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1.
PASAŽIERU PĀRVADĀJUMI RĪGAS PILSĒTAS MARŠRUTU TĪKLĀ.
1.1.

RP SIA „Rīgas satiksme” lūdz atcelt 2014.gada 16.septembra Komisijas lēmumu daļā
(protokola Nr.17 1.3.2.apakšpunkts) par autobusa maršruta Nr.46 „Ziepniekkalns Zolitūde” pagarināšanu līdz galapunktam „Lidosta „Rīga””.

RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš informē Komisiju, ka līdz šim izmaiņas nav
ieviestas, jo jautājuma virzīšanas laikā tika prognozēts pasažieru plūsmas pieaugums, kuru
nespētu apkalpot RP SIA „Rīgas satiksme” apakšuzņēmējs PS „Rīgas mikroautobusu
satiksme”. Uzlabojot 241. minibusa maršruta pakalpojumus, PS „Rīgas mikroautobusu
satiksme” arī šobrīd spēj nodrošināt visu pasažieru pārvadāšanu un nav nepieciešams pagarināt
autobusa maršrutu Nr.46.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr.634 „Sabiedriskā
transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā” 28.1.apakšpunktu, kā arī saskaņā
ar Rīgas domes 2004.gada 11.maija nolikuma Nr.100 „Rīgas domes Pasažieru
komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums” 2.1.4.apakšpunktu,
Komisija nolemj:
Atcelt 2014.gada 16.septembra Komisijas lēmumu daļā (protokola Nr.17
1.3.2.apakšpunkts) par autobusa maršruta Nr.46 „Ziepniekkalns-Zolitūde”
pagarināšanu līdz galapunktam „Lidosta „Rīga””.
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1.2.

RP SIA „Rīgas satiksme” lūdz nomainīt trolejbusa maršruta Nr.5. nosaukumu no
„Daugavas stadions - Klīniskā slimnīca” uz „Daugavas stadions - Paula Stradiņa
slimnīca”.

RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš informē Komisiju, ka atbilstoši „Pieturvietu
piešķiršanas vadlīnijām” un pamatojoties uz iedzīvotāju pieprasījumu, sakarā ar pieturvietas
nosaukuma pārdēvēšanu trolejbusa maršrutā Nr.5 no „Pilsoņu iela” uz „Paula Stradiņa
slimnīca” no 2015.gada 1.septembra mainīt trolejbusa maršruta nosaukumu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr.634 „Sabiedriskā
transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā” 25., 27., 28. un 55.punktu, kā arī
saskaņā ar Rīgas domes 2004.gada 11.maija nolikuma Nr.100 „Rīgas domes Pasažieru
komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums” 2.1.4. un 2.1.5.apakšpunktu,
Komisija nolemj:
1. Apstiprināt grozījumus trolejbusu maršrutā Nr.5 un mainīt maršruta nosaukumu
no „Daugavas stadions - Klīniskā slimnīca” uz nosaukumu „Daugavas stadions Paula Stradiņa slimnīca” no 2015.gada 1.septembra.
2. Uzdot RP SIA „Rīgas satiksme” sniegt informāciju masu saziņas līdzekļos.
Saskaņā ar 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.
1.3.

RP SIA „Rīgas satiksme” par vasaras sezonas kustības sarakstu darbības laika
pagarināšanu:

RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš informē Komisiju, ka sakarā ar labvēlīgiem laika
apstākļiem un pasažieru pieprasījumu apmeklēt Rīgas atpūtas zonas, RP SIA „Rīgas satiksme”
lūdz pagarināt vasaras sezonas kustības sarakstu darbības laiku:
 autobusa maršrutos Nr.3 „Daugavgrīva - Pļavnieki” brīvdienās, Nr.36 „Imanta Vakarbuļļi” darbdienās un brīvdienās, Nr.24 „Abrenes iela - Mangaļsala”
brīvdienās, Nr.2 „Abrenes iela - Vecmīlgrāvis” brīvdienās, Nr.29 „Mežciems Vecmīlgrāvis - Vecāķi” darbdienās un brīvdienās, Nr.19 „Mežciems - Bukulti Sarkandaugava” darbdienās un brīvdienās, Nr.30 „Centrālā stacija - Daugavgrīva”
brīvdienās.
 tramvaju maršrutā Nr.11 „Stacijas laukums - Mežaparks” brīvdienās.
Pāreja uz ziemas sarakstiem tiks paziņota 10 dienas iepriekš.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr.634 „Sabiedriskā
transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā” 25., 27., 28. un 55.punktu, kā arī
saskaņā ar Rīgas domes 2004.gada 11.maija nolikuma Nr.100 „Rīgas domes Pasažieru
komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums” 2.1.4. un 2.1.5.apakšpunktu,
Komisija nolemj:
1. Pagarināt vasaras sezonas kustības sarakstu darbības laiku autobusa maršrutos:
Nr.3 „Daugavgrīva - Pļavnieki” brīvdienās,
Nr.36 „Imanta - Vakarbuļļi” darbdienās un brīvdienās,
Nr.24 „Abrenes iela - Mangaļsala” brīvdienās,
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Nr.2 „Abrenes iela - Vecmīlgrāvis” brīvdienās,
Nr.29 „Mežciems - Vecmīlgrāvis - Vecāķi” darbdienās un brīvdienās,
Nr.19 „Mežciems - Bukulti - Sarkandaugava” darbdienās un brīvdienās,
Nr.30 „Centrālā stacija - Daugavgrīva” brīvdienās.
2. Pagarināt vasaras sezonas kustības saraksta darbības laiku tramvaju maršrutā
Nr.11 „Stacijas laukums - Mežaparks” brīvdienās.
3. Uzdot RP SIA „Rīgas satiksme” savlaicīgi sniegt informāciju masu saziņas
līdzekļos par vasaras sezonas kustības sarakstu atcelšanu.
Saskaņā ar 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.
1.4.

RP SIA „Rīgas satiksme” iesniegums par izmaiņām kustību sarakstos autobusu,
trolejbusu maršrutos darbadienās un brīvdienās no 2015.gada 1.septembra.

RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš informē Komisiju, ka vairāku mēnešu laikā,
veicot reisu izpildes laiku izpēti un izvērtējot iedzīvotāju sūdzības, secināts, ka atsevišķos
maršrutos nepieciešams koriģēt braukšanas laiku, un, lai uzlabotu kustības regularitāti,
sagatavoti grozījumi kustības sarakstos sekojošos maršrutos:
 Autobusu maršrutos Nr.4z., 9., 12., 30., 34., 35., 37., 41., 47., 49. - mainās kustību
saraksti darbdienās.
 Autobusu maršrutos Nr.2., 24. - mainās kustību saraksti brīvdienās.
 Autobusu maršrutos Nr.3., 4., 7., 10., 13., 15., 16., 19., 20., 21., 22., 23., 25., 26.,
29., 31., 32., 36., 38., 39., 43., 48., 50., 51., 52., 54., 55., 57. - brīvdienās un
darbdienās.
 Trolejbusu maršrutos Nr.3., 5., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 20., 22., 23., 25. mainās kustību saraksti brīvdienās un darbdienās.
 Tramvaja maršrutos Nr.7.,5. - mainās kustību saraksti brīvdienās.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr.634 „Sabiedriskā
transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā” 25., 27., 28., 55., 77. un
82.punktu, kā arī saskaņā ar Rīgas domes 2004.gada 11.maija nolikuma Nr.100 „Rīgas domes
Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums” 2.1.4. un 2.1.5.apakšpunktu,
Komisija nolemj:
1. Apstiprināt grozījumu autobusu maršrutos: Nr.4z., 9., 12., 30., 34., 35., 37.,
41., 47., 49,.2., 24., 3., 4., 7., 10., 13., 15., 16., 19., 20., 21., 22., 23., 25., 26.,
29., 31., 32., 36., 38., 39., 43., 48., 50., 51., 52., 54., 55., 57. saskaņā ar
iesniegtajiem kustības sarakstiem pielikumā uz trīs mēnešiem.
2. Apstiprināt grozījumus trolejbusu maršrutos Nr.3., 5., 11., 12., 13., 14., 15.,
16., 17., 18., 20., 22., 23., 25. saskaņā ar iesniegtajiem kustības sarakstiem
pielikumā uz trīs mēnešiem.
3. Apstiprināt grozījumus tramvaja maršrutos Nr.7., 5. saskaņā ar iesniegtajiem
kustības sarakstiem pielikumā uz trīs mēnešiem.
4. Uzdot RP SIA „Rīgas satiksme” sniegt informāciju masu saziņas līdzekļos.
Saskaņā ar 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,
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Rātslaukumā 1 vai Rīgā, Ģertrūdes ielā 36) - ar iesniegumu Rīgas domes priekšsēdētājam, viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
1.5.

