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1. PĀRVADĀJUMI RĪGAS PILSĒTAS MARŠRUTU TĪKLĀ.

RP SIA „Rīgas satiksme” iesniegumi:
1.1. Par izmaiņām kustības sarakstā darba dienās autobusu maršrutam nr.56
„Bolderāja – Ziepniekkalns”
RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš informē, ka, pamatojoties uz pasažieru
pieprasījumu, ir mainīts pirmais atiešanas laiks no Bolderājas, kopējais reisu skaits
nemainās.
Pielikumā: kustības saraksti.
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 autobusu maršrutam nr.56 „Bolderāja –
Ziepniekkalns” saskaņā ar iesniegtajiem kustības sarakstiem
pielikumā no 2014.gada 1.septembra.
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.

1.2. Par vasaras sezonas kustības sarakstu darbības pagarināšanu autobusu
maršrutiem:
nr.3 „Bolderāja – Pļavnieki” brīvdienās,
nr.36 „Imanta – Vakarbuļļi” darba dienās un brīvdienās;
nr.24 „Abrenes iela – Mangaļsala” darba dienās un brīvdienās;
nr.29 „Mežciems – Vecmīlgrāvis – Vecāķi” darba dienās un brīvdienās;
nr.30 „Stacijas laukums- Bolderāja” brīvdienās.
Pielikumā: kustības saraksti.
RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš, ņemot vērā pasažieru pieprasījumu
labvēlīgu laika apstākļu dēļ, lūdz pagarināt vasaras sezonas kustības sarakstu darbības
laiku pēc 2014.gada 1.septembra, ar piebildi, ka, mainoties pasažieru pieprasījumam
saistībā pludmales apmeklējumu, RP SIA „Rīgas satiksme” paziņojot noteiktajā kārtībā
masu saziņas līdzekļos, šajos maršrutos pāriet uz ziemas sezonas kustības sarakstiem.
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. un 2.1.5. punktu
Komisija nolemj:
1. Pagarināt vasaras sezonas kustības sarakstu darbības laiku autobusu
maršrutos:
nr.24 “Abrenes iela – Mangaļsala”,
nr.3 “Bolderāja – Pļavnieki”,
nr.30 “Stacijas laukums – Bolderāja”,
nr. 36 “Imanta – Vakarbuļļi” un
nr.29 “Mežciems – Vecmīlgrāvis” līdz 2014.gada 1.oktobrim.
2. RP SIA „Rīgas satiksme”, ievērojot pasažieru pieprasījumu var atcelt
vasaras sezonas kustības sarakstus pirms 2014.gada 1.okotbra un
turpināt pārvadājumus pēc ziemas sezonas kustības sarakstiem par to
paziņojot noteiktajā kārtībā.
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.

1.3.
Par izmaiņām kustības sarakstos autobusa, tramvaja un trolejbusa maršrutos
darba dienās no 2014.gada 1.septembra.
Pielikumā: kustības saraksti.
RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš informē, ka ņemot vērā mācību gada
sākumu RP SIA "Rīgas satiksme” ir veikusi pasažieru plūsmas izpēti un iesniedz
priekšlikumus grozījumiem kustību sarakstos no 2014.gada 1.septembra:
Autobusimaršruts Nr.9 „Abrenes iela-Mežaparks”
darbadienās +4 reisi;
maršruts Nr.12 „Abrenes iela-kooperatīvs ”Ziedonis”
darbadienās +1 reiss;
maršruts Nr.15 „ Dārziņi-Jugla”
brīvdienās -7 reisi;
maršruts Nr.18 „ Abrenes iela-Dārziņi”
brīvdienās -7 reisi;
maršruts Nr.37 „ Esplanāde-Imanta5”
darbadienās + 10 reisi;
maršruts Nr. 41 „Esplanāde-Imanta5”
darbadienās + 19 reisi;
Tramvaju maršrutiem veiktas korekcijas visos maršrutos, pārejot uz precīzām minūtēm
atiešanas laikos.
Tramvaji:
maršruts Nr.10 „ Centrāltirgus-Bišumuiža”
brīvdienās -4 reisi;
maršruts Nr.11 „Stacijas laukums-Mežaparks”
pagarina kursēt pēc
vasaras saraksta, pēc tam brīvdienās – 38 reisi (10 dienas iepriekš brīdinās par datumu)
Trolejbusi
maršruts Nr.3 „Centrāltirgus-Sarkandaugava” (palielina reisu skaitu darba dienās, kas
veic iebraucienu Kundziņsalā + 3)”
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. un 2.1.5. punktu
Komisija nolemj:
1. Apstiprināt grozījumus autobusu maršrutos:
maršruts Nr.9 „Abrenes iela-Mežaparks”:
maršruts Nr.12 „Abrenes iela-kooperatīvs ”Ziedonis”
maršruts Nr.15 „ Dārziņi-Jugla”
maršruts Nr.18 „ Abrenes iela-Dārziņi”
maršruts Nr.37 „ Esplanāde-Imanta 5”
maršruts Nr.41 „Esplanāde-Imanta 5” saskaņā ar iesniegtajiem kustības
sarakstiem pielikumā, no 2014.gada 1.septembra.
2. Apstiprināt grozījumus tramvaju maršrutos saskaņā ar iesniegtajiem
pielikumiem no 2014.gada 1.septembra.
3. Apstiprināt grozījumus trolejbusu maršrutā Nr.3 „CentrāltirgusSarkandaugava” saskaņā ar iesniegtajiem pielikumiem no 2014.gada
1.septembra.
4. 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 „Ozolciema iela 18” nosaukuma
iela” 27.trolejbusa maršrutā „Stacijas laukums-Ziepniekkalns”.

maiņu

uz

„Īslīces

RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš informē, ka, ņemot vērā satiksmes
organizācijas izmaiņas – regulējamas gājēju pārejas ierīkošanu pie pieturvietas
„Ozolciema ielā 18” un ar to saistīto pieturvietas (virzienā uz centru) pārcelšanu aiz
Īslīces ielas, tiek piedāvāts mainīt pieturvietas nosaukumu „Ozolciema iela 18” uz
nosaukumu „Īslīces iela” abos virzienos.
Minētās izmaiņas izvērtētas un atbalstītas Satiksmes departamenta Maršrutu
apsekošanas komisijā.
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: J.Klementjevs, R.Gailis, P.Viņķelis, R.Jansons, M.Višņevskis,
G.Brālis.
1. Atbalstīt priekšlikumu par pieturvietas „Ozolciema iela 18”
nosaukuma maiņu uz „Īslīces iela” abos virzienos no
2014.gada 1.septembra.
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.

1.6. Par pieturvietas „Gramzdas iela” ieviešanu autobusa maršrutos Nr.32 „Abrenes
iela-Piņķi” un Nr.43 „Abrenes iela-Skulte” abos virzienos.
RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš informē, ka, ņemot vērā satiksmes
organizācijas izmaiņas – Kārļa Ulmaņa gatvē pēc rekonstrukcijas, ir izbūvēta jauna
pieturvieta „Gramzdas iela” un nepieciešams to ieviest autobusa maršrutos Nr.32
„Abrenes iela-Piņķi” un Nr.43 „Abrenes iela-Skulte” abos virzienos.

Minētās izmaiņas izvērtētas
apsekošanas komisijā.

un atbalstītas
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Maršrutu

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 autobusa maršrutos Nr.32 „Abrenes iela-Piņķi” un
Nr.43 „Abrenes iela-Skulte” pieturvietas „Gramzdas iela”
abos virzienos no 2014.gada 1.septembra.
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.

