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Darba kārtībā: 

33. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2019/8. 
34. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2019/9. 
35. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2019/10. 
36. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2019/11. 
Piedalās: 

Komisijas priekšsēdētājs: V.Faļkovs. 
Komisijas locekļi: A.Bērziņš, S.Bergmanis, J.Klementjevs, V.Dubovs, M.Gavrilovs, 
A.Ansbergs, J.Klotiņš, A.Lubāns, L.Blumberga, G.Brālis. 
Nepiedalās: 

Komisijas locekļi: V.Ķirsis, I.Ručkanova. 
Protokolē: 

Komisijas sekretāre: V.Zīle. 
 
33. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2019/8. 

RP SIA „Rīgas satiksme” lūdz saskaņot izmaiņas 47.autobusa maršruta kustības 
sarakstā un ieviest jaunas sabiedriskā transporta pieturvietas: “Sila iela”, “Gaismas 
internātpamatskola” un “Getliņi”. 

Pamatojums: 2018.gada 21.februārī Rīgas domes Pasažieru 
komercpārvadājumu licencēšanas komisijā tika atbalstīts iesniegums Nr.KOR-
MD/2018/16 par 47.autobusa maršruta pagarināšanu līdz atkritumu poligonam 
“Getliņi EKO” un jaunu pieturvietu izbūvi. Šobrīd ir pabeigta paredzēto pieturvietu 
izbūve, līdz ar to RP SIA „Rīgas satiksme” lūdz saskaņot jauno pieturvietu 
nosaukumus un pagarināt 47.autobusa maršrutu līdz jaunajam galapunktam “Getliņi” 
ar jaunu kustības sarakstu. 
 

RP SIA „Rīgas satiksme” apliecina, ka: 
• augstāk minētās maršrutu izmaiņas neietekmēs esošo tarifu; 
• izmaiņu rezultātā nepalielinās nobraukums maršrutu tīklā ar pasažieriem, līdz ar 
to saskaņā ar 2011.gada 14.novembra pasūtījuma līguma Nr.RD-11-1490-lī “Par 
sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta 
maršrutu tīklā” 2.7.apakšpunktu nav nepieciešama papildus kompensācija. 
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Komisijas priekšsēdētājs uzdod jautājumu RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvim 
R.Auziņam, vai šīs izmaiņas ir saskaņotas ar Valsts SIA “Autotransporta direkcija”. 
 

RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš paskaidro, ka izmaiņas neietekmē 
dotāciju, jo šo izmaiņu rezultātā 47.autobusa maršruts neiziet vairāk kā 30% ārpus 
Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas.  
  
Komisija balso: 

Par: V.Faļkovs, A.Bērziņš, S.Bergmanis, J.Klementjevs, V.Dubovs, M.Gavrilovs, 
A.Ansbergs, J.Klotiņš, A.Lubāns, L.Blumberga, G.Brālis.  
Pret: 0. 
Atturas: 0. 
Vienbalsīgi, pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr.634 
„Sabiedriska transporta pakalpojumu organizēšanas kartība maršrutu tīklā” 5., 7., 25., 
27., 28. un 55.punktu, 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. apakšpunktu, 
Komisija nolemj:  

• saskaņot izmaiņas 47.autobusa maršruta kustības sarakstā.  
• ieviest jaunas sabiedriskā transporta pieturvietas: “Sila iela”, “Gaismas 

internātpamatskola” un “Getliņi”. 
 
Izmaiņas 47.autobusa maršruta kustības sarakstā stājas spēkā 2019.gada 4.martā. 
 
34. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2019/9. 

RP SIA „Rīgas satiksme” lūdz pārdēvēt sabiedriskā transporta pieturvietu 
“Pagrieziens uz Mangaļiem” par “Pagrieziens uz Mangaļsalu”. 
 

Pamatojums: 
Esošais sabiedriskā transporta pieturvietas nosaukums maldina pasažierus, jo 
pieturvietas tuvumā pagrieziens ved uz Mangaļsalu. 
 
