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1.

PASAŽIERU PĀRVADĀJUMI RĪGAS PILSĒTAS MARŠRUTU TĪKLĀ.
1.1.

RP SIA „Rīgas satiksme” 2015.gada 22.oktobra iesniegums Nr. Nr.KORMD/2015/199 un 2015.gada 18.decembra iesniegums Nr.KOR-MD/2015/241.

RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš informē Komisiju, ka saņemts PS „Rīgas
mikroautobusu satiksme” iesniegums par grozījumiem paaugstināta servisa autobusu
maršrutos (turpmāk – minibusi).
• Minibusa maršrutā Nr.238 izmaiņas kustību sarakstā darbdienās (palielināts reisu
skaits), ja tiek pieņemts iesnieguma Nr.KOR-MD/2015/199 apakšpunkts par minibusa
maršruta Nr.242 slēgšanu.
• Atkārtoti izmaiņas minibusa maršrutā Nr.280 (iesniegums Nr.KOR-MD/2015/199).
Saskaņā ar Rīgas pilsētas maršrutu apsekošanas komisijas 2015.gada 30.oktobra
lēmuma 3.punktu tika nolemts atbalstīt grozījumus minibusa maršrutā Nr.280, novirzot
to pa 13.janvāra ielu – 11.novembra krastmalu - apgriešanās vieta – Maskavas iela –
Centrāltirgus iela - Autoosta, virzienā uz centru, kā arī izmaiņas kustības sarakstā
darbdienās un sestdienās (palielināts reisu skaits).

•
RP SIA „Rīgas satiksme” lūdz atcelt iesnieguma Nr.KOR-MD/2015/199 apakšpunktus
par maršruta galapunktu pārcelšanu ārpus MTS minibusu maršrutos Nr.238, 244 (iesniegumā
Nr.KOR-MD/2015/199 tika lūgts izskatīt iespēju maršrutu galapunktus plānot ārpus MTS
maksas stāvlaukuma).
Precīzāk par plānotajiem grozījumiem minibusa maršrutā informē PS „Rīgas mikroautobusu
satiksme” pārstāvis A.Logins.
1.1.1.
Par 2015.gada 27.oktobra komisijas sēdē (protokols Nr.18) atlikto jautājumu par
minibusu maršrutu Nr.242 un Nr.267 slēgšanu. (pielikumā vizuālās prezentācijas izdruka).
PS “Rīgas mikroautobusu satiksme” ir iesniegusi Komisijai izvērtēšanai minibusa maršruta
Nr.242 “Centrālā stacija – Imanta” pārvadājumu ekonomiskos rādītājus.
Nobraukums dienā :
Darbdienā 1180,3km
Brīvdienā 1093,6km
Nepieciešamais pasažieru skaits dienā, lai sasniegtu bezzaudējumu punktu ir:
Darbdienā 772, bet brīvdienā 715 pasažieri.
Izvērtējot rādītājus saistībā ar 1km pašizmaksu, nepieciešamais pasažieru skaits uz 1km
darbdienā un brīvdienā ir 0,654 pasažieri uz 1 km. Apkopotā informāciju par pārvadāto
pasažieru skaitu no 2015.gada 1.janvāra atspoguļota grafikā, kas norāda, ka 2015.gada
griezumā maršruts ir bijis pietiekams (rentabls) tikai janvāra mēnesī, savukārt, atlikušajā
periodā pārvadāto pasažieru skaits ir bijis nepietiekams.

242.minibusa maršruts “Centrālā stacija – Imanta” dublējas ar citiem maršrutiem
savienojumos:




“Kurzemes prospekts – Centrālā stacija” ar minubusu maršrutu Nr. 238, 270;
“Zolitūde – t/c Spice – Kalnciema iela” ar minibusa maršrutu Nr.236;
“Lielirbes iela – Kalnciema iela – Centrālā stacija” ar minibusa maršrutu Nr.222;


“Zolitūde – Imanta” ar minibusa maršrutu Nr.241;
242. minibusa maršruta slēgšanas gadījumā pārvadātājs piedāvā palielināt kustības
intensitāti minibusa maršrutā Nr.238, samazinot kustības intervālu no 16 – 27 min. uz
12 – 14 min., lai nodrošinātu savienojumam “Imanta – Centrālā stacija” vairāk reisu.

