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1.
PASAŽIERU PĀRVADĀJUMI RĪGAS PILSĒTAS MARŠRUTU TĪKLĀ.
1. Rīgas domes deputāta I.Kuzmuka iesniegumi:
1.1. Rīgas domē 12.03.2015. saņemts deputāta I.Kuzmuka iesniegums ar
lūgumu mainīt autobusa maršruta Nr.1 „Abrenes iela – Pansionāts”
nosaukumu uz „Abrenes iela – Berģuciems”.
RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš izsaka viedokli, ka maršrutu nosaukumu
nav nepieciešams mainīt. Berģuciems nav Rīgas apkaime, apkaime ir Berģi. Uzņēmuma
rīcībā ir 1964.gada maršruta pase, kurā minēta pieturvieta „Pansionāts”. Līdz šim nekas
nav mainījies, jo pansionāts tur ir vēl joprojām. RP SIA „Rīgas satiksme” nav saņēmusi
arī pasažieru sūdzības par maršruta nosaukumu un nokļūšanu galamērķī.
V.Faļkovs informē komisiju, ka 1985.gada un 1982.gada Rīgas pilsētas sabiedriskā
transporta maršrutu shēmā ir minēts 1.maršruts „Autoosta - Berģuciems”. Līdz

1991.gadam, kamēr tika lietoti maršrutu nosaukumi krievu un latviešu valodās, maršruta
nosaukumā bija „pos.Berģi” (krievu valodā) un „Berģuciems” (latviešu valodā). Vārds
pansionāts parādījās uz izkārtnēm 1997.gadā uz pirmajiem Mercedess markas
autobusiem. Papildus jāatzīmē, ka iesniegtais priekšlikums ir pamatots, jo pašlaik
maršrutu tīklā ir divas pieturvietas ar nosaukumu „Pansionāts”, viena no tām Berģu ielā
otra Malienas ielā Mežciemā, 21.autobusam.
Komisija pārbauda informāciju par vietas nosaukumu Rīgas teritoriālā plānā un
konstatē, ka vieta, kur beidzas maršruts Nr.1. ir Berģuciems.
J.Dzikeviča papildina, ka saskaņā ar Ministru kabineta 13.07.2010. gada noteikumiem
Nr.634 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā”
41.punktu, maršrutu nosaukumu veido sākuma punkts un beigu punkts, kur saskaņā
ar 4.4.1. apakšpunktu maršruta sākuma punkts ir lielākas nozīmes apdzīvotas vietas
nosaukums, bet beigu punkts – mazākas nozīmes apdzīvotas vietas nosaukums.
V.Faļkovs jautā, vai iespējam minētās izmaiņas ieviest sākot ar vasaras sarakstiem?
R.Auziņš atbild, ka nevar atbildēt uz šo jautājumu. Uzsver, ka sabiedriskā transporta
pieturvietu labiekārtošanas (nojumju un soliņu uzstādīšanas) projekta ietvaros
plānots jaunajās pieturvietās izvietot maršrutu kartes un maršruta nosaukuma maiņa var
radīt lielas izmaksas pārvadātājam. R.Auziņš norāda, ka pēc kartes nodrukāšanas gada
laikā nebūtu lietderīgi veikt izmaiņas maršrutu tīklā.
R.Auziņš lūdz atlikt maršruta nosaukuma maiņu līdz brīdim, kad tiek nomainītas visas
pieturvietas zīmes, kuru nosaukumu (apmēram 160 gab.) maiņa tika saskaņota Komisijā
iepriekš. Diemžēl ceļa zīmju nomaiņa atkarīga no Satiksmes departamentam piešķirtā
finansējuma apmēra.
V.Faļkovs jautā, vai Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu kartes drukāšana ir
uzsākta?
R.Auziņš atbild, ka maršrutu kartes drukāšana vēl nav uzsākta.
J.Dzikeviča iebilst, ka sabiedriskā transporta pieturvietu labiekārtošanu (nojumju un
soliņu uzstādīšanu) pašlaik realizē RP SIA „Rīgas satiksme” atbilstoši investīciju
projektam un pieejamiem finanšu līdzekļiem, līdz ar to nav skaidrs, kādos termiņos viss
tiks realizēts un pabeigts, tāpēc saistīt jautājumu par maršruta nosaukuma maiņu ar
sabiedriskā transporta pieturvietu labiekārtošanas (nojumju un soliņu uzstādīšanas)
projektu nebūtu lietderīgi.
Komisija izvērtējot saņemto informāciju, atbalsta maršruta nosaukumu maiņu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 13.07.2010. noteikumu Nr.634 „Sabiedriskā
transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā“ 21., 25., 4.4.1. 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. apakšpunktu,

