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1.
PASAŽIERU PĀRVADĀJUMI RĪGAS PILSĒTAS MARŠRUTU TĪKLĀ.
1.1.
RP SIA „Rīgas satiksme” iesniegums par izmaiņām kustību sarakstā darbdienās
un brīvdienās tramvaja maršrutā Nr.2 „Centrāltirgus - Tapešu iela”.
RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš informē komisiju, ka tika ieviestas korekcijas
kustības sarakstu atiešanas laikos. Atiešanas laiki no "Centrāltirgus" g.p. un no p.v. "Zasulauka
stacija" (virziena uz centru) nemainās. Reisu skaits nemainās.
Pamatojums: Lai uzlabotu tramvaju vadītāju darba apstākļus.
Pielikumā pievienotie dokumenti: divu veidu kustību saraksti.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 13.07.2010. noteikumu nr.634 „Sabiedriskā transporta
pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā“ 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 kustību sarakstā darbdienās un brīvdienās tramvaja
maršrutā Nr.2 „Centrāltirgus - Tapešu iela” no 01.07.2015.
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.
RP SIA „Rīgas satiksme” par pieturvietas „Ērgļu iela” ieviešanu autobusa
maršrutā Nr.34 „Centrāltirgus - Saulīši”.
RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš informē komisiju, ka Stopiņu novads ir izveidojis
divas jaunas pieturvietu platformas Garajā ielā, līdz ar to priekšlikums iekļaut pieturvietas
maršrutā nr.34 “Centrāltirgus-Saulīši”. Grozījumi maršrutā jāsaskaņo ar VAS “Autotransporta
direkcija”.
Pielikumā pievienotie dokumenti: maršruta shēma.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 13.07.2010. noteikumu nr.634 „Sabiedriskā transporta
pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā“ 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 - papildu pieturvietas „Ērgļu iela” ieviešanu autobusa
maršrutā Nr.34 „Centrāltirgus - Saulīši” abos virzienos.
2. Noteikt, ka lēmuma 1.punkts stājas spēkā pēc grozījumu saskaņošanas VAS
“Autotransporta direkcija”.
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.
RP SIA „Rīgas satiksme” par izmaiņām kustību sarakstā darbdienās un brīvdienās
trolejbusa maršrutā Nr.3 „Sarkandaugava - Centrāltirgus”(Kundziņsala).
RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš informē komisiju, ka ieviestas korekcijas
atiešanas laikos, trolejbusu braukšanas laikus saskaņojot ar paralēli braucošo autobusu kustības
sarakstiem, reisu skaits nemainās.
Pielikumā pievienotie dokumenti: divu veidu kustību saraksti.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 13.07.2010. noteikumu nr.634 „Sabiedriskā transporta
pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā“ 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 kustību sarakstā darbdienās un brīvdienās trolejbusa
maršrutā Nr.3 „Sarkandaugava - Centrāltirgus”(Kundziņsala) no 01.07.2015.
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
1.4.

RP SIA „Rīgas satiksme” iesniegums par grozījumiem paaugstināta servisa
autobusu maršrutu kustības sarakstos.
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.
203. maršruts Pļavnieki - Jugla
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbadienās un sestdienās 39 reisi,
izlaidumu skaits 2 minibusi, bet svētdienās 22 reisi, izlaidumu skaits 1 minibuss.
Balstoties uz pasažieru plūsmas pieaugumu un nepieciešamības palielināt piedāvāto
pakalpojuma apjomu tiek piedāvāts mainīt 203. minibusa maršruta sarakstu darbadienās un
brīvdienās, izpildīt vairāk reisus. Plānotais reisu skaits darbadienās 46 (+7) reisi, izlaidumu
skaits 2 minibusi, bet brīvdienās 42 (+7 sestdienās un +20 svētdienās) reisi, izlaidumu skaits 2
minibuss.
204. maršruts Centrs - Jugla
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbadienās 90 reisi, sestdienā 78 reiss.
Izlaidumu skaits darbadienās 6 minibusi, sestdienā 5 minibusi.
Balstoties uz paredzamajām izmaiņām pasažieru plūsmā dēļ skolēnu un studentu
brīvlaika, tiek piedāvāts sestdienās samazināt plānoto izpildīto reisu un izlaidumu skaitu vasaras
sezonā līdz 31.08.2015. Plānotais reisu skaits sestdienā būtu 63 (-15) reisi, izlaidumu skaits 4 (1) minibusi.
206. maršruts Autoosta – Mežciems
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbadienās 125 reisi, brīvdienās 92 reiss.
Izlaidumu skaits darbadienās 7 minibusi, brīvdienās 5 minibusi.
