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1.
PASAŽIERU PĀRVADĀJUMI RĪGAS PILSĒTAS MARŠRUTU TĪKLĀ.
1.1.
RP SIA „Rīgas satiksme” lūdz saskaņot pieturvietu nosaukumus: „Voleru iela 5”, „Voleru iela
35”, „Tvaika iela 4”, „Spilves iela 16”.

Pamatojums: 2012.gada 10.aprīļa protokola Nr.5 1.1 lēmums. Sakarā ar izmaiņām dažu
pieturvietu nosaukumu adresēs ir mainījusies adrešu numerācija, un tika ieviestas korekcijas
pieturvietu nosaukumos.
Esošais nosaukums
Jaunā pietura
Veikals
Mēbeļu kombināts
Tilts

2012.gada 10.aprīlī
apstiprinātais
Voleru iela 3
Voleru iela 11
Tvaika iela 35
Spilves iela 2a

2015. gada koriģētais
nosaukums
Voleru iela 5
Voleru iela 35
Tvaika iela 4
Spilves iela 16

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 2012.gada 10.aprīļa komisijas protokola Nr.5,
1.1.apakšpunktā par pieturvietu nosaukumu nomaiņu, un apstiprināt grozījumus
Rīgas pilsētas maršrutu tīklā mainot:
1.1.pieturvietas „Voleru iela 3” nosaukumu uz nosaukumu „Voleru iela 5”;
1.2.pieturvietas „Voleru iela 11” nosaukumu uz nosaukumu „Voleru iela 35”;
1.3.pieturvietas „Tvaika iela 35” nosaukumu uz nosaukumu „Tvaika iela 4”;
1.4.pieturvietas „Spilves iela 2a” nosaukumu uz nosaukumu „Spilves iela 16”.
2. Uzdot RP SIA „Rīgas satiksme” sniegt informāciju masu saziņas līdzekļos.
1.2. RP SIA „Rīgas satiksme” lūdz atkārtoti izskatīt 2014.gada 25.novembra Komisijas sēdē
atlikto priekšlikumu par pieturvietas nosaukumu maiņu un izsaka priekšlikumu mainīt
pieturvietas nosaukumu „Pļavnieku dp / Katlakalna iela” abos virzienos 3., 47.autobusa
maršrutos un 16., 22.trolejbusa maršrutos uz „Katlakalna iela”.
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 grozījumu Rīgas pilsēta maršrutu tīklā un mainīt pieturvietas
nosaukumu „Pļavnieku dp / Katlakalna iela” centra virzienā 3., 47.autobusa
maršrutos un 16., 22.trolejbusa maršrutos uz nosaukumu „Katlakalna iela”.
2. Uzdot RP SIA „Rīgas satiksme” sniegt informāciju masu saziņas līdzekļos.

1.3.Par grozījumiem autobusu maršrutā Nr.20 „Pētersalas iela - Pļavnieki” virzienā uz
Pētersalas ielu un izmaiņām kustības sarakstos. Pielikumā pievienotie dokumenti: kustību
saraksti, ekonomiskais pamatojums, maršruta shēma, kavējumu analīze.
Komisija atkārtoti izskata atlikto RP SIA „Rīgas satiksme” iesniegumu ar priekšlikumu veikt
grozījumus autobusu maršrutā Nr.20 „Pētersalas iela – Pļavnieki”.
Maršruta izmaiņas plānotas virzienā no Pļavniekiem uz galapunktu Pētersalas ielā. Veiktā
kavējumu analīze, kas kā būtiskāko iemeslu uzrāda sastrēgumus Kr.Valdemāra ielā, kur
autobuss nostāv sastrēgumos un līdz ar to tas ietekmē visu tālāko kustības saraksta izpildi.
Novirzot maršrutu pa Brīvības ielu, kavējumu iespējams novērst un uzlabot tā regularitāti.
Rīgas domes Satiksmes departaments nosūtīja vēstules tuvākajām izglītības iestādēm ar lūgumu
(kādu?) un atbilde saņemta tikai no vienas par 4 pasažieriem, kuri izmanto šo maršrutu.
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 uz trīs mēnešiem grozījumu autobusu maršrutā Nr.20 „Pētersalas
iela - Pļavnieki” virzienā uz Pētersalas ielu un izmaiņām kustības sarakstos
saskaņā ar iesniegto maršruta shēmu un kustības sarakstiem pielikumā.
2. Uzdot RP SIA „Rīgas satiksme” pēc 20 dienām no grozījumu maršrutā
ieviešanas dienas sniegt ziņojumu Komisijai par saņemtajām pasažieru
sūdzībām.

