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1. Pasažieru pārvadājumi Rīgas pilsētas maršrutu tīklā. 
 

1.1.  Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” (turpmāk – RP SIA “Rīgas satiksme”) 
iesniegums Nr.KOR-MD/2016/151 par grozījumiem Rīgas pilsētas maršrutu tīklā.  

RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis informē Komisiju, ka 2016.gada 23.augustā 
RP SIA „Rīgas satiksme” ir saņemts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 
departamenta Izglītības pārvaldes 2016.gada 23.augusta iesniegums par papildu 
pieturvietas ierīkošanu. Iesniegumā lūgts ierīkot papildu pieturvietu pie Rīgas Austrumu 
vidusskolas sabiedriskajam transportam Kalna ielas un Viļānu ielas krustojumā.  

RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis lūdz Komisiju saskaņot jaunas trolejbusa 
maršruta Nr.15, autobusa maršruta Nr.18 un paaugstināta servisa autobusa maršruta 204., 
216. pieturvietas “Viļānu iela” atklāšanu 1. septembrī centra virzienā. 
 

Komisija balso: 
Par: V.Faļkovs, J.Klementjevs, M.Gavrilovs, A.Pārups, J.Dzikeviča, G.Brālis. 
Pret: 0. 
Atturas: 0. 
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Komisija nolemj: pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu 
Nr.634 „Sabiedriska transporta pakalpojumu organizēšanas kartība maršrutu tīklā” 25., 
27., 28. un 55.punktu, ņemot vērā pieturvietu nosaukumu piešķiršanas vadlīnijas, kā 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, 
 
1. Apstiprināt grozījumus Rīgas pilsētas maršrutu tīklā un apstiprināt pieturvietu ar 

nosaukumu ”Viļānu iela”. 
2. Apstiprināt maršrutu kustības sarakstus no 2016.gada 1.septembra saskaņā ar 

iesniegtajiem kustības sarakstiem pielikumā. 
3. Uzdot RP SIA “Rīgas satiksme” sniegt informāciju masu saziņas līdzekļos. 

 
1.2.  Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” (turpmāk – RP SIA “Rīgas satiksme”) 

iesniegums Nr.KOR-MD/2016/152.   
RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis lūdz Komisiju saskaņot izmaiņas paaugstināta 

servisa autobusu kustības sarakstos: 
• Ieviest grozījumus 204. paaugstināta servisa autobusu maršrutā abos virzienos. 

Slēgt maršruta darbību sestdienās. 
• 206. maršrutā mainās darbdienu (reisu skaits nemainās) un brīvdienu (-2 reisi) 

kustības saraksts. 
• Ieviest nelielas korekcijas 209. maršruta darbdienu kustības sarakstos. Reisu 

skaits nemainās. 
• Ieviest nelielas korekcijas 214. maršruta darbdienu, sestdienu un svētdienu 

kustības sarakstos. Reisu skaits nemainās. 
• 233. maršrutā mainās darbdienu (-28 reisi), sestdienu (-12 reisi) un svētdienu (-

6 reisi) kustības saraksti. 
• 236. maršrutā mainās darbdienu (-8 reisi), sestdienu (-4 reisi) un svētdienu 

(reisu skaits nemainās) kustības saraksti. 
• 237. maršrutā mainās darbdienu (+4 reisi), sestdienu (-4 reisi) un svētdienu 

(reisu skaits nemainās) kustības saraksts. Izveidot vienotu sarakstu brīvdienām. 
• 238. maršrutā mainās darbdienu (reisu skaits nemainās), sestdienu (+2 reisi) 

un svētdienu (+2) kustības saraksti. 
• 241. maršrutā mainās darbdienu (+5 reisi) un brīvdienu (-2 reisi) kustības 

saraksti. 
• 244. maršrutā mainās darbdienu (-3 reisi) un sestdienu (-1 reisi) kustības 

saraksti. 
• Ieviest grozījumus 263. paaugstināta servisa autobusu maršrutā abos virzienos. 

Reisu skaits nemainās. 
• Ieviest grozījumus 271. paaugstināta servisa autobusu maršrutā abos virzienos. 

Palielināt reisu skaitu darbdienās (+8 reisi). 
• Slēgts eksperimentālo 217. paaugstināta servisa autobusu maršrutu. 
• 280. maršrutā mainās darbdienu (-12 reisi) un brīvdienu (+28 reisi) kustības 

saraksti. 
• 246. maršruts kursē tikai darbdienās (134 reisi) un ir pagarināts līdz 

Pļavniekiem. Maršrutam tiek ieviests papildus reiss 246a, kurš kursē 
darbdienās (80 reisi), sestdienās (137 reisi) un svētdienās (131 reiss). 
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Komisija balso: 
Par: V.Faļkovs, J.Klementjevs, M.Gavrilovs, A.Pārups, J.Dzikeviča, G.Brālis. 
Pret: 0. 
Atturas: 0. 
 
