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1.
PASAŽIERU PĀRVADĀJUMI RĪGAS PILSĒTAS MARŠRUTU TĪKLĀ.
1.1.

RP SIA „Rīgas satiksme” lūdz ieviest pieturvietu autobusu maršrutiem Nr.2., Nr.11. un
Nr.24 abos virzienos Meža prospektā „Meža prospekts”.

Komisija, vadoties no „Pieturvietu nosaukumu piešķiršanas vadlīnijās” noteikto, konstatē, ka ir
atbalstāms RP SIA „Rīgas satiksme” priekšlikums par pieturvietas nosaukumu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr.634 „Sabiedriskā
transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā” 25., 27., 28. un 55.punktu, kā arī
saskaņā ar Rīgas domes 2004.gada 11.maija nolikuma Nr.100 „Rīgas domes Pasažieru
komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums” 2.1.4. un 2.1.5.apakšpunktu,
Komisija nolemj:
1. Apstiprināt grozījumus Rīgas pilsētas maršrutu tīkla pieturvietu sarakstā,
papildinot to ar jaunām pieturvietām „Meža prospekts”, abos virzienos.
2. Apstiprināt grozījumus autobusu maršrutos Nr.2, Nr.11. un Nr.24 un ieviest
pieturvietas „Meža prospekts”, abos virzienos.
1.2.

RP SIA „Rīgas satiksme” iesniegums par izmaiņām paaugstināta servisa autobusa
maršrutos.
• Maršrutā Nr. 206., 208., 216. tiek piedāvāts mainīt maršruta sarakstu darbdienās,
brīvdienās.
• Maršrutā Nr. 200., 224. tiek piedāvāts mainīt maršrutu sarakstu svētdienās.
• Maršrutā Nr. 204., 270. tiek piedāvāts mainīt maršrutu sarakstu darbdienās,
sestdienās.
• Maršrutā Nr. 203., 233., 237., 246. tiek piedāvāts mainīt maršrutu sarakstu
darbdienās.
• Maršrutā Nr. 214. tiek piedāvāts mainīt un noteikt vienotu maršruta sarakstu
darbdienās, brīvdienās.

•

Maršrutā Nr. 263 tiek piedāvāts mainīt kustības sarakstus darbdienās, brīvdienās un
maršrutu virzienā no Šampētera.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr.634 „Sabiedriskā
transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā” 25., 27., 28. un 55.punktu, kā arī
saskaņā ar Rīgas domes 2004.gada 11.maija nolikuma Nr.100 „Rīgas domes Pasažieru
komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums” 2.1.4. un 2.1.5.apakšpunktu,
Komisija nolemj:
1. Apstiprināt grozījumus paaugstināta servisa autobusu maršrutu kustības
sarakstos no 2015.gada 7.novembra:
Nr.200 “Stacijas laukums – Vecdaugava”
Nr.224 “Stacijas laukums – Mangaļsala”
Nr.203 “Pļavnieki – Jugla”
Nr.204 “Centrs – Jugla”
Nr.206 “Autoosta – Mežciems”
Nr.208 “Autoosta – Pļavnieki”
Nr.214 “Centrs – Dreiliņi”
Nr.216 “Centrs – Ķengarags”
Nr.233 “Centrs – Ziepniekkalns”
Nr.237 “Esplanāde – Imanta”
Nr.246 “Centrālā stacija – Daugavgrīva”
Nr.270. “Imanta – Pļavnieki”
2. Apstiprināt grozījumus paaugstināta servisa autobusu maršrutā Nr.263
“Mežciems – Šampēteris” un kustības sarakstā, virzienā no Šampētera uz
Mežciemu pa Vietalvas ielu, Vestienas ielu, Pildas ielu un tālāk pa maršrutu,
saskaņā ar pievienoto maršruta shēmu pielikumā. Maršruta virzienā iekļaut
divas jaunas pieturvietas “RP SIA "Rīgas satiksme" un pieturvieta
“7.autobusu parks”.