Komisija balso: 

Par: V.Faļkovs, A.Bērziņš, S.Bergmanis, J.Klementjevs, V.Dubovs, M.Gavrilovs, 
A.Ansbergs, J.Klotiņš, A.Lubāns, L.Blumberga, G.Brālis.  
Pret: 0. 
Atturas: 0. 
Vienbalsīgi, pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr.634 
„Sabiedriska transporta pakalpojumu organizēšanas kartība maršrutu tīklā” 7. un 
55.punktu, kā arī saskaņā ar Rīgas domes 2016.gada 26.janvāra nolikuma Nr.180 
„Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums” 4.5. 
apakšpunktu, 
Komisija nolemj: saskaņot sabiedriskā transporta pieturvietas “Pagrieziens uz 
Mangaļiem” pārdēvēšanu par “Pagrieziens uz Mangaļsalu”. 
 
Izmaiņas stāsies spēkā pēc audio balss pārskaņošanas transportlīdzekļu audio 
ierakstos. 
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35. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2019/10. 

RP SIA „Rīgas satiksme” lūdz komisiju saskaņot izmaiņas autobusu, trolejbusu 
un tramvaju maršrutos: 
Autobusi: 

• 1.autobusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 89 (-1) reisi un brīvdienu 
kustības sarakstā 49 (-2) reisi; 
• 2.autobusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 146 (-14) reisi; 
• 3.autobusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 269 (-3) reisi; 
• 4.autobusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 78 (-3) reisi un brīvdienu 
kustības sarakstā 54 (reisu skaits nemainās) reisi; 
• 5.autobusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 69 (-4) reisi un brīvdienu 
kustības sarakstā 67 (reisu skaits nemainās) reisi; 
• 6.autobusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 84 (-2) reisi un brīvdienu 
kustības sarakstā 57 (reisu skaits nemainās) reisi; 
• 7.autobusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 63 (-2) reisi un brīvdienu 
kustības sarakstā 49 (reisu skaits nemainās) reisi; 
• 8.autobusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 72 (-4) reisi un brīvdienu 
kustības sarakstā 46 (reisu skaits nemainās) reisi; 
• 9.autobusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 76 (reisu skaits nemainās) reisi 
brīvdienu kustības sarakstā  44 (-2) reisi; 
• 11.autobusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 78 (-3) reisi un brīvdienu 
kustības sarakstā 58 (-1) reisi; 
• 12.autobusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 80 (-4) reisi; 
• 15.autobusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 102 (-2) reisi; 
• 21.autobusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 130 (-2) reisi un brīvdienu 
kustības sarakstā 95 (reisu skaits nemainās) reisi; 
• 23.autobusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 94 (-1) reisi un brīvdienu 
kustības sarakstā 60 (-6) reisi; 
• 24.autobusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 109 (-1) reisi; 
• 25.autobusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 115 (-4) reisi; 
• 28.autobusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 46 (-2) reisi; 
• 32.autobusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 29 (+1) reisi; 
• 36.autobusa maršrutā brīvdienu kustības sarakstā 64 (reisu skaits neminās) reisi; 
• 37.autobusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 119 (-2) reisi; 
• 41.autobusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 125 (-2) reisi; 
• 48.autobusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 75 (-4) reisi un brīvdienu 
kustības sarakstā 57 (reisu skaits nemainās) reisi; 
• 50.autobusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 69 (-2) reisi un brīvdienu 
kustības sarakstā 49 (-2) reisi; 
• 53.autobusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 149 (-2) reisi: 
• 58.autobusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 66 (+4) reisi. 
 
Augstāk minēto izmaiņu ieviešanas rezultātā veikt koordinēšanu arī citos autobusu 
maršrutos, bez reisu skaita izmaiņām: 

• Darbdienās maršrutos Nr. 4z, 10, 13, 14, 16, 26, 30, 31, 38, 39, 40, 43, 44, 46, 
54, 55, 56, 60; 

• Brīvdienās maršrutos Nr.; 10; 13; 26; 38; 39; 40; 44; 46; 55; 56. 
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Trolejbusi: 

