 reisus.
Maršrutā Nr.9 „Aldaris - Tirdzniecības centrs „Dole”” tiek veikta korekcija kustību
sarakstā darbdienās, reisu skaits nemainās, jo tika saņemts lūgums no Ķengaraga
dzīvojamā masīva iedzīvotājiem mainīt atiešanas laiku 8.17 uz 8.10, lai varētu laikus
nokļūt darbā.
Maršrutā Nr.11 „Stacijas laukums - Mežaparks„ informē, ka vadoties pēc
meteoroloģiskajiem laika apstākļiem (sola temperatūras samazināšanos un lietu), pāreja
uz ziemas sezonas kustību sarakstiem tiks veikta no 20.09.2014.
Komisija, izvērtējot pārvadātāja priekšlikumu par grozījumiem kustības sarakstā no
lietderības apsvērumiem, atzīst to par pamatotu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 13.07.2010. noteikumu nr.634 „Sabiedriskā
transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā“ 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. un 2.1.5. punktu
Komisija nolemj:
1. Apstiprināt grozījumus kustības sarakstos tramvaju maršrutiem nr.10
„Centrāltirgus-Bišumuiža” un nr.9 „Aldaris - Tirdzniecības centrs
„Dole””saskaņā ar iesniegtajiem kustības sarakstiem
2. Pieņemt zināšanai, ka no 2014.gada 20.09.2014. tiek ieviesti ziemas sezonas
kustības saraksti tramvaja maršrutā nr.11 „Stacijas laukums – Mežaparks”
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

1.2.
Par grozījumiem RP SIA „Rīgas satiksme” trolejbusa maršrutā Nr.17
„Centrālā stacija-Purvciems”
RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš informē komisiju, ka pēc tirdzniecības
centra „Rimi” un viesnīcas „Rīdzene” darbinieku un pārējo pasažieru lūguma,
darbdienās un brīvdienās pēdējo reisu no centrālās stacijas paredzēts veikt par 6
minūtēm vēlāk. Pēdējais reiss no Centrālās stacijas pašreiz ir plkst.23:05, būs
plkst.23:11.
Komisija, izvērtējot pārvadātāja priekšlikumu par grozījumiem kustības sarakstā no
lietderības apsvērumiem, atzīst to par pamatotu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 13.07.2010. noteikumu nr.634 „Sabiedriskā
transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā“ 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. un 2.1.5. punktu
Komisija nolemj:
1. Apstiprināt grozījumus trolejbusa maršrutā nr.17 „Centrālā stacija –
Purvciems” saskaņā ar iesniegtajiem kustības sarakstiem.
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.Par grozījumiem RP SIA „Rīgas satiksme” autobusu maršrutos:
1.3.1. Par ziemas sezonas kustības sarakstu ieviešanu autobusu maršrutos Nr.2., 3., 19.,
24., 29., 36 un autobusu maršruta nr.30 darbības pārtraukšanu brīvdienās.

RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš informē komisiju, ka vadoties pēc
meteoroloģiskajiem laika apstākļiem (sola temperatūras samazināšanos un lietu),
maršrutos Nr.2., 3., 19., 24., 29., 36. pāreja uz ziemas sezonas kustību sarakstiem tiks
veikta no 20.09.2014, savukārt 30. autobusa maršruts brīvdienās nekursēs.
Komisija nolemj:
1. Pieņemt zināšanai, ka no 2014.gada 20.09.2014. tiek ieviesti ziemas
sezonas kustības saraksti autobusu maršrutos: Nr.2., 3., 19., 24., 29.,
36. Un autobusu maršruts Nr.30 no 2014.gada 29.septembra brīvdienās
pārtrauc pārvadājumus.
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
1.3.2. Nr.46 „Ziepniekkalns-Zolitūde” pagarināt līdz galapunktam „Lidosta „Rīga””.
RP SIA "Rīgas satiksme" pārstāvis R.Auziņš informē komisiju, ka izskatot saņemtos
priekšlikumus no Imantas, Zolitūdes un Ziepniekkalna mikrorajonu iedzīvotājiem par to, ka ir
apgrūtināta iespēja nokļūt lidostā, tiek piedāvāts pagarināt 46.autobusa maršrutu līdz lidostai
„Rīga”. Intervāls maksimuma stundās saglabājas esošais (20-27 minūtes), pārējā laikā – 33-39
minūtes. Plānotais reisu skaits 77 (pašreiz 70). Pašlaik 46.maršruts Zolitūdē virzienā uz un
no galapunkta veica pa atšķirīgiem maršruta posmiem. Pagarinot maršrutu līdz lidostai, tas tiks
novirzīts pa Anniņmuižas ielu abos virzienos. Pašlaik plānots uzsākt eksperimentālos
pārvadājumus uz 3 mēnešiem. Attiecīgi paredzēts mainīt maršruta nosaukumu uz
„Ziepniekkalns – Zolitūde - Lidosta”.
Pielikumā maršruta shēma, kustības saraksti, ekonomiskais pamatojums.

