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1.
PASAŽIERU PĀRVADĀJUMI RĪGAS PILSĒTAS MARŠRUTU TĪKLĀ.
1.1.

RP SIA „Rīgas satiksme” iesniegums par izmaiņām kustību sarakstos autobusu un
trolejbusu maršrutos darbadienās un brīvdienās.
• Autobusu maršrutos nr.1.,5.,6.,8.,11.,14.,28.,44.,46. mainās kustību saraksti
brīvdienās un darbdienās. Reisu skaits nemainās.
• Autobusu maršrutos nr.53. un nr.18. mainās kustību saraksti brīvdienās un
darbdienās. Samazinās reisu skaits brīvdienās (-2 reisi).
• Autobusa maršrutā nr.40. palielinās reisu skaits darbdienās (+1 reiss) un samazinās
brīvdienās (-1 reiss).
• Trolejbusu maršrutos nr.1.,19.,24.,27. mainās kustību saraksti brīvdienās un
darbdienās. Reisu skaits nemainās.
• Trolejbusa maršrutā nr.9. mainās kustību saraksti brīvdienās un darbdienās.
Palielinās reisu skaits darbdienās (+2 reisi).
Pamatojums: Lai uzlabotu kustības regularitāti.
RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāve informē komisiju, ka vairāku mēnešu laikā veicot reisu
izpildes laiku izpēti un izvērtējot iedzīvotāju sūdzības, secināts, ka atsevišķos maršrutos
nepieciešams koriģēt braukšanas laiku, lai uzlabotu kustības regularitāti.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 13.07.2010. noteikumu nr.634 „Sabiedriskā transporta
pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā“ 25., 27., 28., 55., 77. un 82. punktu, kā arī
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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 grozījumu autobusu maršrutos nr.1.,5.,6.,8.,11.,18.,14.,28.,40.,44.,46.
un 53. saskaņā ar iesniegtajiem kustības sarakstiem pielikumā uz trīs mēnešiem.
2. Apstiprināt grozījumus trolejbusu maršrutos nr.1.,9.,19.,24.,27. saskaņā ar
iesniegtajiem kustības sarakstiem pielikumā uz trīs mēnešiem.
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
1.2.

RP SIA „Rīgas satiksme” iesniegums par pieturvietas „Cidoniju iela” slēgšanu
autobusa maršrutā Nr.34 „Centrāltirgus – Saulīši”
RP SIA „Rīgas satiksme” sniedz informāciju komisijai, ka pieturvieta „Cidoniju
iela” (virzienā uz centru), kas atrodas Stopiņu novada administratīvajā teritorijā ir
bijusi iekārtota uz privāta īpašuma, un pēc īpašuma saimnieka izteiktās vēlmes
minētā pieturvieta ir likvidēta.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 13.07.2010. noteikumu nr.634 „Sabiedriskā transporta
pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā“ 5. 25., 27., 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 grozījumu autobusu maršrutā nr.34 „Centrāltirgus – Saulīši” un
slēgt pieturvietu „Cidoniju iela” virzienā uz centru.
2. Satiksmes departamentam sniegt informāciju VAS „Autotransporta direkcija”
par grozījumiem maršrutā.
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
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