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Darba kārtībā:
1. Pārvadājumi Rīgas pilsētas maršrutu tīklā.
2. Licences un licences kartītes piešķiršana, pārreģistrācija un anulēšana vieglajiem
taksometriem.
3. Dažādi.
Sēdi vada: Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs
Piedalās:
Komisijas locekļi: A.Kozlovs, J.Klementjevs, R.Gailis, G.Brālis, R.Jansons, M.Višņevskis.
Nepiedalās: I.Solomatins, M.Gavrilovs, T.Vectirāns, P.Viņķelis, K.Blass.
Protokolē komisijas sekretāre: D.Ziemele-Adricka
Komisijas priekšsēdētājs lūdz komisiju iekļaut papildus darba kārtībā jautājumu par pieturvietu
nosaukumiem.
Komisija nolemj: papildināt darba kārtību ar sadaļu 3.Dažādi un izskatīt V.Faļkova
priekšlikumus par pieturvietu nosaukumiem.
1. PĀRVADĀJUMI RĪGAS PILSĒTAS MARŠRUTU TĪKLĀ.
RP SIA „RĪGAS SATIKSME” iesniegumi:
1.1. Par grozījumiem tramvaja maršrutu kustības sarakstos no 2014.gada 1.jūnija.
1) kustību sarakstos darba dienās un brīvdienās maršrutos nr.4. un 5.
2) kustību sarakstos brīvdienās maršrutos nr.2 un nr.10.
Pielikumā kustības saraksti, pamatojumi, reisu skaita salīdzinājums.
RP SIA „ RĪGAS SATIKSME” pārstāvis R.Auziņš ziņo komisijai, ka ir izvērtēts komisijas
priekšlikums par korekcijām tramvaja maršruta nr.2 kustības sarakstā brīvdienās no
01.06.2014., un iesniegts apstiprināšanai kustības saraksts ar papildus diviem braucieniem (4
reisi). Papildus iesniegtas tehniskas izmaiņas kustības sarakstos tramvaja maršrutos nr.4. nr.10
un nr.5., kas saistītas ar depo apkalpošanas izmaiņām.
Komisija izvērtējot iesniegto priekšlikumu no lietderības viedokļa uzskata, ka RP SIA „Rīgas
satiksme” iesniegtais priekšlikums par grozījumiem kustības sarakstos tramvaju maršrutos no
01.06.2014. ir pamatots.

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. Apstiprināt grozījumus kustības sarakstos tramvaju maršrutiem nr.2.,
nr.4., nr.5 un nr.10. saskaņā ar iesniegtajiem pielikumiem no 2014.gada
1.jūnija.
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
ielā36) – ar iesniegumu Rīgas domes priekšsēdētājam, viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
1.2. Par izmaiņām paaugstināta servisa autobusa maršrutos:
1) kustību sarakstos darba dienās maršrutos Nr.203; 206; 233;
2) kustību sarakstos darba dienās un brīvdienās maršrutos Nr.236; 237; 241;
242; 267.
RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš informē, ka RP SIA „Rīgas satiksme” iesniedz
komisijai izskatīšanai PS „Rīgas mikroautobusu satiksme” iesniegtos grozījumus paaugstināta
servisa autobusu maršrutos. Atsevišķi pa maršrutiem informāciju komisijai sniedz PS „Rīgas
mikroautobusu satiksme” pārstāvis A.Boldans.
203. maršruts Jugla - Pļavnieki
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbadienā 50 reisi, izlaidumu skaits
darbadienās 3 minibusi.
Balstoties uz pasažieru plūsmas izpētes un pasažieru priekšlikumiem, tiek piedāvāts
palielināt reisu skaitu 203. minibusa maršrutā līdz 62 (+12) reisiem darbadienā. Papildus riesi
tiks izpildīti gan agrāk no rīta, gan vēlāk vakarā.
233. maršruts Centrs - Ziepniekkalns
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbadienā 222 reisi, brīvdienās 138 reisi.
Izlaidumu skaits darbadienās 9 minibusi, brīvdienās 5 minibusi.
Tiek piedāvāts veikt izmaiņas 233. minibusa maršruta atiešanas laiku sarakstā
darbadienās, lai izlīdzinātu kustības intervālu pēc plkst. 16:00, nemainot izpildīto reisu skaitu.
236. maršruts Baznīcas iela - Zolitūde
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbadienā 172 reisi, brīvdienās 88 reisi.
Izlaidumu skaits darbadienās 8 minibusi, brīvdienās 4 minibusi.
Balstoties uz pasažieru plūsmas izpētes un minibusu vadītāju aptaujas tiek piedāvāts
mainīt 236. minibusa maršruta atiešanas laiku sarakstu un turpmāk noteikt reisu skaitu
darbadienās 188 (+16) reisi, bet brīvdienās 100 (+12) reisi.
242. maršruts Centrs - Imanta
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbadienā 86 reisi, brīvdienās 42 reisi.
Izlaidumu skaits darbadienās 4 minibusi, brīvdienās 2 minibusi.

