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2. PASAŽIERU PĀRVADĀJUMI RĪGAS PILSĒTAS MARŠRUTU TĪKLĀ.

RP SIA „Rīgas satiksme” iesniegumi:
1.1.
Par izmaiņām maršrutu pieturvietu nosaukumos:
- „Vītolu iela/RAF centrs” Duntes ielā centra virzienā 3.trolejbusa maršrutā
mainīta uz „Vītolu iela”;
- „A.Čaka iela/Pērnavas iela” A.Čaka ielā centra virzienā 18., 23.trolejbusa
maršrutos mainīta uz „A.Čaka iela”;
- „J.Asara iela/Grīziņkalns” Pērnavas ielā no centra 13.trolejbusa maršrutā
mainīta uz „Grīziņkalns”;
- „J.Asara iela” Pērnavas ielā abos virzienos 3., 6., 47.autobusa maršrutos mainīta
uz „Grīziņkalns”
- „Kultūras nams „Draudzība”” Tilta ielā nosaukumu varianti:
- Draudzība;
- Sarkandaugava;
- Tilta iela;
- Sliežu iela.
- „Pļavnieku dp / Katlakalna iela” centra virzienā 3., 47.autobusa maršrutos un
16., 22.trolejbusa maršrutos mainīt uz „Katlakalna iela”;
- „Vaiņodes iela/K.Ulmaņa gatve” 40.autobusa maršrutā un 19., 24.trolejbusa
maršrutos centra virzienā mainīt uz „K.Ulmaņa gatve”;
- „Tvaika iela/Tilta iela” no centra 11., 24.autobusa maršrutos un 3.trolejbusa
maršrutā mainīt uz „Tvaika iela”.
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RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš lūdz izskatīt sagatavotos priekšlikumus par
Pieturvietu nosaukumu maiņu, atbilstoši pieturvietu piešķiršanas vadlīnijām .
Pamatojums: sakārtot pieturvietu dubultos nosaukumus, vēstule SIA „MRF Mājoklis”
Nr.MRF/RS/24/09-2014.
V.Faļkovs izsaka viedokli, ka iepazīstoties ar iesniegto pieturvietu nosaukumu sarakstu,
secināts, ka priekšlikums kopumā ir atbalstāms. Jautājumā par pieturvietas „k.n.
Draudzība” nosaukumu, izsaka viedokli mainīt uz nosaukumu „Sarkandaugava”, jo tas
visprecīzāk norāda uz mikrorajona centru.
Pieturvietas „Pļavnieku dp/Katlakalna iela” nosaukuma maiņu uz nosaukumu
„Katlakalna ielu” šobrīd nevaram atbalstīt, jo ir jārisina informatīvais paziņojumu uz
trolejbusa tablo.
R.Auziņš norāda, ka saistībā ar Sarkandaugavu ir problēmas – ir autobusu maršruti no
Vecmīlgrāvja puses, kuriem ir pieturvieta „Sarkandaugava” pie Tilta ielas. 3.trolejbusa
maršruts pietur galapunktā pieturvietā „k/n Draudzība””, tad pieturvieta
„Sarkandaugava”, savukārt Kundziņsalas reisi pietur „k/n ”Draudzība””, un nepietur
pieturvietā „Sarkandaugava” , pastāv risks, ka cilvēki izvēlēsies nepareizu pieturvietu un
netiks uzņemti.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 13.07.2010. noteikumu nr.634 „Sabiedriskā
transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā“ 21., 25, 27., 28, un
55.punktu, kā arī saskaņā ar Rīgas domes 11.05.2004. nolikuma nr.100 „Rīgas domes
Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums” 2.1.4. punktu,
Komisija nolemj:
1. Apstiprināt pieturvietu nosaukumu maiņu:
• „Vītolu iela/RAF centrs” Duntes ielā centra virzienā
3.trolejbusa maršrutā
mainīt uz „Vītolu iela”;
• „A.Čaka iela/Pērnavas iela” A.Čaka ielā centra virzienā 18.,
23.trolejbusa maršrutos mainīta uz „A.Čaka iela”;
• „J.Asara iela/Grīziņkalns” Pērnavas ielā no centra
13.trolejbusa maršrutā mainīt uz „Grīziņkalns”;
• „J.Asara iela” Pērnavas ielā abos virzienos 3., 6.,
47.autobusa maršrutos mainīt uz „Grīziņkalns”
• „Vaiņodes iela/K.Ulmaņa gatve” 40.autobusa maršrutā un
19., 24.trolejbusa
maršrutos centra virzienā mainīt uz „K.Ulmaņa gatve”;
• „Tvaika iela/Tilta iela” no centra 11., 24.autobusa maršrutos
un 3.trolejbusa
maršrutā mainīt uz „Tvaika iela”.
2.Atlikt iesnieguma izskatīšanu sadaļa par pieturvietas k.n.”Draudzība” un
Pieturvietas „Pļavnieku dp / Katlakalna iela” nosaukuma maiņu.
2. Pirms faktiskas pieturvietas nosaukuma nomaiņas, par pieturvietas
nosaukuma maiņu RP SIA „Rīgas satiksme” sniegt informāciju masu
saziņas līdzekļos.
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