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1. PASAŽIERU PĀRVADĀJUMI RĪGAS PILSĒTAS MARŠRUTU TĪKLĀ.

RP SIA „Rīgas satiksme” iesniegumi:
1.1.Informācija par pieturvietas „Emīla Dārziņa iela” slēgšanu autobusu maršrutiem
nr.9 „Abrenes iela – Mežaparks” un nr.48 „Pļavnieku kapi – Sarkandaugava” no
13.10.2014.
RP SIA “Rīgas satiksme” pārstāve R.Krūmiņa informē komisiju, ka, pamatojoties uz to,
ka nepieciešams ierīkot gājēju pāreju Ezermalas un Cimzes ielas krustojumā, tika
likvidēta pieturvieta „Emīla Dārziņa iela” 9. un 48.autobusu maršrutiem. Minētā
pietuvieta bija ierīkota tikai virzienā no Sarkandaugavas. Attālums līdz tuvākajām
pieturvietām „Ezermalas iela” ir aptuveni 250 metri un pieturvietai „Sporta bāze” –
aptuveni 270 metri.
Pēc pārvadātāja sniegtās informācijas, iekāpjošo un izkāpjošo pasažieru skaits
pieturvietā „E.Dārziņa iela” ir relatīvi neliels. Esošo situāciju apsekoja arī Satiksmes
departamenta Maršrutu apsekošanas komisija un atbalstīja pieturvietas slēgšanu.
Pielikumā Satiksmes departamenta 2014.gada 3.oktobra vēstule nr.DS-14-2159-SD). Uz
šo brīdi pieturvieta jau ir slēgta, nepieciešams apstiprināt grozījumus pieturvietu
sarakstos augstāk minētajiem maršrutiem.

V.Faļkovs ierosina komisijai atgriezties pie šī jautājuma nākošajā komisijas sēdē,
izvērtējot, vai šajā laika posmā saņemtas iedzīvotāju sūdzības par pieturvietas slēgšanu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 13.07.2010. noteikumu nr.634 „Sabiedriskā
transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā“ 25., 27., 29. un 55.
punktu, kā arī saskaņā ar Rīgas domes 11.05.2004. nolikuma nr.100 „Rīgas domes
Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums” 2.2.3. punktu,
Komisija nolemj:
Atlikt iesnieguma izskatīšanu uz 2 nedēļām, RP SIA “Rīgas satiksme” un
Satiksmes departamentam sniegt informāciju par šajā laika posmā saņemtajām
sūdzībām par pieturvietas slēgšanu.

1.2. Par izmaiņām paaugstināta servisa autobusa maršrutos :
Par izmaiņām paaugstināta servisa autobusa maršrutos :
1) kustību sarakstos darbadienās un brīvdienās Nr.203, 204, 208, 238, 241, 242, 244,
246, 252, 267, 270, 280;
2) kustību sarakstos katrai dienai Nr.200, 214, 224;
3) kustību sarakstos darbadienās Nr.216, 233;
4) maršruta shēmā Nr.208, 224, 244;
5) kustību sarakstos brīvdienās Nr.209;
6) slēgt maršrutu Nr.212.
RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš lūdz izskatīt PS Ŗīgas mikroautobusu
satiksme” iesniegtos priekšlikumus par grozījumiem paaugstināta servisa autobusu
maršrutos. Precīzāk par iesniegtajiem priekšlikumiem infromāciju sniegs PS „Rīgas
mikroautobusu satiksme” pārstāvis A.Boldans:
1.2.1. 200. maršruts “Centrs – Vecdaugava” un “224. maršruts Centrs –
Mangaļsala”
200. maršruts Centrs – Vecdaugava
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits katru dienu 250 reisi. Izlaidumu
skaits katru dienu 12 minibusi.
224. maršruts Centrs – Mangaļsala
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits katru dienu 68 reisi. Izlaidumu
skaits katru dienu 4 minibusi.
Pēc pasažieru plūsmas izpētes un minibusu vadītāju aptaujas tiek piedāvāts mainīt
200., 224. minibusu maršruta sarakstus un maršruta shēmu 224. minibusa maršrutam.
Turpmāk 224. maršruta minibusi kursētu no Mangaļsalas pa maršrutu līdz Raiņa
bulvārim, tālāk pa Raiņa bulvāri, Marijas ielu līdz galapunktam Stacijas laukums. No
galapunkta centrā Stacijas laukums pa Marijas ielu, Merķeļa ielu un tālāk pa maršrutu
līdz galapunktam Mangaļsala. Tiek piedāvāts apvienot 200., 224. minibusa maršrutu,
kur 200. maršruta minibusi atsevišķus reisus izpilda 224. minibusa maršrutā. 224.
maršruta minibusi kursētu no Mangaļsalas tikai rīta pasažieru plūsmas maksimuma laikā
no plkst. 06:00 līdz plkst. 08:17 un no Stacijas laukuma tikai vakarā pasažieru plūsmas

