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1. 

PASAŽIERU PĀRVADĀJUMI RĪGAS PILSĒTAS MARŠRUTU TĪKLĀ. 
 
1.1. RP SIA „Rīgas satiksme” iesniegums par  izmaiņām kustību sarakstos autobusu, 

tramvaju un trolejbusu maršrutos darbadienās un brīvdienās no 1. jūnija līdz 31. 
augustam. 

Pielikumā pievienotie dokumenti: pamatojums, kustību saraksti, ekonomiskie pamatojumi. 

 
RP SIA „ RĪGAS SATIKSME” pārstāvis R.Auziņš ziņo komisijai, ka veikta apjomīga 
pārvadāto pasažieru skaita analīze izvērtējot reisu ietilpības, izvērtēti elektroniskās biļetes 
uzskaites sistēmas dati. Rezultātā ir veikta korekcijas visos kustības sarakstos, kuras plānots 
ieviest no 2015.gada 1.jūnija. Papildus grozījumi paredzēti saistībā ar vasaras sezonu – skolēnu 
brīvlaiku un sabiedriskā transporta nodrošinājumu nokļūšanai uz Rīgas pludmalēm Bolderājā un 
Vecāķos, tiek atklāts sezonas maršruta nr.29 pagarinājums „Mežciems – Vecāķi”. 
  
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 autobusu, trolejbusu un tramvaju maršrutos 
saskaņā ar iesniegtajiem kustības sarakstiem pielikumā no 2015.gada 
1.jūnija līdz 2015.gada 31.augustam saskaņā ar iesniegtajiem kustības 
sarakstiem pielikumā. 

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. RP SIA „Rīgas satiksme” iesniegums par  izmaiņām paaugstināta servisa autobusu 
maršrutos: 
Pielikumā pievienotie dokumenti: pamatojums, kustību saraksti, ekonomiskie 

pamatojumi. 

 
RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš informē komisiju, ka saņemts P/S „Rīgas 
mikroautobusu satiksme” iesniegums par grozījumiem paaugstināta servisa autobusu 
maršrutos. Precīzāk par plānotajiem grozījumiem maršrutā PS „Rīgas mikroautobusu 
satiksme” pārstāvis A.Logins.  

 
• Maršrutā Nr.204 palielinās autobusu skaits darbdienās (+1). Mainās kustības 

saraksts darbdienās (+11 reisi). Balstoties uz pasažieru plūsmas izpētes rezultātiem, 
tiek piedāvāts slēgt maršrutu Nr.204 svētdienās un svētku dienās; 
 

• Maršrutā Nr.208 mainās kustības saraksts darbdienās (-2  reisi), sestdienās (-6 reisi), 
svētdienās un svētku dienās (+0 reisi); 

 
• Maršrutā Nr.222 mainās kustības saraksts darbdienās (-3  reisi); 
 
• Maršrutā Nr.238 tiek piedāvāts mainīt kustības sarakstu darbdienās. Plānotais reisu 

skaits darbdienās būtu 110 (+2) reisi. Plānotais izlaidumu skaits darbdienās 5 
minibusi (izlaidumu skaits nemainās). 
 

• Maršrutā Nr.242 mainās kustības saraksts darbdienās (-4  reisi), brīvdienās (+2 
reisi); 

 
• Maršrutā Nr.263 palielinās autobusu skaits darbdienās, sestdienās (+4), kā arī 

svētdienās un svētku dienās (+2). Mainās kustības saraksts darbdienās, sestdienās 
(+50 reisi), kā arī svētdienās un svētku dienās (+24 reisi).  

 

• Maršrutā Nr.200 „Stacijas laukums – Vecdaugava” tiek piedāvāts pagarināt 
atsevišķus reisus līdz galapunktam Vecāķos. Kopējais reisu skaits un atiešanas laiku 
saraksts no galapunktiem Stacijas laukums un Vecdaugava nemainās. 

