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Darba kārtībā:
1. Pasažieru pārvadājumi Rīgas pilsētas maršrutu tīklā.
Piedalās:
Komisijas priekšsēdētājs: V.Faļkovs.
Komisijas locekļi: I.Solomatins, A.Kozlovs, J.Klementjevs, R.Gailis, M.Gavrilovs,
K.Blass, E.Valpēters.
Protokolē: V.Zīle.
1. Pasažieru pārvadājumi Rīgas pilsētas maršrutu tīklā.
Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” (turpmāk – RP SIA “Rīgas
satiksme”) iesniegums Nr.KOR-MD/2016/170 par grozījumiem Rīgas pilsētas
maršrutu tīklā.
1.1.

RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis lūdz Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu
licencēšanas komisiju (turpmāk – Komisija) saskaņot:
• Jauna autobusa maršruta “Purvciems - Vecmīlgrāvis” Nr.48 atklāšanu
darbdienās. Maršruta ieviešana radīs nobraukuma pieaugumu par 0,10% no
kopējā nobraukuma ar pasažieriem 2016 gadā.
• korekcijas darbdienu kustības sarakstos 2. un 24. autobusu maršrutā, lai
sinhronizētu atiešanas laikus ar jauno maršrutu.
• jaunās pieturvietas un to nosaukumus, kā arī iekļaut tās autobusa maršrutos:
Pieturvietas
Ielas nosaukums uz kuras
Autobusa maršruta nr.
nosaukums
atrodas pieturvieta
48.(virzienā uz Sarkandaugavu),
Brīvības gatve
Gustava Zemgala gatve
jaunais maršruts (abos)
jaunais maršruts (virzienā uz
Ieriķu iela
Ieriķu iela
Vecmīlgrāvi)

RP SIA „Rīgas satiksme” iesniegumā jaunajam autobusa maršrutam
“Purvciems - Vecmīlgrāvis” Nr.48 ir norādīts maršruta numurs 48. Komisijas
priekšsēdētājs V.Faļkovs izsaka priekšlikumu piešķirt jaunajam autobusa maršrutam
maršruta numuru Nr.58, ņemot vērā sabiedrības izteikto viedokli sociālajos portālos,
kā piemēram Twitter, facebook, jo apmēram 63% no aptaujātajiem izteikuši
priekšlikumu piešķirt autobusa maršrutam “Purvciems - Vecmīlgrāvis” maršruta
numuru Nr.58.
RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvim iebildumu nav.
Komisija balso:
Par: V.Faļkovs, I.Solomatins, A.Kozlovs, J.Klementjevs, R.Gailis, M.Gavrilovs,
K.Blass, E.Valpēters.
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 no 2016.gada 1.novembra saskaņot:
• jauna autobusa maršruta Nr.58 “Purvciems - Vecmīlgrāvis” atklāšanu
darbdienās.
• korekcijas darbdienu kustības sarakstos 2. un 24. autobusu maršrutā, lai
sinhronizētu atiešanas laikus ar jauno maršrutu.
• jaunās pieturvietas un to nosaukumus, kā arī iekļaut tās autobusa maršrutos:
Pieturvietas
nosaukums

Ielas nosaukums uz kuras
atrodas pieturvieta

Brīvības gatve

Gustava Zemgala gatve

Ieriķu iela

Ieriķu iela

Autobusa maršruta nr.
58.(virzienā uz Sarkandaugavu),
jaunais maršruts (abos)
58. (virzienā uz Vecmīlgrāvi)

• Uzdot RP SIA “Rīgas satiksme” sniegt informāciju masu saziņas līdzekļos.
1.2. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2016/171 par