maksimuma laikā no plkst. 15:42 līdz plkst. 18:44 ar intervālu 6 – 8 min. Kopējais
plānotais reisus skaits 224. minibusa maršrutā katru dienu 89 (+21) reisi.
200. minibusa maršrutā plānotais reisu skaits katru dienu 181 (-69) reiss.
Kopējais plānoto minibusu skaits abos maršrutos kopā 16 minibusi.
V.Faļkovs jautā, vai pēc šīm izmaiņām nebūs sūdzības no Mangaļasas pasažieriem?
A.Boldans atbild, ka pašlaik reisā dienas vidū ir 1-2 pasažieri.

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 grozījumus paaugstināta servisa autobusu
maršruta 200. maršruts “Centrs – Vecdaugava” kustības
sarakstos saskaņā ar iesniegtajiem pielikumiem.
2. Apstiprināt grozījumus paaugstināta servisa autobusu
maršruta “224. maršruts Centrs – Mangaļsala” maršrutā un
kustības sarakstos saskaņā ar iesniegtajiem pielikumiem, kā
arī mainīt maršruta nosaukumu uz “Stacijas laukums –
Mangaļsala”.
3. RP SIA „Rīgas satiksme” sniegt informāciju masu saziņas
līdzekļos.
Saskaņā ar LR Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un
otro daļu minētais lēmums stājas spēkā no brīža, kad lēmums paziņots
iesniedzējam. Lēmumu var apstrīdēt Rīgas domē (Rīgā, Rātslaukumā 1 vai
Rīgā, Ģertrūdes ielā 36) – ar iesniegumu Rīgas domes priekšsēdētājam,
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
1.2.2. 203. maršruts “Pļavnieki – Jugla”
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbadienā 62 reisi. Izlaidumu
skaits darbadienās 3 minibusi.
Balstoties uz pasažieru plūsmas izpēti un pasažieru ierosinājumiem tiek piedāvāts
mainīt 203. minibusa maršruta sarakstu darbadienās un izpildīt reisus arī brīvdienās.
Plānotais reisu skaits darbadienās un sestdienās 39 reisi, izlaidumu skaits 2 minibusi, bet
svētdienās 22 reisi, izlaidumu skaits 1 minibuss.

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 grozījumus paaugstināta servisa autobusu
maršruta 203. maršruts “Pļavnieki - Jugla” kustības sarakstos
saskaņā ar iesniegtajiem pielikumiem.
2. RP SIA „Rīgas satiksme” sniegt informāciju masu saziņas
līdzekļos.
Saskaņā ar LR Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un
otro daļu minētais lēmums stājas spēkā no brīža, kad lēmums paziņots
iesniedzējam. Lēmumu var apstrīdēt Rīgas domē (Rīgā, Rātslaukumā 1 vai
Rīgā, Ģertrūdes ielā 36) – ar iesniegumu Rīgas domes priekšsēdētājam,
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

1.2.3. 204. maršruts “Centrs – Jugla”
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbadienā 63 reisi, brīvdienā 31
reiss. Izlaidumu skaits darbadienās 4 minibusi, sestdienā 2 minibusi.
Pēc pasažieru priekšlikumu un sūdzību apkopojuma izskatīšanas un pasažieru
plūsmas izpētes tiek piedāvāts mainīt 204. minibusa maršruta kustības sarakstu
darbadienās, sestdienās. Palielināt minibusu un reisu skaitu darbadienās un sestdienās no
4 līdz 5 minibusiem. Plānotais reisus skaits darbadienā 77 (+14), sestdienā 78 (+47).
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 grozījumus paaugstināta servisa autobusu
maršruta 204. maršruts “Centrs – Jugla” kustības sarakstos
saskaņā ar iesniegtajiem pielikumiem.
2. RP SIA „Rīgas satiksme” sniegt informāciju masu saziņas
līdzekļos.
Saskaņā ar LR Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un
otro daļu minētais lēmums stājas spēkā no brīža, kad lēmums paziņots
iesniedzējam. Lēmumu var apstrīdēt Rīgas domē (Rīgā, Rātslaukumā 1 vai
Rīgā, Ģertrūdes ielā 36) – ar iesniegumu Rīgas domes priekšsēdētājam,
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