Balstoties uz pasažieru plūsmas pieaugumu un nepieciešamības palielināt piedāvāto
pakalpojuma apjomu maršrutā tiek piedāvāts mainīt 206. minibusa maršrutu sarakstu
darbadienās, palielinot izlaidumu un reisu skaitu. Plānotais reisu skaits darbadienās būtu 144
(+19) reisi, izlaidumu skaits darbadienās 8 (+1) minibusi.
208. maršruts Autoosta - Pļavnieki
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbadienās 144 reisi, sestdienās 132
reiss, svētdienās 120 reisi. Izlaidumu skaits darbadienās, sestdienās 6 minibusi, svētdienās 5
minibusi.
Balstoties uz paredzamajām izmaiņām pasažieru plūsmā dēļ skolēnu un studentu
brīvlaika, tiek piedāvāts uz vasaras sezonu līdz 31.08.2015. mainīt 208. minibusa maršruta
sarakstu. Plānotais reisu skaits darbadienās būtu 144 (0) reisi, sestdienās 124 (-8) reisi,
svētdienās 120 (0) reisi. Plānotais izlaidumu skaits darbadienās 6 (0) minibusi, sestdienās 5 (-1)
minibusi, svētdienās 4 (0) minibusi.
209. maršruts Purvciems – Rumbula
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbadienās 90 reisi, brīvdienās 80 reisi.
Izlaidumu skaits darbadienās un brīvdienās 5 minibusi.

Balstoties uz pasažieru plūsmas pieaugumu, lai uzlabotu pasažieriem piedāvātā
pakalpojuma apjomu, kā arī nepieciešamību nodrošināt vienmērīgu kustības intervālu Maskavas
ielas maršruta posmā starp dažādiem sabiedriskā transporta veidiem tiek piedāvāts mainīt 209.
minibusa maršruta sarakstu brīvdienās. Plānotais reisu skaits brīvdienās būtu 86 (+6) reisi.
Plānotais izlaidumu skaits 5 minibusi.
214. maršruts Centrs - Dreiliņi
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits katru dienu 176 reisi ar intervālu 10 min.
Izlaidumu skaits darbadienās 8 minibusi.
Iepriekš Rīgas mikroautobusu satiksme iesniedza
Rīgas domes Pasažieru
komercpārvadājumu licencēšanas komisijā minibusu skaita palielinājums brīvdienās no 6. uz 8.
minibusiem, kas tika atbalstīts, bet prognozētā pasažieru plūsma brīvdienās nepieauga un Rīgas
mikroautobusu satiksme piedāvā atgrieziet pie iepriekšējā plānotā izlaiduma apjoma.
Tiek piedāvāts veikt korekcijas brīvdienu sarakstos atbilstoši pasažieru plūsmai.
Turpmāk brīvdienās noteikt plānoto reisu skaitu 138 (-38) reisi, plānotais izlaidumu skaits 6 (-2)
minibusi. Dēļ mazāk intensīvas ceļu satiksmes brīvdienās, kā dēļ ir iespējas samazināt
braukšanas laiku 214. minibusa maršrutā, plānotais intervāls pa dienu būtiski nepalielināsies un
plānots no 11 līdz 13 min. Lai palielinātu un precizētu pasažieru izpratni par maršruta
galapunktu tiek piedāvāts mainīt maršruta nosaukumu uz Centrālā stacija – Dreiliņi.
236. maršruts Baznīcas iela – Zolitūde
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbadienās 188 reisi, brīvdienās 140
reisi. Izlaidumu skaits darbadienās 8 minibusi, brīvdienās 6 minibusi.
Balstoties uz pasažieru pieprasījumu kritumu svētdienās tiek piedāvāts veikt korekcijas
svētdienas sarakstā atbilstoši pasažieru plūsmai. Turpmāk svētdienās noteikt plānoto reisu
skaitu 98 (-42) reisi un plānoto izlaidumu skaitu 4 (-2) minibusi. Atiešanas laiki pirmajiem
četriem reisiem no rīta un pēdējiem diviem reisiem vakarā nemainās. Darbadienās un
sestdienās saraksts nemainās
237. maršruts Esplanāde – Imanta
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbadienās 100 reisi, brīvdienās 60 reisi.
Izlaidumu skaits darbadienās 5 minibusi, brīvdienās 3 minibusi.
Balstoties uz izmaiņām 37. autobusa un 241. minibusa maršruta sarakstos un
nepieciešamības savstarpēji koordinācijas atiešanas laikus starp šiem maršrutiem , tiek
piedāvāts uz vasaras sezonu līdz 31.08.2015 mainīt 237. minibusa maršruta sarakstu sestdienās
un svētdienās. Plānotais reisu skaits sestdienās būtu 56 (-4) reisi, svētdienās 52 (-8) reisi.
241. maršruts Centrs – Lidosta Rīga
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbadienās 73 reisi, brīvdienās 56 reisi.
Izlaidumu skaits darbadienās 4 minibusi, brīvdienās 3 minibusi.