grozījumiem Rīgas pilsētas maršrutu tīklā.
RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis lūdz Komisiju atjaunot trolejbusa maršruta
Nr.27 iepriekšējo darbdienu kustības sarakstu, kas bija spēkā no 01.02.2016 līdz
30.06.2016., sakarā ar palielinātu sūdzību skaitu kopš stājies spēkā esošais 27.
trolejbusa maršruta darbdienu kustības saraksts.
Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs izsaka viedokli, ka esošais trolejbusa
maršruta Nr.27 darbdienu kustību saraksts ir bijis veiksmīgs trolejbusa vadītājiem, taču
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nav bijis veiksmīgs pasažieriem, jo trolejbusi izbrauc no galapunkta vēlāk, kas izraisa
pasažieru neapmierinātību un sūdzības.
Komisijas loceklis R.Gailis izsaka priekšlikumu atstāt spēkā esošo sarakstu līdz
objektīvu GPRS (Vispārējs datu pakešu pārraides pakalpojums. GPRS ir jauna datu
pārraides tehnoloģija GSM mobilo sakaru tīklā, kas izmanto pakešu komutācijas
principu) datu saņemšanas no RP SIA “Rīgas satiksme” apakšuzņēmuma sabiedrības
ar ierobežotu atbildību “Rīgas acs”.
Komisija balso:
Par: V.Faļkovs, I.Solomatins, A.Kozlovs, J.Klementjevs, R.Gailis, M.Gavrilovs,
K.Blass, E.Valpēters.
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:
• noraidīt RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2016/171 par
grozījumiem Rīgas pilsētas maršrutu tīklā.
• atstāt spēkā esošo trolejbusa maršruta Nr.27 darbdienu kustības sarakstu
līdz objektīvu GPRS datu saņemšanas no RP SIA “Rīgas satiksme”
apakšuzņēmuma sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas acs”.

RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2016/176 par
grozījumiem Rīgas pilsētas maršrutu tīklā.
1.3.

RP SIA „Rīgas satiksme” lūdz saskaņot jaunu pieturvietu “Cidoniju iela”
virzienā uz centru autobusa maršrutam Nr.34.
Pamatojums: Ir izveidota pieturvietas platforma.
Komisija balso:
Par: V.Faļkovs, I.Solomatins, A.Kozlovs, J.Klementjevs, R.Gailis, M.Gavrilovs,
K.Blass, E.Valpēters.
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:
• saskaņot jaunu pieturvietu “Cidoniju iela” virzienā uz centru autobusa
maršrutam Nr.34.
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RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2016/177 par
grozījumiem Rīgas pilsētas maršrutu tīklā.

1.4.

RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis lūdz Komisiju saskaņot izmaiņas
paaugstināta servisa autobusu kustības sarakstos:
• 206. maršrutā samazinās reisu skaits darbdienās (-4 reisi) un brīvdienās (-6
reisi).
• 216. pamata maršrutā samazināsies reisu skaits darbdienās (-4 reisi). Tiek
ieviesti papildus virzieni darbdienās (24 reisi), sestdienās (20 reisi),
svētdienās (16 reisi).
• 246. pamata maršrutā samazinās reisu skaits darbdienās (-14 reisi). Tiek
ieviesti papildus virzieni darbdienās (7 reisi).
• 246a. pamata maršrutā palielinās reisu skaits darbdienās (+1). Tiek
apvienots sestdienu un svētdienu kustības saraksts. Palielinās reisu skaits
svētdienās (+3), samazinās reisu skaits sestdienās (-3). Tiek ieviesti papildus
virzieni darbdienās (13 reisi), brīvdienās (12).
Komisija balso:
Par: V.Faļkovs, I.Solomatins, A.Kozlovs, J.Klementjevs, R.Gailis, M.Gavrilovs,
K.Blass, E.Valpēters.
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 no 2016.gada 1.novembra saskaņot izmaiņas paaugstināta
servisa autobusu kustības sarakstos:
• 206. maršrutā samazināt reisu skaitu darbdienās (-4 reisi) un brīvdienās (-6
reisi).
• 216. pamata maršrutā samazināsies reisu skaits darbdienās (-4 reisi). Tiek
ieviesti papildus virzieni darbdienās (24 reisi), sestdienās (20 reisi),
svētdienās (16 reisi).
• 246. pamata maršrutā samazināt reisu skaitu darbdienās (-14 reisi). Tiek
ieviesti papildus virzieni darbdienās (7 reisi).
• 246a. pamata maršrutā palielināt reisu skaitu darbdienās (+1). Tiek
apvienots sestdienu un svētdienu kustības saraksts. Palielināt reisu skaitu
svētdienās (+3), samazināt reisu skaits sestdienās (-3). Tiek ieviesti papildus
virzieni darbdienās (13 reisi), brīvdienās (12).

IZRAKSTS PAREIZS:
Komisijas sekretāre
Rīgā, 2016.gada 20.oktobrī

V.Zīle
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