1.2.4. 208. maršruts “Centrs – Pļavnieki” (Centrālā stacija – Pļavnieki)
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbadienā 204 reisi ar intervālu 8
min, brīvdienās 120 reisi ar intervālu 13 - 15 min. Izlaidumu skaits darbadienās 8
minibusi, brīvdienās 5 minibusi.
Balstoties uz pasažieru plūsmas izpēti, minibusu vadītāju aptauju, kurā tika
secināts, ka 208. minibusa maršrutā ir pārāk maza pasažieru plūsma attiecībā pret
piedāvāto reisu skaitu, tiek piedāvāts samazināt darbadienās izlaidumu skaitu līdz 5

minibusiem un mainīt kustības sarakstu ar 10 min. intervālu visu dienu. Sestdienās
izlaidumu skaits nemainās, bet tiek palielināts izpildīto reisu skaits un samazināts
kustības intervāls no 13 - 15 min. uz 12 min. Plānotais reisu skaits darbadienā 130 (-48)
reisi, sestdienās 118 (-2) reisi, bet svētdienās 96(-24) reisi. Izlaidumu skaits darbadienās
un sestdienās 5 minibusi, bet svētdienā 4 minibusi.
Tiek piedāvāts mainīt 208. minibusa braukšanas shēmu un maršruta nosaukumu
dēļ neeksistējošas pasažieru plūsmas esošajā galapunktā Riepnieku iela. Turpmāk
minibusi kursētu no Pļavniekiem pa maršrutu līdz Gogoļa ielai, tālāk pa Gogoļa ielu,
Turgeņeva ielu, Elijas ielu, Puškina ielu, Gogoļa ielu līdz galapunktam Centrālā stacija.
No galapunkta centrā Centrālā stacija pa Gogoļa ielu, Marijas ielu un tālāk pa maršrutu.
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 grozījumus paaugstināta servisa autobusu
maršruta 208. maršruts “Centrs – Pļavnieki” maršrutā un
kustības sarakstos saskaņā ar iesniegtajiem pielikumiem, kā
arī mainīt maršruta nosaukumu uz “Centrālā stacija –
Pļavnieki ”.
2. RP SIA „Rīgas satiksme” sniegt informāciju masu saziņas
līdzekļos.
Saskaņā ar LR Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un
otro daļu minētais lēmums stājas spēkā no brīža, kad lēmums paziņots
iesniedzējam. Lēmumu var apstrīdēt Rīgas domē (Rīgā, Rātslaukumā 1 vai
Rīgā, Ģertrūdes ielā 36) – ar iesniegumu Rīgas domes priekšsēdētājam,
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

1.2.5. 209. maršruts “Purvciems – Rumbula”
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbadienā 90 reisi, brīvdienās 80
reisi. Izlaidumu skaits katru dienu 5 minibusi.
Balstoties uz pasažieru plūsmas izpēti un pasažieru ieteikumiem tiek piedāvāts
veikt nelielas izmaiņas atiešanu laikos no galapunktiem brīvdienās, izlīdzināt intervālu,
nemainot reisu un izlaidumu skaitu maršrutā.
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 grozījumus paaugstināta servisa autobusu
maršruta 209. maršruts “Purvciems – Rumbula” kustības
sarakstos saskaņā ar iesniegtajiem pielikumiem.