RP SIA „Rīgas satiksme” lūdz ieviest autobusa maršrutā Nr.56. „Daugavgrīva Ziepniekkalns” papildus pieturvietu (abos virzienos) Graudu ielā „Basu iela”.

RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš informē Komisiju, ka šobrīd starp tuvākajām
pieturvietām ir 1246 un 1201 metri, un dēļ lielā attāluma tika saņemtas pasažieru sūdzības.
Pieturvietu izvietojums ir saskaņots ar Rīgas domes Satiksmes departamenta Maršrutu
apsekošanas komisiju, kā arī līdz 2015.gada 1.septembrim tiks uzstādītas pieturvietu ceļa zīmes.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr.634 „Sabiedriskā
transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā“ 6., 25., 27., 28. un 55.punktu, kā
arī saskaņā ar Rīgas domes 2004.gada 11.maija nolikuma Nr.100 „Rīgas domes Pasažieru
komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums” 2.1.4. un 2.1.5.apakšpunktu,
Komisija nolemj:
1. Apstiprināt grozījumu autobusa maršrutā Nr.56 „Daugavgrīva Ziepniekkalns” un ieviest papildu pieturvietu „Basu iela” abos virzienos no
2015.gada 15.septembra.
2. Uzdot RP SIA „Rīgas satiksme” sniegt informāciju masu saziņas līdzekļos.
Saskaņā ar 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.

1.6.

RP SIA „Rīgas satiksme” iesniegums par izmaiņām paaugstināta servisa autobusu
maršrutos.

RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš informē Komisiju, ka saņemts PS „Rīgas
mikroautobusu satiksme” iesniegums par grozījumiem paaugstināta servisa autobusu maršrutos.
Precīzāk par plānotajiem grozījumiem maršrutā informē PS „Rīgas mikroautobusu satiksme”
pārstāvis I.Cipruns.
203. maršruts Pļavnieki - Jugla
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbadienās 46 reisi un brīvdienās 42
reisi, izlaidumu skaits katru dienu 2 minibusi.
Balstoties uz pasažieru plūsmas pieaugumu un nepieciešamības palielināt piedāvāto
pakalpojuma apjomu tiek piedāvāts mainīt 203. minibusa maršruta sarakstu darbadienās,
brīvdienās un izpildīt vairāk reisus. Plānotais reisu skaits darbadienās 88 (+42) reisi, izlaidumu
skaits 4 (+2) minibusi, bet brīvdienās 64 (+22) reisi, izlaidumu skaits 3 (+1) minibusi.
206. maršruts Autoosta - Mežciems
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbadienās 144 reisi, brīvdienās 92 reiss.
Izlaidumu skaits darbadienās 8 minibusi, brīvdienās 5 minibusi.
Balstoties uz pasažieru plūsmas pieaugumu un nepieciešamības palielināt piedāvāto
pakalpojuma apjomu maršrutā brīvdienās tiek piedāvāts mainīt 206. minibusa maršrutu sarakstu
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brīvdienās, palielinot izlaidumu un reisu skaitu. Plānotais reisu skaits brīvdienās būtu 108 (+16)
reisi, izlaidumu skaits brīvdienās 6 (+1) minibusi.
236. maršruts Baznīcas iela - Zolitūde
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbadienās 188 reisi, sestdienās 140
reisi, svētdienās 98 reisi. Izlaidumu skaits darbadienās 8 minibusi, sestdienās 6 minibusi,
svētdienās 4 minibusi.
Lai uzlabotu maršruta minibusu atiešanas laiku precizitāti tiek veiktas korekcijas reisu
izpildes braukšanas laikos. Balstoties uz izmaiņām braukšanas laikos tiek piedāvāts mainīt 236.
minibusa maršruta sarakstus darbadienās, sestdienās, svētdienās.
Turpmāk darbadienās noteikt plānoto reisu skaitu 186 (-2) reisi, sestdienās 142 (+2)
reisi, svētdienās 98 (+0) reisi. Izlaidumu skaits nemainās.
237. maršruts Esplanāde - Imanta
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbadienās 100 reisi, sestdienās 56 reisi,
svētdienā 52 reisi. Izlaidumu skaits darbadienās 5 minibusi, brīvdienās 3 minibusi.
Balstoties uz izmaiņām 37. autobusa maršruta sarakstos un nepieciešamības savstarpēji
koordinācijas atiešanas laikus starp šiem maršrutiem, tiek piedāvāts mainīt 237. minibusa
maršruta sarakstu darbadienās. Plānotais reisu un izlaidumu skaits nemainās.
233. maršruts Centrs - Ziepniekkalns
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbadienās 268 reisi, sestdienā 178 reisi,
svētdienā 138 reisi. Izlaidumu skaits darbadienās 9 minibusi, sestdienā 6 minibusi, svētdienā 5
minibusi.
Balstoties uz pasažieru pieprasījuma pieaugumu brīvdienās tiek piedāvāts mainīt 233.
minibusa maršrutu un palielināt izlaidumu un reisu skaitu sestdienā, svētdienā. Plānotais reisu
skaits brīvdienās 212 (+34 svētdienā un +74 reisi svētdienā) reisi. Plānotais izlaidumu skaits 8
(+2 sestdienā un +3 svētdienā) minibusi.
241. maršruts Centrs - Lidosta
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbadienās 73 reisi, brīvdienās 56 reisi.
Izlaidumu skaits darbadienās 4 minibusi, brīvdienās 4 minibusi.
Balstoties uz izmaiņām 41. autobusa maršruta sarakstos un nepieciešamības savstarpēji
koordinācijas atiešanas laikus starp šiem maršrutiem, tiek piedāvāts mainīt 241. minibusa
maršruta sarakstu darbadienās. Plānotais reisu un izlaidumu skaits 77 (+4) reisi.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr.634 „Sabiedriskā
transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā” 6., 25., 27., 28. un 55.punktu, kā
arī saskaņā ar Rīgas domes 2004.gada 11.maija nolikuma Nr.100 „Rīgas domes Pasažieru
komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums” 2.1.4. un 2.1.5.apakšpunktu,
Komisija nolemj:
1. Apstiprināt grozījumu paaugstināta servisa autobusu maršrutos:
Nr.203. „Pļavnieki - Jugla”,
Nr.206 „Autoosta - Mežciems”,
Nr.236 „Baznīcas iela - Zolitūde”,
Nr.237. „Esplanāde - Imanta”,
Nr.233 „Centrs - Ziepniekkalns”,
Nr.241 „Centrs - Lidosta”, saskaņā ar iesniegtajiem kustības sarakstiem
pielikumā.
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2. Uzdot RP SIA „Rīgas satiksme” sniegt informāciju masu saziņas līdzekļos.
Saskaņā ar 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.
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