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1.
PASAŽIERU PĀRVADĀJUMI RĪGAS PILSĒTAS MARŠRUTU TĪKLĀ.
1.1.

RP SIA „Rīgas satiksme” iesniegums par izmaiņām paaugstināta servisa
autobusa maršrutos.

RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš informē komisiju, ka saņemts P/S
„Rīgas mikroautobusu satiksme” iesniegums par grozījumiem paaugstināta servisa
autobusu maršrutos:
• Maršrutā Nr.200 un Nr.224 esošo darbadienu, sestdienu sarakstu noteikt
visām nedēļas dienām;
• Maršrutā Nr.222 mainās kustības saraksts darbadienās (-6 reisi);
• Maršrutā Nr.241 mainās kustības saraksts darbadienās un brīvdienās.
Darbadienās samazinās reisu skaits (-8 reisi). Maršruta galapunktu pārcelt no
Baznīcas ielas uz jauno galapunktu Esplanāde.
• Maršrutā Nr.280 palielinās autobusu skaits darbadienās un sestdienās (+2).
Mainās kustības saraksts darbadienās un sestdienās (+52 reisi).

Precīzāk par plānotajiem grozījumiem maršrutā PS „Rīgas mikroautobusu satiksme”
pārstāvis A.Logins:
• Maršrutā Nr.200 un Nr.224 esošo darbadienu, sestdienu sarakstu noteikt
visām nedēļas dienām;
• Maršrutā Nr.222 mainās kustības saraksts darbadienās (-6 reisi);
• Maršrutā Nr.241 mainās kustības saraksts darbadienās un brīvdienās.
Darbadienās samazinās reisu skaits (-8 reisi). Maršruta galapunktu pārcelt no
Baznīcas ielas uz jauno galapunktu Esplanāde.
• Maršrutā Nr.280 palielinās autobusu skaits darbadienās un sestdienās (+2).
Mainās kustības saraksts darbadienās un sestdienās (+52 reisi).
200. maršruts Stacijas laukums – Vecdaugava
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbadienās, sestdienās 201 reisi,
svētdienās 145 reisi. Izlaidumu skaits darbadienās, sestdienās 14 minibusi, svētdienās 10
minibusi.
Balstoties uz pasažieru plūsmas analīzes un pasažieru ieteikumiem, sūdzībām tiek
piedāvāts darbadienu, sestdienu sarakstu noteikt visām nedēļas dienām un katru dienu
izpildīt 200. minibusu maršrutā 201 reisus.
224. maršruts Stacijas laukums – Mangaļsala
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbadienās, sestdienās 45 reisi,
svētdienās 35 reisi. Reisus izpilda 200. maršruta minibusi.
Balstoties uz pasažieru plūsmas analīzes un pasažieru ieteikumiem, sūdzībām tiek
piedāvāts darbadienu, sestdienu sarakstu noteikt visām nedēļas dienām un katru dienu
izpildīt 224. minibusa maršrutā 45 reisus.
222. maršruts Centrālā stacija – Lidosta Rīga
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbadienās 130 reisi, brīvdienās
106 reisi. Izlaidumu skaits katru dienu 5 minibusi.
Balstoties uz pasažieru plūsmas izpēti, kā arī minibusu vadītāju aptauju tiek
piedāvāts mainīt 222. minibusa maršrutu sarakstu darbadienās. Plānotais reisu skaits
darbadienās būtu 124 reisi (-6), izlaidumu skaits 5 minibusi (0).
241. maršruts Centrs – Lidosta Rīga
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbadienās 81 reisi, brīvdienās 56
reisi. Izlaidumu skaits darbadienās 4 minibusi, brīvdienās 3 minibusi.
Balstoties uz pasažieru plūsmas izpēti, kā arī minibusu vadītāju aptauju tiek
piedāvāts mainīt 241. minibusa maršrutu sarakstu darbadienās un brīvdienās un maršruta
galapunktu pārcelt no Baznīcas ielas uz jauno galapunktu Esplanāde. Plānotais reisu
skaits darbadienās būtu 73 reisi (-8), izlaidumu skaits 4 minibusi (0), brīvdienās
plānotais reisu skaits 56 (0), izlaidumu skaits 3 minibusi (0).
280. maršruts Autoosta – Purvciems
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbadienās, sestdienās 60 reisi.
Izlaidumu skaits darbadienās, sestdienās 2 minibusi.

Balstoties uz pasažieru plūsmas analīzes un pasažieru ieteikumiem, sūdzībām tiek
piedāvāts mainīt 280. minibusa maršruta sarakstu darbadienām un sestdienām. Plānotais
reisu skaits būtu darbadienās, sestdienās 112 reisi (+52), izlaidumu skaits 4 minibusi
(+2).
Pamatojoties uz Ministru kabineta 13.07.2010. noteikumu nr.634 „Sabiedriskā
transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā“ 21., 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 maršruta Nr.200
„Stacijas laukums - Vecdaugava” kustības sarakstos saskaņā ar
iesniegtajiem kustības sarakstiem pielikumā.
2. Apstiprināt grozījumus paaugstināta servisa autobusu maršruta Nr.224
Štacijas laukums – Mangaļsala” kustības sarakstos saskaņā ar
iesniegtajiem kustības sarakstiem pielikumā.
3. Apstiprināt grozījumus paaugstināta servisa autobusu maršruta Nr.222
“Centrālā stacijas – Lidosta” kustības sarakstos saskaņā ar iesniegtajiem
kustības sarakstiem pielikumā.
4. Apstiprināt grozījumus paaugstināta servisa autobusu maršrutā Nr.241
Čentrs – Lidosta” un grozījumus kustības sarakstos, saskaņā ar
iesniegtajiem kustības sarakstiem pielikumā.
5. Apstiprināt grozījumus paaugstināta servisa autobusu maršrutā Nr.280
“Autoosta – Purvciems” kustības sarakstos saskaņā ar iesniegtajiem
kustības sarakstiem 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