2. RP SIA „Rīgas satiksme” sniegt informāciju masu saziņas
līdzekļos.
Saskaņā ar LR Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un
otro daļu minētais lēmums stājas spēkā no brīža, kad lēmums paziņots
iesniedzējam. Lēmumu var apstrīdēt Rīgas domē (Rīgā, Rātslaukumā 1 vai
Rīgā, Ģertrūdes ielā 36) – ar iesniegumu Rīgas domes priekšsēdētājam,
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

1.2.6. 212. maršruts “Centrs – Pļavnieki”
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbadienā 84 reisi, sestdienās 72
reisi. Izlaidumu skaits darbadienās un sestdienās 4 minibusi.
Balstoties uz pasažieru plūsmas izpēti tiek secināts, ka tā ir pārāk maza vidēji
reisā 2014. gada septembra darbadienās tika pārvadāts 4,16 pasažieri, bet brīvdienās 3,8
pasažieru. Ņemot vērā zemo pasažieru pieprasīju tiek piedāvāts slēgt 212. minibusa
Pasažieru skaits reisā 212. minibusa maršrutā pa datumiem
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maršrutu.
Komisija, izvērtējot augstāk minētos argumentus konstatē, ka RP SIA „Rīgas satiksme”
priekšlikums par paaugstināta servisa autobusu maršruta nr.212 „Centrs – Pļavnieki”
slēgšanu
ir atbalstāms.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 13.07.2010. noteikumu nr.634 „Sabiedriskā
transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā“ 27. 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. un 2.1.5. punktu,
Komisija nolemj:
1. Slēgt paaugstināta servisa autobusu maršrutu nr.212 „Centrs –
Pļavnieki”
2. RP SIA „Rīgas satiksme” sniegt informāciju masu saziņas
līdzekļos.
Saskaņā ar LR Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro
daļu minētais lēmums stājas spēkā no brīža, kad lēmums paziņots iesniedzējam.
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Lēmumu var apstrīdēt Rīgas domē (Rīgā, Rātslaukumā 1 vai Rīgā, Ģertrūdes ielā
36) – ar iesniegumu Rīgas domes priekšsēdētājam, viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.

1.2.7. 214. maršruts “Centrs – Dreiliņi”
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits katru dienu 176 reisi ar intervālu
10 min Izlaidumu skaits darbadienās 8 minibusi.
Pēc pasažieru pieprasījumiem un sūdzībām tiek piedāvāts mainīt 214. minibusa
maršruta sarakstu, izlīdzinot kustības intervālu pusdienlaikā, nemainot reisu un
izlaidumu skaitu maršrutā.
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 grozījumus paaugstināta servisa autobusu
maršruta 214. maršruts “Centrs - Dreiliņi” kustības sarakstos
saskaņā ar iesniegtajiem pielikumiem.
2. RP SIA „Rīgas satiksme” sniegt informāciju masu saziņas
līdzekļos.
Saskaņā ar LR Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un
otro daļu minētais lēmums stājas spēkā no brīža, kad lēmums paziņots
iesniedzējam. Lēmumu var apstrīdēt Rīgas domē (Rīgā, Rātslaukumā 1 vai
Rīgā, Ģertrūdes ielā 36) – ar iesniegumu Rīgas domes priekšsēdētājam,
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

1.2.8. 216. maršruts “Centrs – Ķengarags”
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbadienā 270 reisi ar intervālu 7
min., brīvdienās 268 reisi ar intervālu 7 min.. Izlaidumu skaits darbadienās 10 minibusi,
brīvdienās 10 minibusi.
Balstoties uz pasažieru plūsmas izpēti un minibusu vadītāju aptauju tiek piedāvāts
mainīt kustības sarakstu darbadienās un nemainīt plānoto izlaidumu, reisu skaitu.
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 grozījumus paaugstināta servisa autobusu
maršruta 216. maršruts “Centrs – Ķengarags” kustības
sarakstos saskaņā ar iesniegtajiem pielikumiem.

2. RP SIA „Rīgas satiksme” sniegt informāciju masu saziņas
līdzekļos.
Saskaņā ar LR Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un
otro daļu minētais lēmums stājas spēkā no brīža, kad lēmums paziņots
iesniedzējam. Lēmumu var apstrīdēt Rīgas domē (Rīgā, Rātslaukumā 1 vai
Rīgā, Ģertrūdes ielā 36) – ar iesniegumu Rīgas domes priekšsēdētājam,
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