Komisija nolemj: pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu 
Nr.634 „Sabiedriska transporta pakalpojumu organizēšanas kartība maršrutu tīklā” 25., 
27., 28. un 55.punktu, un  saskaņā ar Rīgas domes 2016.gada 26.janvāra nolikuma Nr.180 
„Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums” 4.3. 
apakšpunktu, 
 

1. Apstiprināt grozījumus paaugstināta servisa autobusu kustības sarakstos ar 
2016.gada 8.septembri: 
• Ieviest grozījumus 204. paaugstināta servisa autobusu maršrutā abos virzienos. 

Slēgt maršruta darbību sestdienās. 
• 206. maršrutā mainās darbdienu (reisu skaits nemainās) un brīvdienu (-2 reisi) 

kustības saraksts. 
• Ieviest nelielas korekcijas 209. maršruta darbdienu kustības sarakstos. Reisu 

skaits nemainās. 
• Ieviest nelielas korekcijas 214. maršruta darbdienu, sestdienu un svētdienu 

kustības sarakstos. Reisu skaits nemainās. 
• 233. maršrutā mainās darbdienu (-28 reisi), sestdienu (-12 reisi) un svētdienu (-

6 reisi) kustības saraksti. 
• 236. maršrutā mainās darbdienu (-8 reisi), sestdienu (-4 reisi) un svētdienu 

(reisu skaits nemainās) kustības saraksti. 
• 237. maršrutā mainās darbdienu (+4 reisi), sestdienu (-4 reisi) un svētdienu 

(reisu skaits nemainās) kustības saraksts. Izveidot vienotu sarakstu brīvdienām. 
• 238. maršrutā mainās darbdienu (reisu skaits nemainās), sestdienu (+2 reisi) 

un svētdienu (+2) kustības saraksti. 
• 241. maršrutā mainās darbdienu (+5 reisi) un brīvdienu (-2 reisi) kustības 

saraksti. 
• 244. maršrutā mainās darbdienu (-3 reisi) un sestdienu (-1 reisi) kustības 

saraksti. 
• Ieviest grozījumus 263. paaugstināta servisa autobusu maršrutā abos virzienos. 

Reisu skaits nemainās.  
• Konceptuāli atbalstīt grozījumu ieviešanu 271. paaugstināta servisa autobusu 

maršrutā abos virzienos, kā arī reisu skaitu darbdienās (+8 reisi) palielināšanu,  
ar nosacījumu, ja maršrutu apsekošanas komisija sniegs pozitīvu rakstisku 
atzinumu par 271.minibusa maršruta izbraukšanas iespēju virzienā no Paula 
Stradiņa slimnīca pa maršrutu līdz Aizpriežu ielai, tālāk pa Aizpriežu ielu, 
Linezera ielu, Dzērbenes ielu, Brīvības gatvi, Šmerļa ielu, Malienas ielau, 
Hipokrāta ielu līdz galapunktam Gaiļezera ielā. Virzienā no galapunkta 
Gaiļezera ielā pa Gaiļezera ielu, Hipokrāta ielu, Malienas ielu, Šmerļa ielu, 
Brīvības gatvi, Krustabaznīcas ielu, Ropažu ielu, Dzērbenes ielu, Aizpriežu 
ielu un tālāk pa maršrutu līdz galapunktam Paula Stradiņa slimnīca. Paziņot 
par minētajām izmaiņām masu saziņas līdzekļos 10 dienas pirms izmaiņu 
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stāšanās spēkā, saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu 
Nr.634 „Sabiedriska transporta pakalpojumu organizēšanas kartība maršrutu 
tīklā” 55.punktu. 

• Slēgt eksperimentālo 217. paaugstināta servisa autobusu maršrutu. 
• 280. maršrutā mainās darbdienu (-12 reisi) un brīvdienu (+28 reisi) kustības 

saraksti. 
• 246. maršruts kursē tikai darbdienās (134 reisi) un ir pagarināts līdz 

Pļavniekiem. Maršrutam tiek ieviests papildus reiss 246a, kurš kursē 
darbdienās (80 reisi), sestdienās (137 reisi) un svētdienās (131 reiss). 
 

2. Uzdot RP SIA “Rīgas satiksme” sniegt informāciju masu saziņas līdzekļos. 
 

 
Komisijas priekšsēdētājs:         (personīgais paraksts)  V.Faļkovs 
 
 
Protokolētājs:   (personīgais paraksts)  V.Zīle 
 

 
IZRAKSTS PAREIZS 
Komisijas sekretāre       V.Zīle 
Rīgā, 2016.gada 14.septembrī 


