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Darba kārtībā:
1. Pasažieru pārvadājumi Rīgas pilsētas maršrutu tīklā.
2. Licences piešķiršana pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem.
3. Dažādi.
Piedalās:
Komisijas priekšsēdētājs: V.Faļkovs.
Komisijas locekļi: J.Klementjevs, J.Dzikeviča, A.Pārups, M.Gavrilovs, R.Gailis, K.Blass.
Nepiedalās: I.Solomatins, A.Kozlovs, G.Brālis, Ē.Škapars, E.Valpēters.
Protokolē: Komisijas sekretāre D.Ziemele-Adricka.
1. PASAŽIERU PĀRVADĀJUMI RĪGAS PILSĒTAS MARŠRUTU TIKLĀ.
1.1.Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” (turpmāk - RP SIA “Rīgas satiksme”)
iesniegums Nr.KOR-MD/2016/106:
1) Par jauna autobusa maršruta Nr.60 “Ķengarags - Ziepniekkalns” atklāšanu.
RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš lūdz komisiju pieņemt lēmumu par jauna autobusa
maršruta Nr.60 “Ķengarags - Ziepniekkalns” atklāšanu.
Jaunais maršruts būtiski atvieglos minēto apkaimju iedzīvotāju pārvietošanos starp tām un
nodrošinās plašu piekļuvi citām Rīgas apkaimēm (2.att.). Braucot virzienā no Ķengaraga
pasažieriem būs iespēja ērti pārsēsties Ziepniekkalna, Bišumuižas un Valdlauču apkaimē
esošajos sabiedriskajos transportlīdzekļos, tādos kā 19., 24. un 27. trolejbusa maršruts, 12., 23.,
26., 40., 44., 46., 56. autobusa maršruts, 10. tramvaja maršruts un reģionālie autobusa maršruti.
Braucot virzienā no Ziepniekkalna, Bišumuižas, Valdlaučiem pasažieriem būs iespēja ērti
pārsēsties Ķengaraga apkaimē esošajos sabiedriskajos transportlīdzekļos, tādos kā 3., 7. un 9.
tramvaja maršruts, 15., 31., 49. autobusa maršruts un reģionālie autobusa maršruti. Visi iepriekš
minētie maršruti nodrošina plašu piekļuvi citām Rīgas apkaimēm.
Šobrīd, sabiedriskā transporta pasažieri patērē apmēram 50 minūtes, lai nokļūtu no
Ziepniekkalna uz Ķengaragu, bet izmantojot jauno maršrutu, tas aizņems par 26 minūtēm
mazāk.
Komisija balso:

Par: V.Faļkovs, J.Klementjevs, J.Dzikeviča, M.Gavrilovs, R.Gailis, A.Pārups, K.Blass.
Pret:0
Atturas:0
Vienbalsīgi, pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr.634
„Sabiedriska transporta pakalpojumu organizēšanas kartība maršrutu tīklā" 25., 27., 28. un
55.punktu, ka arī saskaņā ar Rīgas domes 2016.gada 26.janvāra nolikuma Nr.180 „Rīgas domes
Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums" 4.3., 4.4. un
4.6.apakšpunktiem,
Komisija nolemj:
1. Apstiprināt grozījumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā
un atklāt autobusa maršrutu Nr.60 “Ķengarags - Ziepniekkalns” saskaņā ar
iesniegto maršruta shēmu un aprakstu un izsniedzot RP SIA “Rīgas
satiksme” maršruta apliecinājumu no 2016.gada 1.jūlija.
2. Apstiprināt kustības sarakstu saskaņā ar iesniegto pielikumu uz 6 mēnešiem,
un uzdot RP SIA “Rīgas satiksme” pēc 5 mēnešiem iesniegt Komisijai
izvērtējumu par pārvadājumiem maršrutā.
3. Uzdot RP SIA „Rīgas satiksme" sniegt informāciju masu saziņas līdzekļos.
2) Par papildu pieturvietas ieviešanu autobusa maršrutā Nr.12
Sakarā ar jaunu pieturvietu “Lejupes iela” (abos virzienos) ierīkošanu J.Čakstes gatvē pirms
rotācijas apļa, iesviest minētās pieturvietas kā papildu pieturvietas arī autobusu maršrutā Nr.12.
Komisija balso:
Par: V.Faļkovs, J.Klementjevs, J.Dzikeviča, M.Gavrilovs, R.Gailis, A.Pārups, K.Blass.
Pret:0
Atturas:0
Vienbalsīgi, pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr.634
„Sabiedriska transporta pakalpojumu organizēšanas kartība maršrutu tīklā" 25., 27., 28. un
55.punktu, ka arī saskaņā ar Rīgas domes 2016.gada 26.janvāra nolikuma Nr.180 „Rīgas domes
Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums" 4.3.un 4.5.apakšpunktiem,
Komisija nolemj:
1. Apstiprināt grozījumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā
un ieviest papildu pieturvietu autobusa maršrutā Nr.12 “Abrenes iela Kooperatīvs “Ziedonis””.
2. Uzdot RP SIA „Rīgas satiksme" sniegt informāciju masu saziņas līdzekļos.
1.2.

RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2016/105 par kustības saraksta
apstiprināšanu trolejbusu maršrutam Nr.27 “Stacijas laukums – Ziepniekkalns”:
RP SIA “Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš informē, ka ir sastādīts darba dienu kustības
saraksts trolejbusu maršrutā Nr.27, kuru lūdz saskaņot uz 3 mēnešiem.
Kopējais reisu skaits samazinās (-5 reisi).
Komisija balso:
Par: V.Faļkovs, J.Klementjevs, J.Dzikeviča, M.Gavrilovs, R.Gailis, A.Pārups, K.Blass.
Pret:0
Atturas:0

Vienbalsīgi, pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr.634
„Sabiedriska transporta pakalpojumu organizēšanas kartība maršrutu tīklā" 25., 27., 28. un
55.punktu, ka arī saskaņā ar Rīgas domes 2016.gada 26.janvāra nolikuma Nr.180 „Rīgas domes
Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums" 4.3. apakšpunktu,
Komisija nolemj:
1. Apstiprināt grozījumus trolejbusu maršruta Nr.27 “Stacijas laukums –
Ziepniekkalns” kustības sarakstā saskaņā ar iesniegto pielikumu.
2. Noteikt, ka kustības sarakts ir spēkā uz 4 mēnešiem un uzdot RP SIA “Rīgas
satiksme” pēc 3 mēnešiem iesniegt Komisijai izvērtējumu par
pārvadājumiem maršrutā.
3. Uzdot RP SIA „Rīgas satiksme" sniegt informāciju masu saziņas līdzekļos.
1.3.
Pieturvietas “Birzes iela” nosaukuma maiņa uz nosaukumu “Valentīna Pikuļa aleja”
Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs ziņo, ka atbilstoši Rīgas domes 07.06.2016. lēmumam
Nr.3868 “Par Birzes ielas posma pārdēvēšanu par Valentīna Pikuļa aleju, Valentīna Pikuļa takas
nosaukuma piešķiršanu”, nepieciešams mainīt nosaukumu pieturvietai “Birzes iela” uz
nosaukumu “Valentīna Pikuļa aleja” autobusu maršrutiem Nr.3., 36., 56.
Komisija balso:
Par: V.Faļkovs, J.Klementjevs, R.Gailis, K.Blass, E.Valpēters, J.Dzikeviča, Ē.Škapars,
M.Gavrilovs.
Pret: 0
Atturas: A.Pārups
Ar balsu vairākumu “par” -7, un “atturas”-1:,
pamatojoties uz Ministru kabineta
2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr.634 „Sabiedriska transporta pakalpojumu organizēšanas
kartība maršrutu tīklā" 25., 27., 28. un 55.punktu, ka arī saskaņā ar Rīgas domes 2016.gada
26.janvāra nolikuma Nr.180 „Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas
komisijas nolikums" 4.3. un 4.5. apakšpunktu,
Komisija nolemj:
Apstiprināt grozījumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā un mainīt
pieturvietas nosaukumu “Birzes iela” uz nosaukumu “Valentīna Pikuļa aleja” autobusu
maršrutiem Nr.3., 36., 56