 
• Maršrutā Nr.244 „Centrālā stacija - Iļģuciems” tiek piedāvāts sestdienās piemērot 

esošo svētdienu un svētku dienu sarakstu, bet svētdienās un svētku dienās slēgt 
maršrutu Nr.244.  

 
• Maršrutā Nr.237 „Esplanāde – Imanta” un Nr.241 „Centrs – Lidosta Rīga” tiek 

piedāvāts veikt nelielas korekcijas darbdienu kustības sarakstā. Plānotais reisu skaits 
nemainās. 

 



• Tiek piedāvāts slēgt maršrutu Nr.267 „Centrs - Sarkandaugava” svētdienās un svētku 
dienās. 

 
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.204 “Jugla- 
Pļavnieki” kustības sarakstos saskaņā ar iesniegtajiem kustības sarakstiem 
pielikumā nosakot, ka netiek veikti reisi svētdienās un svētku dienās. 

2. Apstiprināt grozījumus paaugstināta servisa autobusu maršruta Nr.208 
“”Centrāltirgus – Pļavnieki” 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.238 “Centrs 
– Imanta” kustības sarakstos, saskaņā ar iesniegtajiem kustības sarakstiem 
pielikumā. 

5. Apstiprināt grozījumus paaugstināta servisa autobusu maršruta Nr.242 
“Centrālā stacija – Imanta” kustības sarakstos saskaņā ar iesniegtajiem 
kustības sarakstiem pielikumā. 

6. Apstiprināt grozījumus paaugstināta servisa autobusu maršruta Nr.263 
“Mežciems – Šampēteris” kustības sarakstos saskaņā ar iesniegtajiem kustības 
sarakstiem pielikumā. 

7. Apstiprināt grozījumus paaugstināta servisa autobusu maršruta Nr.200 „Stacijas 
laukums - Vecdaugava” kustības sarakstos, pagarinot atsevišķus reisus līdz 
Vecāķiem, saskaņā ar iesniegtajiem kustības sarakstiem pielikumā. 

8. Apstiprināt grozījumus paaugstināta servisa autobusu maršruta Nr.244  
„Centrālā stacija - Iļģuciems” kustības sarakstos saskaņā ar iesniegtajiem 
kustības sarakstiem pielikumā. 

9. Apstiprināt grozījumus paaugstināta servisa autobusu maršrutā Nr.237 
„Esplanāde – Imanta” kustības sarakstos saskaņā ar iesniegtajiem kustības 
sarakstiem pielikumā. 

10. Apstiprināt grozījumus paaugstināta servisa autobusu maršrutā Nr.241 „Centrs - 
Lidosta” kustības sarakstos saskaņā ar iesniegtajiem kustības sarakstiem 
pielikumā. 

11. Apstiprināt grozījumus paaugstināta servisa autobusu maršrutā Nr.267 „Centrs  
– Sarkandaugava” kustības sarakstos saskaņā ar iesniegtajiem kustības 
sarakstiem pielikumā, nosakot, ka netiek veikti reisi svētdienās un svētku dienās. 

12. Noteikt, ka lēmuma 1. - 11.punktos pieņemtie grozījumi stājas spēkā no 
01.06.2015. 

13. 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. Mārupes novada domes iesniegums par autobusa maršruta Nr.25 „Abrenes iela – 

Mārupe” reisu pagarinājuma līdz Tīrainei pārvadājumu atklāšanas atcelšanu. 
 

Satiksmes departaments ir saņēmis Mārupes domes 2-15.gada 28.aprīļa  iesniegumu (Nr.3-
10/922) ar informāciju, ka sakarā ar Eiropas savienības Kohēzijas fondu finansēto projektu 
ūdensvada un kanalizācijas izbūvi būs ierobežota satiksme Mārupītes gatvē, Mārupes dome 
informē par nepieciešamību atlikt maršruta Nr.25 “Abrenes iela – Mārupe” reisu pagarināšanu 
līdz Tīrainei  līdz 2015.gada 14.septembrim.  
Komisija nolemj: pieņem zināšanai saņemto informāciju. 
 