Balstoties uz izmaiņām 41. autobusa un 237. minibusa maršruta sarakstos un
nepieciešamības savstarpēji koordinācijas atiešanas laikus starp šiem maršrutiem tiek piedāvāts
uz vasaras sezonu līdz 31.08.2015 mainīt 241. minibusa maršruta sarakstu, nemainot reisu un
izlaidumu skaitu.
244. maršruts Centrālā stacija - Iļģuciems
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbadienās 114 reisi, sestdienā 72 reisi.
Izlaidumu skaits darbadienās 5 minibusi, sestdienās 3 minibusi.
Balsoties un nepieciešamību uzlabot kustības intervālu un biežumu, kā arī veikt
savstarpējo maršrutu koordināciju 238., 244. minibusa maršrutiem tiek piedāvāts mainīt 244.

minibusa maršrutu sarakstu darbadienām un sestdienām. Plānotais reisu skaits darbadienās būtu
124 (+10) reisi, sestdienās 78 (+6) reisi. Plānotais izlaidumu skaits darbadienās un sestdienās
nemainās.
246. maršruts Centrs – Bolderāja
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbadienās 176 reisi, bet brīvdienā 138
reisi, izlaidumu skaits darbadienās 8 minibusi, brīvdienās 6 minibusi.
Saistībā ar pludmales sezonas sākšanos un atiešanas laiku koordinācijas nepieciešamību
ar 3. maršruta autobusiem tiek piedāvāts veikt izmaiņas 246. minibusa maršruta sarakstos
darbadienās un brīvdienās, nemainot pirmo un pēdējo reisu atiešanas laikus, kā arī plānoto reisu
un izlaidumu skaitu.
263. maršruts Mežciems - Šampēteris
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits katru darbadienās, sestdienās 146 reisi,
svētdienās 120 reisi. Izlaidumu skaits darbadienās, sestdienās 12 minibusi, svētdienās 8
minibusi.
Balstoties uz paredzamajām izmaiņām pasažieru plūsmā vasaras sezonas un skolēnu,
studentu brīvlaika laikā, kad pasažieru skaita samazinājums vidēji sestdienās ir -30%, bet
svētdienās -50% no darbadienā pārvadātā pasažieru kopskaita. Vidēji pārvadātais pasažieru
skaits darbadienā 2300 (15.8 pasažieri reisā), sestdienā 1200 pasažieri (8.2 pasažieri reisā),
svētdienā 1150 pasažieri (9.6 pasažieri reisā). Darbadienās atbilstoši pasažieru plūsmai vakarā
pēc plkst. 19:00 tiek palielināts kustības intervāls no 13 min uz 15 min. pirmo riesu un pēdējo
reisu atiešanas laiki nemainās. Tiek piedāvāts mainīt 263. minibusa maršruta sarakstu
darbadienām un brīvdienām. Turpmāk plānotais reisu skaits darbadienās būtu 144 (-2) reisi,
brīvdienās 72 (-74 sestdienā un -48 svētdienā) reisi. Plānotais izlaidumu skaits darbadienās 12
(0) minibusi, brīvdienās 6 (-6 sestdienā un -2 svētdienā) minibusi.
270. maršruts Imanta - Pļavnieki
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbadienās, sestdienās 156 reisi,
svētdienās 128 reisi. Izlaidumu skaits darbadienās, sestdienās 12 minibusi, svētdienās 10
minibusi.
Balstoties uz pasažieru plūsmas izpēti, kā arī minibusu vadītāju aptauju tiek piedāvāts
uzlabot 270. minibusa maršrutu sarakstu svētdienās. Nodrošināt nedaudz mazāku kustības
intervālu un vairāk reisus, kad pasažieru plūsma ir vislielākā. Plānotais reisu skaits svētdienās
132 (+4) reisi, izlaidumu skaits 10 (0) minibusi. Samazināts intervāls visu dienu no 15 min. uz
14 min.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 13.07.2010. noteikumu nr.634 „Sabiedriskā transporta
pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā“ 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 maršrutos
203. maršruts Pļavnieki - Jugla
206. maršruts Autoosta – Mežciems
208. maršruts Autoosta - Pļavnieki
209. maršruts Purvciems – Rumbula
214. maršruts Centrs - Dreiliņi
236. maršruts Baznīcas iela – Zolitūde
237. maršruts Esplanāde – Imanta

241. maršruts Centrs – Lidosta Rīga
244. maršruts Centrālā stacija - Iļģuciems
246. maršruts Centrs – Bolderāja
270. maršruts Imanta - Pļavnieki
saskaņā ar iesniegtajiem kustības sarakstiem pielikumā no 2015.gada 26.jūnija līdz
31.08.2015.
2. Nesaskaņot grozījumus paaugstināta servisa autobusu maršrutu: Nr.204 “Centrs –
Jugla” un Nr. 263 ”Mežciems – Šampēteris” kustības sarakstos.
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