• 5.trolejbusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 101 (-4) reiss un brīvdienu 
kustības sarakstā 61 reiss (reisu skaits nemainās); 
• 9.trolejbusa maršrutā darbdienu un brīvdienu kustības saraksts reisu skaits 
nemainās; 
• 12.trolejbusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 117 (-5) reisi un brīvdienu 
kustības sarakstā 61 (-3) reiss; 
• 14.trolejbusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 186 (-8) reisi un brīvdienu 
kustības sarakstā 97 (-2) reisi; 
• 15.trolejbusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 392 (-48) reisi; 
• 16.trolejbusa maršrutā darbdienu un brīvdienu kustības saraksta korekcijas 
(reisu skaits nemainās); 
• 17.trolejbusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 253 (-12) reisi un brīvdienu 
kustības sarakstā 160 (-24) reisi; 
• 19.trolejbusa maršrutā darbdienu kustības saraksts (reisu skaits nemainās); 
• 22.trolejbusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 281 (-8) reiss un brīvdienu 
kustības sarakstā 150 (-11) reisi; 
• 23.trolejbusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 268 (-8) reisi un brīvdienu 
kustības sarakstā 122 reisi (reisu skaits nemainās); 
• 25.trolejbusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 241 (-2) reiss un brīvdienu 
kustības sarakstā 141 (-10) reiss; 
• 27.trolejbusa maršrutā brīvdienu kustības sarakstā 84 (-2) reisi. 
 
Tramvaji: 

• 1.tramvaja maršruta darbdienu kustības sarakstā 231 (-4) reiss un brīvdienu 
kustības sarakstā 157 (-13) reisi; 
• 5.tramvaja maršruta brīvdienu kustības sarakstā 86 (-2) reisi; 
• 7.tramvaja maršruta darbdienu kustības sarakstā 207 (-9) reisi; 
• 11.tramvaja maršruta brīvdienu kustības sarakstā 148 (-4) reisi. 
 

Pamatojums: Pamatojoties uz pasažieru skaita kritumu, RP SIA “Rīgas 
satiksme” ir veikusi kustības sarakstu analīzi gada griezumā, pamatojoties uz kuru tiek 
iesniegti augstāk minētie priekšlikumi. Galvenokārt reisu skaita samazinājums tiek 
veikts ārpus maksimuma stundām vai intensīvākajos maršrutos visas dienas garumā, 
kas būtiski neietekmēs maršrutu kustības intervālu. 
  

RP SIA „Rīgas satiksme” apliecina, ka: 
• augstāk minētās maršrutu izmaiņas neietekmēs esošo tarifu; 
• izmaiņu rezultātā nepalielinās nobraukums maršrutu tīklā ar pasažieriem, līdz ar 
to saskaņā ar 2011.gada 14.novembra pasūtījuma līguma Nr.RD-11-1490-lī “Par 
sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta 
maršrutu tīklā” 2.7.apakšpunktu nav nepieciešama papildus kompensācija. 
 

Komisija balso: 

Par: V.Faļkovs, A.Bērziņš, S.Bergmanis, J.Klementjevs, V.Dubovs, M.Gavrilovs, 
A.Ansbergs, J.Klotiņš, A.Lubāns, L.Blumberga, G.Brālis.  
Pret: 0. 
Atturas: 0. 
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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, kā 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 izmaiņas autobusu, trolejbusu un tramvaju maršrutos: 
Autobusi: 

• 1.autobusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 89 (-1) reisi un brīvdienu 
kustības sarakstā 49 (-2) reisi; 
• 2.autobusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 146 (-14) reisi; 
• 3.autobusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 269 (-3) reisi; 
• 4.autobusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 78 (-3) reisi un brīvdienu 
kustības sarakstā 54 (reisu skaits nemainās) reisi; 
• 5.autobusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 69 (-4) reisi un brīvdienu 
kustības sarakstā 67 (reisu skaits nemainās) reisi; 
• 6.autobusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 84 (-2) reisi un brīvdienu 
kustības sarakstā 57 (reisu skaits nemainās) reisi; 
• 7.autobusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 63 (-2) reisi un brīvdienu 
kustības sarakstā 49 (reisu skaits nemainās) reisi; 
• 8.autobusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 72 (-4) reisi un brīvdienu 
kustības sarakstā 46 (reisu skaits nemainās) reisi; 
• 9.autobusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 76 (reisu skaits nemainās) reisi 
brīvdienu kustības sarakstā  44 (-2) reisi; 
• 11.autobusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 78 (-3) reisi un brīvdienu 
kustības sarakstā 58 (-1) reisi; 
• 12.autobusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 80 (-4) reisi; 
• 15.autobusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 102 (-2) reisi; 
• 21.autobusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 130 (-2) reisi un brīvdienu 
kustības sarakstā 95 (reisu skaits nemainās) reisi; 
• 23.autobusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 94 (-1) reisi un brīvdienu 
kustības sarakstā 60 (-6) reisi; 
• 24.autobusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 109 (-1) reisi; 
• 25.autobusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 115 (-4) reisi; 
• 28.autobusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 46 (-2) reisi; 
• 32.autobusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 29 (+1) reisi; 
• 36.autobusa maršrutā brīvdienu kustības sarakstā 64 (reisu skaits neminās) reisi; 
• 37.autobusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 119 (-2) reisi; 
• 41.autobusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 125 (-2) reisi; 
• 48.autobusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 75 (-4) reisi un brīvdienu 
kustības sarakstā 57 (reisu skaits nemainās) reisi; 
• 50.autobusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 69 (-2) reisi un brīvdienu 
kustības sarakstā 49 (-2) reisi; 
• 53.autobusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 149 (-2) reisi: 
• 58.autobusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 66 (+4) reisi. 
 