Tiek piedāvāts mainīt 242. minibusa maršruta atiešanas laiku sarakstu darbadienā dēļ
nepieciešamības saskaņot atiešanas laikus ar 236. minibusa maršrutu un turpmāk darbadienā
izpildīt 88 (+2) reisus. Brīvdienās balsoties uz pasažieru plūsmas izpētes un nepieciešamības
saskaņot atiešanas laikus ar 236. minibusa maršrutu tiek piedāvāts samazināt reisu skaitu līdz 36
(- 6). reisiem.
237. maršruts Esplanāde - Imanta
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbadienā 134 reisi, brīvdienās 72 reisi.
Izlaidumu skaits darbadienās 6 minibusi, brīvdienās 3 minibusi.
Balstoties uz pasažieru plūsmas sezonalitāti un pasažieru skaita samazinājumu vasaras
sezonā, tiek piedāvāts mainīt 237. minibusa maršruta atiešanas laiku sarakstu un turpmāk
noteikt reisu skaitu darbadienās 114 (-20) reisi, bet brīvdienās 64 (-8) reisi.
241. maršruts Centrs - Lidosta
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbadienā 78 reisi, brīvdienās 70 reisi.
Izlaidumu skaits darbadienās un brīvdienās 4 minibusi.
Balstoties uz pasažieru plūsmas izpētes un minibusu vadītāju aptaujas tiek piedāvāts
mainīt 241. minibusa maršruta atiešanas laiku sarakstu, turpmāk noteikt reisu skaitu darbadienās
77 (-1) reisi, bet brīvdienās 56 (-14) reisi.
267. maršruts Centrs - Sarkandaugava
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbadienā 98 reisi, brīvdienās 60 reisi.
Izlaidumu skaits darbadienās 4 minibusi, brīvdienās 3 minibusi.
Pēc pasažieru sūdzībām un ieteikumiem, kā arī a/s Aldaris darbinieku nepieciešamības
nokļūt darbā agri no rīta tiek piedāvāts veikt izmaiņas atiešanas laiku sarakstā un turpmāk
darbadienās izpildīt 104 (+6) reisus, bet brīvdienās 71 (+11) reisu.
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 paaugstināta servisa autobusu maršruta nr.
203 „Jugla – Pļavnieki” kustības sarakstā, saskaņā ar iesniegto
pielikumu.
2. Apstiprināt grozījumus paaugstināta servisa autobusu maršruta nr.
233 „Centrs – Ziepniekkalns” kustības sarakstā, saskaņā ar
iesniegto pielikumu.
3. Apstiprināt grozījumus paaugstināta servisa autobusu maršruta nr.
236 Baznīcas iela - Zolitūde kustības sarakstā, saskaņā ar iesniegto
pielikumu.
4. Apstiprināt grozījumus paaugstināta servisa autobusu maršruta nr.
242 „Centrs – Imanta” kustības sarakstā, saskaņā ar iesniegto
pielikumu.
5. Apstiprināt grozījumus paaugstināta servisa autobusu maršruta nr.
237 „Esplanāde – Imanta” kustības sarakstā, saskaņā ar iesniegto
pielikumu.
6. Apstiprināt grozījumus paaugstināta servisa autobusu maršruta nr.
241 „Centrs – Lidosta” kustības sarakstā, saskaņā ar iesniegto
pielikumu.

7. Apstiprināt grozījumus paaugstināta servisa autobusu maršruta nr.
267 „Centrs – Sarkandaugava” kustības sarakstā, saskaņā ar
iesniegto pielikumu.
8. 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
ielā36) – ar iesniegumu Rīgas domes priekšsēdētājam, viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.