1.1.2. Rīgas mikroautobusu satiksme” ir iesniegusi komisijai izvērtēšanai minibusa
maršruta Nr.267 “Centrs – Sarkandaugava” pārvadājumu ekonomiskos rādītājus.
Nobraukums dienā:
Darbdienā 847,5 km
Sestdienā 483,3 km
Nepieciešamais pasažieru skaits dienā, lai sasniegtu bezzaudējuma punktu:
Darbdienā 576 pasažieri
Sestdienā 329 pasažieri
Izvērtējot rādītājus saistībā ar 1km pašizmaksu, nepieciešamais pasažieru skaits uz 1km
ir darba dienā un brīvdienā ir 0,664 pasažieri uz 1 km.
Apkopotā informāciju par pārvadāto pasažieru skaitu no 2015.gada 1.janvāra
atspoguļota grafikā, kas norāda, ka 2015.gada griezumā minibusa maršruts ir bijis
rentabls tikai janvāra mēnesī, un atsevišķās dienās aprīlī, jūnijā un oktobrī, savukārt,
atlikušajā periodā pārvadāto pasažieru skaits ir bijis nepietiekams.

Izvērtējot alternatīvos maršrutus, secināts, ka pasažieri var izmantot autobusa maršrutus
Nr.2,11,24 un 49; trolejbusa maršrutu Nr.3 un tramvaja maršrutus Nr.5 un Nr.9.
1.1.3. 238. maršruts “Centrs- Imanta”
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbadienā 110 reisi, brīvdienā 80 reisi.
Izlaidumu skaits darbadienās 5 minibusi, brīvdienās 4 minibusi.

Balstoties uz paredzamo pasažieru plūsmas palielināšanos darbadienās dēļ 242.
minibusa maršruta slēgšanas, tiek piedāvāts mainīt 238. minibusa maršruta sarakstu
darbadienām. Plānotais reisu skaits darbadienās būtu 120 reisi (+10), bet brīvdienās 80
(+0) reisi. Plānotais izlaidumu skaits darbadienās 6 (+1) minibusi, brīvdienās 4 (+0)
minibusi.
1.1.4. 280. maršruts “Autoosta – Purvciems”
Pēc spēkā esošā saraksta plānotais reisu skaits darbadienās 130 reisi, sestdienās 138
reisi. Izlaidumu skaits darbadienās, sestdienās 5 minibusi.
Balstoties uz pasažieru plūsmas palielināšanos darbadienās un sestdienās, tiek piedāvāts
mainīt 280. minibusa maršruta sarakstu darbadienām un sestdienām. Plānotais reisu
skaits darbadienās būtu 150 reisi (+20), bet sestdienās 140 (+2) reisi.
Plānotais izlaidumu skaits darbadienās 6 (+1) minibusi, sestdienās 5 (+0) minibusi. Lai
uzlabotu maršruta atiešanas laiku ievērošanas precizitāti tiek piedāvāts mainīt maršrutu
virzienā no Purvciema uz Autoostu, turpmāk minibusi kursētu pa maršrutu līdz 13.
janvāra ielai, tālāk par 13. janvāra ielu, 11. novembra krastmalu, apgriešanās pretējā
braukšanas virzienā, 11. novembra krastmalu, Maskavas ielu, Centrāltirgus ielu līdz

galapunktam Prāgas ielā.
Komisija izvērtējot iesniegtos prezentācijas materiālus un pārvadātāja sniegtos argumentus,
konstatē, ka tie ir pietiekoši lēmuma pieņemšanai.
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 Rīgas pilsētas maršrutu tīklā un slēgt minibusu maršrutus
Nr.242 “Centrālā stacija – Imanta” un Nr.267 “Centra- Sarkandaugava” no
2016.gada 2.janvāra.

2. Apstiprināt grozījumus Rīgas pilsētas maršrutu tīkla paaugstināta servisa autobusu
maršrutā Nr.238 “Centra – Imanta” kustības sarakstā saskaņā ar iesniegto kustības
sarakstu pielikumā no 2016.gada 2.janvāra.
3. Apstiprināt grozījumus Rīgas pilsētas maršrutu tīkla paaugstināta servisa autobusu
maršrutā Nr.280 “Centra – Purvciems” maršruta shēmā un kustības sarakstā saskaņā
ar iesniegto kustības sarakstu pielikumā, pārvadājumus uzsākot pēc remontdarbu
pabeigšanas 11.novembra krastmalas posmā, par to informējot noteiktajā kārtībā.
4. Uzdot RP SIA „Rīgas satiksme” sniegt informāciju masu saziņas līdzekļos.