3. 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)
iesniedzot
iesniegumu Rīgas domes
priekšsēdētājam viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

1.4. RP SIA „Rīgas satiksme” iesniegums par izmaiņām paaugstināta servisa autobusa
maršrutos:
Maršrutā Nr. 203., 209., 222., 238., 241., 246. tiek piedāvāts mainīt maršruta sarakstu
darbdienās, brīvdienās.
Maršrutā Nr. 214. tiek piedāvāts piemērot darbdienu kustības sarakstu arī sestdienās.
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 A.Logins.
203. maršruts Pļavnieki - Jugla
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbdienās 88 reisi un brīvdienās 64 reisi,
izlaidumu skaits darbdienās 4 minibusi, bet brīvdienās 3 minibusi.
Lai uzlabotu pasažieriem pieejamību 203. minibusa maršrutam pieprasītākajos laikos
darbdienās, brīvdienās tiek piedāvāts mainīt 203. minibusa maršruta kustības sarakstu.
209. maršruts Purvciems - Rumbula
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbdienās 90 reisi, bet brīvdienās 86
reisi. Izlaidumu skaits darbdienās 5 minibusi, brīvdienās 5 minibusi.
Lai veidotu vienmērīgu kustības intervālu minibusa maršrutā, un savstarpēji koordinētu
sabiedriskā transporta plūsmu Maskavas ielā tiek piedāvāts mainīt 209. minibusa maršruta
sarakstu darbdienās un brīvdienās. Plānotais reisu skaits darbdienās 90 (0) reisi, bet brīvdienās
80 (-6) reisi. Plānotais reisu skaita samazinājums brīvdienās būtiski neietekmē esošo kustības
intervālu. Pirmo un pēdējie reisu atiešanas laiki būtiski nemainās. Plānotais izlaidumu skaits
nemainās.
214. maršruts Centrs - Dreiliņi
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbdienās 176 reisi, bet brīvdienās 138
reisi. Izlaidumu skaits darbdienās 8 minibusi, brīvdienās 6 minibusi.
Sakarā ar pasažieru plūsmas pieaugumu sestdienās tiek piedāvāts palielināt reisu un
izlaidumu skaitu sestdienā, piemērojot darbdienu kustības sarakstu un izlaidumu skaitu.
Darbdienās atiešanas laiku sarakstā veiktas nelielas izmaiņas pa dienas vidu, kad tiek izlīdzināts
kustības intervāls, bet svētdienās atiešanas laiku saraksts nemainās.
222. maršruts Centrālā stacija - Lidosta
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbdienās 121 reisi, bet brīvdienās 106
reisi. Izlaidumu skaits darbdienās 5 minibusi, brīvdienās 5 minibusi.
Ņemot vērā, ka aktīvākā tūrisma sezonas daļa beidzas un paredzams pasažieru skaita
samazinājums, tiek piedāvāts mainīt 222. minibusa maršruta sarakstu darbdienās un brīvdienās.
Plānotais reisu skaits darbdienās 109 (-12) reisi, bet brīvdienās 102 (-4) reisi. Kustības intervāls