Augstāk minēto izmaiņu ieviešanas rezultātā veikt koordinēšanu arī citos autobusu 
maršrutos, bez reisu skaita izmaiņām: 
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• Darbdienās maršrutos Nr. 4z, 10, 13, 14, 16, 26, 30, 31, 38, 39, 40, 43, 44, 46, 
54, 55, 56, 60; 

• Brīvdienās maršrutos Nr.; 10; 13; 26; 38; 39; 40; 44; 46; 55; 56. 
 
Trolejbusi: 

• 5.trolejbusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 101 (-4) reiss un brīvdienu 
kustības sarakstā 61 reiss (reisu skaits nemainās); 
• 9.trolejbusa maršrutā darbdienu un brīvdienu kustības saraksts reisu skaits 
nemainās; 
• 12.trolejbusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 117 (-5) reisi un brīvdienu 
kustības sarakstā 61 (-3) reiss; 
• 14.trolejbusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 186 (-8) reisi un brīvdienu 
kustības sarakstā 97 (-2) reisi; 
• 15.trolejbusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 392 (-48) reisi; 
• 16.trolejbusa maršrutā darbdienu un brīvdienu kustības saraksta korekcijas 
(reisu skaits nemainās); 
• 17.trolejbusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 253 (-12) reisi un brīvdienu 
kustības sarakstā 160 (-24) reisi; 
• 19.trolejbusa maršrutā darbdienu kustības saraksts (reisu skaits nemainās); 
• 22.trolejbusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 281 (-8) reiss un brīvdienu 
kustības sarakstā 150 (-11) reisi; 
• 23.trolejbusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 268 (-8) reisi un brīvdienu 
kustības sarakstā 122 reisi (reisu skaits nemainās); 
• 25.trolejbusa maršrutā darbdienu kustības sarakstā 241 (-2) reiss un brīvdienu 
kustības sarakstā 141 (-10) reiss; 
• 27.trolejbusa maršrutā brīvdienu kustības sarakstā 84 (-2) reisi. 
 
Tramvaji: 

• 1.tramvaja maršruta darbdienu kustības sarakstā 231 (-4) reiss un brīvdienu 
kustības sarakstā 157 (-13) reisi; 
• 5.tramvaja maršruta brīvdienu kustības sarakstā 86 (-2) reisi; 
• 7.tramvaja maršruta darbdienu kustības sarakstā 207 (-9) reisi; 
• 11.tramvaja maršruta brīvdienu kustības sarakstā 148 (-4) reisi. 
 
Izmaiņas autobusu, trolejbusu un tramvaju maršrutos stāsies spēkā 2019.gada 2.martā. 
 
36. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2019/11. 

  RP SIA „Rīgas satiksme” lūdz komisiju neizskatīt iesnieguma 1.2. punktā -  
322. maršruta kustības sarakstu darba dienām un 1.5. punktu par 237. maršrutu.  

RP SIA „Rīgas satiksme” lūdz komisiju saskaņot izmaiņas kustības sarakstā 
paaugstināta servisa autobusa maršrutos: 

• 204.maršrutā tiek piedāvāts veikt izmaiņas darbdienu kustības sarakstā 75 (-10) 
reisi; 

• 322.maršrutā tiek piedāvāts veikt izmaiņas kustības sarakstos - brīvdienās 101 
(-1) reiss; 

• 209. maršrutā tiek piedāvāts veikt izmaiņas kustības sarakstos -darbdienās un 
sestdienās ir izstrādāts kopējs kustības saraksts 80 (reisu skaits nemainās) reisi 
un svētdienās 68 (-12) reisi; 
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• 206, 214, 263. maršrutā tiek piedāvāts veikt izmaiņas darbdienu kustības 
sarakstā (reisu skaits nemainās); 

• 241. maršrutā tiek piedāvāts veikt izmaiņas darbdienu kustības sarakstā 82 (-2) 
reisi; 

• 338. maršrutā tiek piedāvāts veikt izmaiņas darbdienu kustības sarakstā 96 (-10) 
reisi; 

• 233. maršrutā tiek piedāvāts veikt izmaiņas darbdienu kustības sarakstā 206 (-2) 
reisi; 

• 336. maršrutā tiek piedāvāts veikt izmaiņas darbdienu un sestdienu kustības 
sarakstā (reisu skaits nemainās). 

