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Darba kārtībā: 

37. RP SIA “Rīgas satiksme” informatīvais ziņojums. 
38. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2019/36.  
Piedalās: 

Komisijas priekšsēdētājs: V.Faļkovs. 
Komisijas locekļi: A.Bērziņš, V.Dubovs, M.Gavrilovs, A.Ansbergs, J.Klotiņš, 
V.Bergs, S.Aveniņa, L.Blumberga. 
Nepiedalās: 

Komisijas locekļi: S.Bergmanis, J.Klementjevs, V.Ķirsis, A.Lubāns, G.Brālis. 
Protokolē: 

Komisijas sekretāre: V.Zīle. 
 

37. RP SIA “Rīgas satiksme” informatīvais ziņojums. 

Iepriekšējā komisijas sēdē, 2019.gada 10.aprīlī (sēde Nr.6), vairāki komisijas 
locekļi uzdeva jautājumus RP SIA “Rīgas satiksme” pārstāvim par iespējamām 
izmaiņām vairāku sabiedriskā transporta maršrutos. Ņemot vērā to, ka atbilžu 
sagatavošanai bija nepieciešama papildus informācija, komisijas priekšsēdētājs 
V.Faļkovs lūdza RP SIA “Rīgas satiksme” līdz nākamajai komisijas sēdei sagatavot 
apkopojumu par pasažieru skaitu, kuri veic pārsēšanos no 206.minibusa maršruta uz 
citiem RP SIA “Rīgas satiksme” maršrutiem, kas iet uz Čiekurkalnu, t.sk. 9., 48. 
autobusu maršrutu un 11.tramvaja maršrutu, kā arī par 322.minibusa maršruta kustības 
sarakstu piemērošanu tieši lidostas maksimuma stundām un noslodzi. 

RP SIA “Rīgas satiksme” pārstāvis informē komisijas locekļus, ka apkopojot 
informāciju par biļešu validāciju posmā, kas sakrīt 206. un 271.minibusu maršrutos, un 
kas brauc virzienā uz Čiekurkalnu, t.sk. 9., 48. autobusu maršrutos un 11.tramvaja 
maršrutos, vidēji dienā no 206.minibusa maršruta pārsēžas 15.2 pasažieri (0,7%), no 
271.minibusa maršruta pārsēžas 9 pasažieri (0.8%). Tādējādi nav pamats sabiedriskā 
transporta maršruta izmaiņām pāri Brasas pārvadam cauri Čiekurkalnam un līdz 
Brīvības ielai. 

Attiecībā uz 322.minibusa maršruta kustības sarakstu piemērošanu lidostas 
maksimuma stundām un noslodzi, RP SIA “Rīgas satiksme” pārstāvis informē 
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komisijas locekļus, ka tika veikts lidostā ielidojošo un izlidojošo reisu apkopojums pa 
stundām, sabiedriskā transporta reisu skaita apkopojums un biļešu validāciju 
apkopojums. Rezultātā tika konstatēts, ka visvairāk sabiedrisko transportu izmanto 
tieši lidostas biroju darbinieki un apkalpojošais personāls. Nav novērojamas arī 
izmaiņas biļešu validāciju skaitā lidostas maksimuma stundās, t.i., īpašas intensitātes 
laikos, kad lidmašīnas ielido pēc desmitiem vakarā.  

 
38. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2019/36.  

RP SIA “Rīgas satiksme” pārstāvis informē komisijas locekļus, ka ir izvērtētas 
2019.gada 10.aprīlī (sēdē Nr.6) apstiprinātās izmaiņas 30. un 54.autobusu maršrutu 
kustības sarakstos un pludmales sezonas piedāvājumu, un lūdz pagarināt 30.autobusa 
maršrutu brīvdienās līdz Vakarbuļļiem un grozīt 54.autobusa maršruta kustības 
sarakstu, kas tiek koordinēts ar 30.autobusa maršrutu.  

RP SIA “Rīgas satiksme” lūdz ieviest izmaiņas no 2019.gada 1.jūnija un 
nenoteikt tām konkrētu beigu datumu, bet atļaut RP SIA “Rīgas satiksme” to izsludināt 
pasažieriem 10 dienas pirms sezonas beigām. Pludmales, mazdārziņu un atpūtas 
sezonu netiek plānots noslēgt ātrāk par 2019.gada 31. augustu. 

RP SIA “Rīgas satiksme” apliecina, ka 2019. gada budžetā augstāk minētās 
izmaiņas ir iekļautas un nebūs nepieciešama papildus kompensācija. 

 
Komisija balso: 
Par: V.Faļkovs, A.Bērziņš, V.Dubovs, M.Gavrilovs, A.Ansbergs, J.Klotiņš, V.Bergs, 
S.Aveniņa, L.Blumberga. 
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: pagarināt 30.autobusa maršrutu brīvdienās līdz Vakarbuļļiem un 
grozīt 54.autobusa maršruta kustības sarakstu, kas tiek koordinēts ar 30.autobusa 
maršrutu.  

Izmaiņas ieviest no 2019.gada 1.jūnija un nenoteikt tām konkrētu beigu 
datumu, bet atļaut RP SIA “Rīgas satiksme” to izsludināt pasažieriem 10 dienas pirms 
sezonas beigām. Pludmales, mazdārziņu un atpūtas sezonu netiek plānots noslēgt ātrāk 
par 2019.gada 31. augustu. 
 
 
Komisijas priekšsēdētājs:  (personiskais paraksts)   V.Faļkovs 
 

Komisijas sekretāre:   (personiskais paraksts)   V.Zīle 
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Komisijas sekretāre         V.Zīle 
Rīgā, 2019.gada 6.jūnijā 
 