darba dienās būtiski nemainās, reisu samazinājums skar dienas vidu un pēdējos reisus. Plānotais
izlaidumu skaits nemainās.
238. maršruts Centrs- Imanta
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbdienā 110 reisi, brīvdienā 86 reisi.
Izlaidumu skaits darbdienās 5 minibusi, brīvdienās 4 minibusi.
Sakarā ar izmaiņām pasažieru plūsmā skolēnu un studentu mācību gada sākumā, tiek
piedāvāts mainīt 238. minibusa maršruta sarakstu darbdienās un brīvdienās. Plānotais reisu
skaits darbdienās būtu 110 (0) reisi, brīvdienās 80 (-6) reisi. Brīvdienās kustības intervāls dēļ
reisu skaita samazinājuma būtiski nemainītos, pirmo un pēdējo reisu atiešanas laiki būtiski
nemainītos. Plānotais izlaidumu skaits darbdienās 5 minibusi (0), brīvdienās 4 minibusi (0).
241. maršruts Centrs - Lidosta
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbdienās 77 reisi, brīvdienās 56 reisi.
Izlaidumu skaits darbdienās 4 minibusi, brīvdienās 3 minibusi.
Sakarā ar izmaiņām 41. autobusa maršruta sarakstos un nepieciešamību savstarpēji
koordinēt atiešanas laikus starp šiem maršrutiem, tiek piedāvāts mainīt 241. minibusa maršruta
sarakstu darbdienās un brīvdienās. Plānotais reisu skaits darbdienās 73 (-4) reisi, bet brīvdienās
54 (-2) reisi. Plānotais reisu skaita samazinājums darbdienās, brīvdienās būtiski neietekmē
esošo kustības intervālu.
246. maršruts Centrālā stacija - Bolderāja
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbdienās 176 reisi, bet brīvdienās 138
reisi. Izlaidumu skaits darbdienās 8 minibusi, brīvdienās 6 minibusi.
Tiek piedāvāts mainīt 246. minibusa sarakstā atiešanas laiku darbdienām un brīvdienām,
nemainot kopējo plānoto reisu skaitu un izlaidumu skaitu. Izmaiņas tiek veiktas sakarā ar
izmaiņām 3. autobusa maršrutā un nepieciešamību savstarpēji koordinēt atiešanas laikus, lai
nerastos vajadzība veikt autobusu apdzīšanas manevru uz Bolderājas šosejas dēļ vidējā ātruma
atšķirībām starp autobusu un minibusiem.
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 paaugstināta servisa autobusu maršrutā Nr.203
„Pļavnieki – Jugla” saskaņā ar iesniegtajiem kustības sarakstiem
pielikumā no 01.10.2015.
2. Apstiprināt grozījumus paaugstināta servisa autobusu maršrutā Nr.209
„Purvciems – Rumbula” saskaņā ar iesniegtajiem kustības sarakstiem
pielikumā no 01.10.2015.
3. Atlikt priekšlikuma par grozījumus paaugstināta servisa autobusu
maršrutā Nr.214. „Centrs – Dreiliņi”
izskatīšanu līdz nākošās
Komisijas sēdei.
4. Apstiprināt grozījumus paaugstināta servisa autobusu maršrutā Nr.222
„Centrālā stacija – Lidosta” saskaņā ar iesniegtajiem kustības
sarakstiem pielikumā no 01.10.2015.

5. Apstiprināt grozījumus paaugstināta servisa autobusu maršrutā Nr.238
maršruts „Centrs- Imanta” saskaņā ar iesniegtajiem kustības
sarakstiem pielikumā no01.10.2015.
6. Apstiprināt grozījumus paaugstināta servisa autobusu maršrutā Nr.241
„Centrs – Lidosta” saskaņā ar iesniegtajiem kustības sarakstiem
pielikumā no 01.10.2015.
7. Apstiprināt grozījumus paaugstināta servisa autobusu maršrutā Nr.246
„Centrālā stacija – Bolderāja” saskaņā ar iesniegtajiem kustības
sarakstiem pielikumā no 01.10.2015.
8. 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) - iesniedzot iesniegumu Rīgas domes
priekšsēdētājam, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