Komisija secina, ka, ņemot vērā to, ka maršruts iziet ārpus Rīgas administratīvās
teritorijas, maršruta izmaiņas jāsaskaņo ar Sabiedriskā transporta padomi un jānoslēdz
vienošanās par maršrutu tīkla robežām ar Valsts SIA „Autotransporta direkcija”.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 13.07.2010. noteikumu nr.634 „Sabiedriskā
transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā“ 25., 27., 29., 77., 78., un
82. punktu, kā arī saskaņā ar Rīgas domes 11.05.2004. nolikuma nr.100 „Rīgas domes
Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums” 2.1.4. un 2.1.5. punktu
Komisija nolemj:
1. Apstiprināt grozījumus autobusa maršrutā nr.46 (saskaņā ar
iesniegto maršruta shēmu un kustības sarakstiem pielikumā),
novirzot maršrutu pa Anniņmuižas ielu abos virzienos un pagarinot
to līdz lidostai „Rīga”, kā arī mainot nosaukumu uz „Ziepniekkalns
– Zolitūde - Lidosta” uz eksperimenta laiku 3 mēnešiem no
pārvadājumu uzsākšanas dienas.

2. Noteikt, ka grozījumi maršrutā un kustības sarakstos stājas spēkā
pēc saskaņošanas ar Sabiedriskā transporta padomi un vienošanās
par maršrutu tīkla robežām noslēgšanas ar Valsts SIA
„Autotransporta direkcija”.
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
1.4.
Par grozījumiem paaugstināta servisa autobusu maršrutā nr.233 „CentrsZiepniekkalns” kustības sarakstos darba dienās.
RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš informē komisiju, ka saņemts P/S „Rīgas
mikroautobusu satiksme” iesniegums par grozījumiem paaugstināta servisa autobusu
maršrutos saistībā ar vasaras sezonas beigām un mācību gada sākumu.
Precīzāk par plānotajiem grozījumiem maršrutā PS „Rīgas mikroautobusu satiksme”
pārstāvis A.Boldans:
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbadienā 222 reisi, brīvdienās 138
reisi. Izlaidumu skaits darbadienās 9 minibusi, brīvdienās 5 minibusi.
Balstoties uz pasažieru plūsmas izpēti un minibusu vadītāju aptauju, tiek piedāvāts
mainīt kustības sarakstu darbadienās - palielināt darbadienās plānoto reisu skaitu līdz
264 reisiem. Plānotais minibusu izlaidumu skaits darbadienā 9 minibusi.
Komisija, izvērtējot pārvadātāja priekšlikumu par reisu skaita palielināšanu darba dienās
no lietderības apsvērumiem atzīst par pamatotu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 13.07.2010. noteikumu nr.634 „Sabiedriskā
transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā“ 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. un 2.1.5. punktu
Komisija nolemj:
1. Apstiprināt grozījumus paaugstināta servisa autobusu maršrutā nr.233
„Centrs – Ziepniekkalns” 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