Komisija nolemj:
1. Apstiprināt grozījumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta
maršrutu tīklā un mainīt autobusa maršruta Nr.1 „Abrenes iela –
Pansionāts” nosaukumu uz nosaukumu „Abrenes iela –
Berģuciems” no 2015.gada 1.jūnija, ieviešot vasaras sezona
sarakstus, bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 1.septembrim.
2. RP SIA „Rīgas satiksme” sniegt informāciju masu saziņas
līdzekļos.
Saskaņā ar APL 70.panta pirmo un otro daļu minētais lēmums stājas spēkā no brīža, kad
lēmums paziņots adresātam. 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.

Rīgas domē 12.03.2015. saņemts deputāta I.Kuzmuka iesniegums ar lūgumu
mainīt autobusa maršruta Nr.3, 30., 56., un minibusa maršruta Nr.246 gala punkta
nosaukumu „Bolderājas D/P” uz nosaukumu „Daugavgrīva”:
Nr.3 „Daugavgrīva – Pļavnieki”
Nr.30 „Centrālā stacija – Daugavgrīva”
Nr.56 „Daugavgrīva - Ziepniekkalns”
Nr.246 „ Centrs- Daugavgrīva”
Nr.36 maršrutam atsevišķi reisi „Imanta – Daugavgrīva”.

RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš izsaka viedokli, ka, ikdienā runājot,
iedzīvotāji apzīmē vietu „Daugavgrīva” kā „Bolderāja”. Maršrutu nosaukumu nav
nepieciešams mainīt, jo RP SIA „Rīgas satiksme” nav saņēmusi arī pasažieru sūdzības
par maršruta nosaukumu.
V.Faļkovs īsumā iepazīstina Komisiju ar vēsturisko vietas nosaukumu „Daugavgrīva”
un liecībām par sabiedriskā transporta kustību uz šo vietu.
Komisija izvērtējot saņemto informāciju atbalsta maršrutu nosaukumu maiņu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 13.07.2010. noteikumu Nr.634 „Sabiedriskā
transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā“ 21., 25., 4.4.1. 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. apakšpunktu,
Komisija nolemj:
1. Apstiprināt grozījumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta
maršrutu tīklā un mainīt maršrutu nosaukumus autobusu
maršrutiem:
Nr.3 „Daugavgrīva – Pļavnieki”;
Nr.30 „Centrālā stacija – Daugavgrīva” ;
Nr.56 „Daugavgrīva - Ziepniekkalns”;
Nr.36 atsevišķiem reisiem „Imanta – Daugavgrīva”;

Nr.246 „ Centrs- Daugavgrīva”
no 2015.gada 1.jūnija, ieviešot vasaras sezona sarakstus, bet ne
vēlāk kā līdz 2015.gada 1.septembrim.
2. RP SIA „Rīgas satiksme” sniegt informāciju masu saziņas
līdzekļos.
Saskaņā ar APL 70.panta pirmo un otro daļu minētais lēmums stājas spēkā no brīža, kad
lēmums paziņots adresātam. 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.