 
Pamatojums: 

Pamatojoties uz izmaiņām pasažieru plūsmā 204.maršrutā, tika secināts, ka pa 
dienas vidu ir krities pasažieru skaits, līdz ar to no plkst. 11:30-15:00 tiks palielināts 
kustības intervāls no 20 minūtēm uz 30-35 minūtēm un ņemot vērā pasažieru lūgumus 
nepieciešams pagarināt maršruta kustību ar reisiem pēc plkst. 20:00; 

209.maršrutā, lai samazinātu sastrēguma ietekmi uz kustības sarakstu ir 
nepieciešams koriģēt braukšanas un kompensācijas laikus galapunktos.  Sakarā ar 
pasažieru plūsmas kritumu svētdienās ieviest atšķirīgu kustības sarakstu.   

206., 214., 263., 241., 338., 233. un 336.maršrutā sakarā ar nepietiekamu 
braukšanas un kompensācijas laiku galapunktos ir nepieciešams uzlabot kustības 
sarakstus, lai samazinātu sastrēguma ietekmi uz tiem, un pasažieriem tiktu nodrošināti 
precīzāki un ērtāki atiešanas laiki. 
 

RP SIA „Rīgas satiksme” apliecina, ka: 
Paaugstināta servisa autobusa maršrutu izmaiņas neietekmēs esošo tarifu un ņemot 
vērā, ka paaugstināta servisa autobusu pārvadājumi netiek kompensēti no RP SIA 
“Rīgas satiksme” vai Rīgas pilsētas puses, tad izmaiņas neietekmē pasūtītāja 
kompensācijas apmēru RP SIA “Rīgas satiksme”. 
 
Komisija balso: 

Par: V.Faļkovs, A.Bērziņš, S.Bergmanis, J.Klementjevs, V.Dubovs, M.Gavrilovs, 
A.Ansbergs, J.Klotiņš, A.Lubāns, L.Blumberga, G.Brālis.  
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, kā 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 izmaiņas kustības sarakstā paaugstināta servisa autobusa maršrutos: 
• 204.maršrutā tiek piedāvāts veikt izmaiņas darbdienu kustības sarakstā 75 (-10) 

reisi; 
• 322.maršrutā tiek piedāvāts veikt izmaiņas kustības sarakstos - brīvdienās 101 

(-1) reiss; 
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• 209. maršrutā tiek piedāvāts veikt izmaiņas kustības sarakstos -darbdienās un 
sestdienās ir izstrādāts kopējs kustības saraksts 80 (reisu skaits nemainās) reisi 
un svētdienās 68 (-12) reisi; 

• 206, 214, 263. maršrutā tiek piedāvāts veikt izmaiņas darbdienu kustības 
sarakstā (reisu skaits nemainās); 

• 241. maršrutā tiek piedāvāts veikt izmaiņas darbdienu kustības sarakstā 82 (-2) 
reisi; 

• 338. maršrutā tiek piedāvāts veikt izmaiņas darbdienu kustības sarakstā 96 (-10) 
reisi; 

• 233. maršrutā tiek piedāvāts veikt izmaiņas darbdienu kustības sarakstā 206 (-2) 
reisi; 

• 336. maršrutā tiek piedāvāts veikt izmaiņas darbdienu un sestdienu kustības 
sarakstā (reisu skaits nemainās). 

 
Izmaiņas paaugstināta servisa autobusa maršrutos stāsies spēkā 2019.gada 2.martā. 
 
 
Komisijas priekšsēdētājs:  (personiskais paraksts)   V.Faļkovs 
 

Komisijas sekretāre:   (personiskais paraksts)   V.Zīle 
 

 
IZRAKSTS PAREIZS 
Komisijas sekretāre         V.Zīle 
Rīgā, 2019.gada __.februārī 
 


