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1. PASAŽIERU PĀRVAVADĀJUMI RĪGAS PILSĒTAS MARŠRUTU TĪKLĀ.
RP SIA „RĪGAS SATIKSME” iesniegumi.

1.1.Par eksperimentālām izmaiņām kustību sarakstā un maršruta shēmā darba dienās
autobusu maršrutā nr.34 „Centrāltirgus – Saulīši”. Tiks veikti atsevišķi iebraucieni
līdz „Jaunbūmaņi” (4 iebraucieni).
RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš informē, ka saņemts iesniegums ar lūgumu
atsevišķus reisus no rīta un pēcpusdienā autobusu maršrutā nr.34 „Centrāltirgus - Saulīši”
novirzīt līdz loģistikas centra „Izoterm”, no pašreizējā maršruta tie ir 400m.
RP SIA „Rīgas satiksme” ir veikusi maršruta izmaiņu izvērtēšanu un vienojusies par iespējamo
pieturvietu izvietošanu un apgriešanās vietu. Maršruta izmaiņas ir iespējamas pie nosacījuma, ja
„Izoterm” nodrošina sezonālo uzturēšanu un ierīko pieturvietas. Priekšlikums pārvadājumus
uzsākt eksperimentālā kārtā uz 3 mēnešiem, bet paredzams, ka rezultātus par ekonomisko
izdevīgumu varēs saņemt arī ātrāk.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 13.07.2010. noteikumu nr.634 „Sabiedriskā transporta
pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā“ 25., 27., 28., 55., 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 eksperimentālos pārvadājumus autobusu maršrutā nr.34
„Centrāltirgus – Saulīši” saskaņā ar iesniegto maršruta shēmu un kustības
sarakstiem pielikumā, uz 3 (trim) mēnešiem no brīža, kad RP SIA „Rīgas
satiksme” par to paziņo noteiktajā kārtībā.
2. Noteikt, ka pirms eksperimentālo pārvadājumu uzsākšanas loģistikas centram
„Izoterm” jāgarantē jaunā maršruta posma sezonālā uzturēšana un jāierīko
pieturvietas)
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 paaugstināta servisa autobusu maršrutos:
- maršruta shēmā Nr.214 (atgriežas pie iepriekšējās shēmas);
- kustību sarakstos darbadienās un brīvdienās Nr.200, 224, 214, 216;
- kustību sarakstos darbadienās Nr.204.
Pielikumā pievienotie dokumenti: izmaiņu apkopojums kustību sarakstos, maršruta shēma,
maršrutu kopsavilkums, kustību saraksti.
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 katru maršrutu PS „Rīgas mikroautobusu satiksme” pārstāvis A.Boldans:
200. maršruts Centrs – Vecdaugava
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbadienā 213 reisi, sestdienās 164 reisi,
svētdienās 163 reisi. Izlaidumu skaits darbadienās 12 minibusi, brīvdienās 10 minibusi.
Balstoties uz prognozējamo pasažieru plūsmas pieaugumu ziemas sezonas un skolas
laikā, un pasažieru sūdzībām, priekšlikumiem, tiek piedāvāts atiešanas laiku saraksts katru
dienu ar reisu skaitu 250 reisi (+37 darbadienās, +86 brīvdienās), plānotais izlaidumu skaits 12
minibusi katru dienu.
224. maršruts Centrs – Mangaļsala
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbadienā 55 reisi, brīvdienās 54 reisi.
Izlaidumu skaits katru dienu 4 minibusi.
Balstoties uz prognozējamo pasažieru plūsmas pieaugumu ziemas sezonas un skolas
laikā, tiek piedāvātas izmaiņas minibusu kustības sarakstā. Turpmāk plānotais intervāls būtu
visas dienas garumā 30 min, reisu skaits katru dienu 68 reisi (+13 darbdienās, +14 brīvdienās),
plānotais izlaidumu skaits 4 minibusi katru dienu. Netiek mainīts kustības uzsākšanas un beigu
laiks.
204. maršruts Centrs - Jugla
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbadienā 63 reisi. Izlaidumu skaits
darbadienās 4 minibusi.
Pēc pasažieru priekšlikumu un sūdzību apkopojuma izskatīšanas un pasažieru plūsmas
izpētes tiek piedāvāts mainīt 204. minibusa maršruta kustības sarakstu darbadienās, izlīdzināt

kustības intervālu visu dienu 30 min. Minibusi darbu uzsāks no Pļavniekiem virzienā uz centru
vai Juglu un no centra virzienā uz Juglu. Plānotais reisu skaits darbadienā 63 reisi. Izlaidumu
skaits darbadienās 4 minibusi.
214. maršruts Centrs - Dreiliņi
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbadienā 136 reisi ar intervālu 12 min.,
brīvdienās 90 reisi ar intervālu 15 min. Izlaidumu skaits darbadienās 6 minibusi, brīvdienās 5
minibusi.
Pēc pasažieru pieprasījumiem un sūdzībām tiek piedāvāts mainīt 214. minibusa maršrutu
no Dreiliņiem pa maršrutu līdz Ilūkstes ielai, tālāk pa Ilūkstes ielu, Sesku ielu, Nīcgales ielu, A.
Deglava ielu un tālāk pa maršrutu. No centra pa maršrutu līdz A. Deglava ielai, tālāk pa A.
Deglava ielu, Nīcgales ielu, Sesku ielu, Ilūkstes ielu un tālāk pa maršrutu.
Balstoties uz pasažieru plūsmas izpēti un minibusu vadītāju aptauju tiek piedāvāts
palielināt izlaidumu katru dienu līdz 8 minibusiem un mainīt kustības sarakstu ar intervālu 10
min. visu dienu. Plānotais reisu skaits katru dienu 176 (+40 darbadienās, +86 brīvdienās) reisi,
izlaidumu skaits 8 minibusi (+2 darbadienās, +3 brīvdienās).
216. maršruts Centrs – Ķengarags
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbadienā 270 reisi ar intervālu 7 min.,
brīvdienās 202 reisi ar intervālu 9 – 11 min.. Izlaidumu skaits darbadienās 10 minibusi,
brīvdienās 8 minibusi.
Balstoties uz pasažieru plūsmas izpēti un minibusu vadītāju aptauju tiek piedāvāts
mainīt kustības sarakstu darbadienās un brīvdienās. Darbadienās plānotais reisu skaits 270 reisi
ar intervālu 7 min. visu dienu. Brīvdienās plānotais reisu skaits 268 (+66) reisi ar kustības
intervālu 7 min. visu dienu un izlaidumu skaits brīvdienā 10 minibusi (+2).
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.200
„Centrs – Vecdaugava” saskaņā ar iesniegtajiem kustības sarakstiem
pielikumā.
2. Apstiprināt grozījumus paaugstināta servisa autobusu maršrutā nr.224
„Centrs – Mangaļsala” kustības sarakstā saskaņā ar iesniegtajiem kustības
sarakstiem pielikumā.
3. Apstiprināt grozījumus paaugstināta servisa autobusu maršrutā nr. 204.
maršruts „Centrs – Jugla” kustības sarakstiem pielikumā.
4. Apstiprināt grozījumus paaugstināta servisa autobusu maršrutā nr. 214.
maršruts „Centrs – Dreiliņi” saskaņā ar iesniegtajiem kustības sarakstiem un
maršruta shēmu pielikumā.
5. Apstiprināt grozījumus paaugstināta servisa autobusu maršrutā nr. 216.
maršruts „Centrs – Ķengarags” saskaņā ar iesniegtajiem kustības sarakstiem
un maršrutu shēmu pielikumā.
6. 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