1.2.9. 233. maršruts “Centrs – Ziepniekkalns”
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbadienā 264 reisi, brīvdienās
138 reisi. Izlaidumu skaits darbadienās 9 minibusi, brīvdienās 5 minibusi.
Balstoties uz pasažieru plūsmas izpēti un minibusu vadītāju aptauju tiek piedāvāts
mainīt kustības sarakstu darbadienās, palielinot par 4 reisiem plānoto reisu skaitu.
Plānotais minibusu izlaidumu skaits darbadienā 9 minibusi.
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 grozījumus paaugstināta servisa autobusu
maršruta 233. maršruts “Centrs – Ziepniekkalns” kustības
sarakstos saskaņā ar iesniegtajiem pielikumiem.
2. RP SIA „Rīgas satiksme” sniegt informāciju masu saziņas
līdzekļos.
Saskaņā ar LR Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un
otro daļu minētais lēmums stājas spēkā no brīža, kad lēmums paziņots
iesniedzējam. Lēmumu var apstrīdēt Rīgas domē (Rīgā, Rātslaukumā 1 vai
Rīgā, Ģertrūdes ielā 36) – ar iesniegumu Rīgas domes priekšsēdētājam,
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

1.2.10. 238. maršruts “Centrs – Imanta”
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbadienā 108 reisi, brīvdienās
56 reisi. Izlaidumu skaits darbadienās 6 minibusi, brīvdienās 4 minibusi.
Balstoties uz pasažieru plūsmas izpēti un minibusu vadītāju aptauju tiek piedāvāts
mainīt kustības sarakstu darbadienās un brīvdienās, pēdējos reisus izpildot vēlāk.
Plānotais izlaidumu skaits darbadienās un brīvdienās 3 minibusi. Reisu skaits darbadienā
66(-42), brīvdienā 64(+8) reisi.
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 grozījumus paaugstināta servisa autobusu
maršruta 238. maršruts “Centrs – Imanta” kustības sarakstos
saskaņā ar iesniegtajiem pielikumiem.
2. RP SIA „Rīgas satiksme” sniegt informāciju masu saziņas
līdzekļos.
Saskaņā ar LR Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un
otro daļu minētais lēmums stājas spēkā no brīža, kad lēmums paziņots
iesniedzējam. Lēmumu var apstrīdēt Rīgas domē (Rīgā, Rātslaukumā 1 vai
Rīgā, Ģertrūdes ielā 36) – ar iesniegumu Rīgas domes priekšsēdētājam,
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

1.2.11.241. maršruts “Centrs – Imanta – Lidosta”
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbadienā 77 reisi, brīvdienās 56
reisi. Izlaidumu skaits darbadienās 4 minibusi, brīvdienās 3 minibusi.
Balstoties uz pasažieru plūsmas izpēti un minibusu vadītāju aptauju tiek piedāvāts
mainīt kustības sarakstu darbadienās, palielinot reisus skaitu, bet brīvdienās veikt
izmaiņas dažos atiešanas laikos no centra. Plānotais izlaidumu skaits darbadienās 4
minibusi, brīvdienās 3 minibusi. Reisu skaits darbadienā 81(+4), brīvdienā reisu skaits
nemainās.
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:
3. Apstiprināt grozījumus paaugstināta servisa autobusu
maršruta 241. maršruts “Centrs – Imanta – Lidosta” kustības
sarakstos saskaņā ar iesniegtajiem pielikumiem.
4. RP SIA „Rīgas satiksme” sniegt informāciju masu saziņas
līdzekļos.
Saskaņā ar LR Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un
otro daļu minētais lēmums stājas spēkā no brīža, kad lēmums paziņots
iesniedzējam. Lēmumu var apstrīdēt Rīgas domē (Rīgā, Rātslaukumā 1 vai
Rīgā, Ģertrūdes ielā 36) – ar iesniegumu Rīgas domes priekšsēdētājam,
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

1.2.12. 242. maršruts Centrs – Imanta (Centrālā stacija – Imanta)

Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbadienā 76 reisi, sestdienā 64
reisi, bet svētdienā 32 reisi. Izlaidumu skaits darbadienās un sestdienās 4 minibusi,
svētdienās 2 minibusi.
Pēc pasažieru priekšlikumu izskatīšanas, kas saistīts ar t/c Spice darbinieku un
klientu nokļūšanu Imantas galapunktā Kleistu iela. Tiek piedāvāts mainīt kustības
sarakstu un veikt papildus reisus darbadienu un brīvdienu vakaros. Lai pasažieri labāk
saprastu maršruta galapunkta atrašanās vietu centrā, tiek piedāvāts mainīt maršruta
nosaukumu no Centrs – Imanta uz Centrālā stacija – Imanta.
Plānotais reisu skaits darbadienā 82 (+6) reisi, sestdienā 70 (+6) reisi, bet
svētdienā 70 (+38) reisi. Minibusu skaits maršrutā katru dienu 4 minibusi.
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 grozījumus paaugstināta servisa autobusu
maršruta 242. maršruts “Centrs – Imanta” maršrutā un
kustības sarakstos saskaņā ar iesniegtajiem pielikumiem, kā
arī mainīt maršruta nosaukumu uz “Centrālā stacija –
Imanta”.
2. RP SIA „Rīgas satiksme” sniegt informāciju masu saziņas
līdzekļos.
Saskaņā ar LR Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu
minētais lēmums stājas spēkā no brīža, kad lēmums paziņots iesniedzējam. Lēmumu var
apstrīdēt Rīgas domē (Rīgā, Rātslaukumā 1 vai Rīgā, Ģertrūdes ielā 36) – ar iesniegumu
Rīgas domes priekšsēdētājam, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas

1.2.13.244. maršruts “Centrs – Iļģuciems” (Centrālā stacija – Iļģuciems”
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbadienā 86 reisi, brīvdienā 50
reisi , izlaidumu skaits darbadienā 4 minibusi, brīvdienā 2 minibusi, kustības intervāls
darbadienās rīta un vakara pasažieru plūsmu maksimuma laikā 15 – 20 min., bet pārējā
laikā 25 min. Brīvdienās 30 – 35 min. visas dienas garumā.
Balstoties uz pasažieru plūsmas izpēti un minibusu vadītāju aptauju tiek piedāvāts
mainīt kustības sarakstu darbadienās un brīvdienās, kā arī mainīt maršruta galapunktu
centrā no Riepnieku ielas uz MTS, dēļ neeksistējošas pasažieru plūsmas Riepnieku ielas
galapunktā.
Plānotais reisu skaits katru dienu 128 (+64) reisi, minibusu skaits 5(+1) minibusi.
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 grozījumus paaugstināta servisa autobusu
maršruta 244. maršruts “Centrs – Imanta” maršrutā un
kustības sarakstos saskaņā ar iesniegtajiem pielikumiem, kā
arī mainīt maršruta nosaukumu uz “Centrālā stacija –
Iļģuciems”.
2. RP SIA „Rīgas satiksme” sniegt informāciju masu saziņas
līdzekļos.
Saskaņā ar LR Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu
minētais lēmums stājas spēkā no brīža, kad lēmums paziņots iesniedzējam. Lēmumu var
apstrīdēt Rīgas domē (Rīgā, Rātslaukumā 1 vai Rīgā, Ģertrūdes ielā 36) – ar iesniegumu
Rīgas domes priekšsēdētājam, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas

1.2.14. 246. maršruts “Centrs – Bolderāja”
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbadienā 180 reisi, bet brīvdienā
144 reisi, izlaidumu skaits darbadienās 8 minibusi, brīvdienās 6 minibusi.
Balstoties uz minibusu braukšanas laika datu analīzes tiek piedāvāts mainīt
kustības sarakstu darbadienās dēļ nepieciešamības palielināt braukšanas laiku.
Plānotais reisu skaits darbadienā 176 (-4), brīvdienās 144 reisi.
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 grozījumus paaugstināta servisa autobusu
maršruta 246. maršruts “Centrs – Bolderāja” kustības
sarakstos saskaņā ar iesniegtajiem pielikumiem.
2. RP SIA „Rīgas satiksme” sniegt informāciju masu saziņas
līdzekļos.
Saskaņā ar LR Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un
otro daļu minētais lēmums stājas spēkā no brīža, kad lēmums paziņots
iesniedzējam. Lēmumu var apstrīdēt Rīgas domē (Rīgā, Rātslaukumā 1 vai
Rīgā, Ģertrūdes ielā 36) – ar iesniegumu Rīgas domes priekšsēdētājam,
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

1.2.15. 267. maršruts “Centrs – Sarkandaugava”
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbadienā 104 reisi, brīvdienās 71
reisi. Izlaidumu skaits darbadienās 4 minibusi, brīvdienās 3 minibusi.
Balstoties uz pasažieru plūsmas izpēti, secināts, ka piedāvātais reisu apjoms ir
pārāk liels. Tiek piedāvāts mainīt kustības sarakstu darbadienās un brīvdienās. Plānotais
reisu skaits darbadienās 78 reisi, brīvdienās 44 reisi. Izlaidumu skaits darbadienā 3

minibusi, brīvdienās 2 minibusi. Kustības intervāls darbadienās palielināsies no 15 – 20
min. uz 25 min. visu dienu, brīvdienās no 20 – 25 min. uz 35 min. visu dienu.
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 grozījumus paaugstināta servisa autobusu
maršruta 267. maršruts “Centrs – Sarkandaugava” kustības
sarakstos saskaņā ar iesniegtajiem pielikumiem.
2. RP SIA „Rīgas satiksme” sniegt informāciju masu saziņas
līdzekļos.
Saskaņā ar LR Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un
otro daļu minētais lēmums stājas spēkā no brīža, kad lēmums paziņots
iesniedzējam. Lēmumu var apstrīdēt Rīgas domē (Rīgā, Rātslaukumā 1 vai
Rīgā, Ģertrūdes ielā 36) – ar iesniegumu Rīgas domes priekšsēdētājam,
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

1.2.16. 270. maršruts “Imanta – Pļavnieki”
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits katru dienu 91 reisi, Izlaidumu
skaits katru dienu 7 minibusi.
Lai uzlabotu pasažieru pārvadājumu servisu tiek piedāvāts mainīt kustības
sarakstu darbadienās, sestdienās, svētdienās. Darbadienās palielināt reisu skaitu līdz 112
(+21) reisiem, izlaidumu skaitu līdz 8 minibusiem. Balstoties uz pasažieru plūsmas
izpēti sestdienās plānot reisu skaitu 98(+7) reisi un izlaidumu skaitu 7 minibusi,
svētdienās plānot reisu skaitu 84(-7) reisi un izlaidumu skaitu 5 minibusi,
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 grozījumus paaugstināta servisa autobusu
maršruta 270. maršruts “Imanta – Pļavnieki” kustības
sarakstos saskaņā ar iesniegtajiem pielikumiem.
2. RP SIA „Rīgas satiksme” sniegt informāciju masu saziņas
līdzekļos.
Saskaņā ar LR Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un
otro daļu minētais lēmums stājas spēkā no brīža, kad lēmums paziņots
iesniedzējam. Lēmumu var apstrīdēt Rīgas domē (Rīgā, Rātslaukumā 1 vai
Rīgā, Ģertrūdes ielā 36) – ar iesniegumu Rīgas domes priekšsēdētājam,
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

1.2.17. 280. maršruts “Autoosta – Purvciems”
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbadienā 90 reisi. Izlaidumu
skaits darbadienās 3 minibusi.
Balstoties uz pasažieru plūsmas izpēti un pasažieru ierosinājumiem tiek piedāvāts
mainīt 280. minibusa maršruta sarakstu darbadienās un izpildīt reisus arī sestdienās.
Plānotais reisu skaits darbadienās 60(-30) reisi, sestdienās 60(+60) reisi.
Izlaidumu skaits darbadienās un sestdienās 2 minibusi.
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 grozījumus paaugstināta servisa autobusu
maršruta 280. maršruts “Autoosta - Purvciems” kustības
sarakstos saskaņā ar iesniegtajiem pielikumiem.
2. RP SIA „Rīgas satiksme” sniegt informāciju masu saziņas
līdzekļos.
Saskaņā ar LR Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un
otro daļu minētais lēmums stājas spēkā no brīža, kad lēmums paziņots
iesniedzējam. Lēmumu var apstrīdēt Rīgas domē (Rīgā, Rātslaukumā 1 vai
Rīgā, Ģertrūdes ielā 36) – ar iesniegumu Rīgas domes priekšsēdētājam,
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

1.2.18. Informācija par 252 maršruta „Centrālā stacija – Lidosta” atklāšanu un
maršruta numura maiņu.
PS „Rīgas mikroautobusu satiksme” informē komisiju, ka pārvadājumus maršrutā
„Centrālā stacija – Lidosta” plānots atklāt no 2014.gada 1.novembra saskaņā ar
iepriekš apstiprināto kustības sarakstu.
Ņemot vērā to, ka pārvadājumus uz lidostu RP SIA „Rīgas satiksme” veic autobusu
maršruts nr.22, ir atbalstāms priekšlikums par maršruta numura maiņu no Nr.252 uz
Nr.222.
Komisija nolemj:
Pieņemt zināšanai informāciju par maršruta Nr.222 „Centrālā stacija –
Lidosta” atklāšanu no 2014.gada 1.novembra.

