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Darba kārtībā:
3. Pasažieru pārvadājumi Rīgas pilsētas maršrutu tīklā.
Piedalās:
Komisijas priekšsēdētājs: V.Faļkovs
Komisijas locekļi: A.Kozlovs, J.Klementjevs,
J.Feldmanis, E.Valpēters, G.Brālis.

R.Gailis,

M.Gavrilovs,

Nepiedalās:
Komisijas locekļi: I.Solomatins, Ē.Škapars, J.Dzikeviča, I.Ručkanova.
Protokolē:
Komisijas sekretāre: V.Zīle.
3. Pasažieru pārvadājumi Rīgas pilsētas maršrutu tīklā.
3.1. Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” (turpmāk – RP SIA “Rīgas
satiksme”) iesniegums Nr.KOR-MD/2017/63 un Nr.KOR-MD/2017/70 par
grozījumiem Rīgas pilsētas maršrutu tīklā.
RP SIA „Rīgas satiksme” lūdz Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu
licencēšanas komisiju saskaņot izmaiņas tramvaju maršrutu kustībā.
1) RP SIA „Rīgas satiksme” lūdz saskaņot sekojošas izmaiņas:
• No 17.05.2017 plkst. 12.00 apvienot 4. un 6.tramvaja maršrutus un apvienotajam
maršrutam piešķirt numuru “1” un nosaukumu “Imanta – Jugla”.

Sakarā ar 1.tramvaja maršruta izveidi, veikt izmaiņas arī 3.tramvaja maršrutā (no
18.05.2017), 10.tramvaja maršrutā (no 17.05.2017 plkst. 12.00) un 11.tramvaja
maršrutā (no 17.05.2017 plkst. 12.00).
2) Pamatojums 1.tramvaja maršruta izveidei:
• Pēdējos gados ir palielinājusies kopējā transporta plūsma un tas sāk ietekmēs arī
tramvaja kustību. Lielākais plūsmas pieaugums tiek novērots pilsētas centra daļā,
kur vienlaikus ir arī lielākā tramvaju kustība. 4. un 6. tramvaju maršrutu
apvienošana ļaus atslogot tramvaju kustību pilsētas centrā un tas ne tikai uzlabos
pasažieru pārvadājumu kvalitāti un ātrumu, bet arī mazinās privātā transporta
ietekmi uz tramvaju satiksmi.
• Rīgas pilsētas sabiedriskā transportā ir pilnveidota biļešu sistēma, kas liek daudz
lielāku akcentu uz produktiem, kuru izmaksas nav saistītas ar braucienu skaitu,
ko veic pasažieris (1 stundas biļete, visu transporta veidu mēnešbiļete). Šīs biļešu
sistēmas izmaiņas ļauj arī veikt izmaiņas maršrutos, kas apvienošanas rezultātā
būs pieejamāki plašākam pasažieru lokam.
Pamatojums izmaiņām 3.tramvaja maršrutā, 10.tramvaja maršrutā un 11.tramvaja
maršrutā:
• 3.tramvaja maršrutā tiek veiktas izmaiņas kustības sarakstā, lai uzlabotu
savstarpējo koordināciju ar 1.tramvaja maršrutu (reisu skaits nemainās);
• 10.tramvaja maršrutā tiek veiktas tehniskas rakstura izmaiņas, kas uzlabo reisu
skaitu pieturvietā “Centrāltirgus” darbdienās (+4 reisi), brīvdienās (+2 reisi).
• 11.tramvaja maršruts tiek pagarināts līdz Ausekļa ielas galapunktam, no maršruta
izslēdzot pieturvietu “Stacijas laukums”. Izmaiņas nepieciešamas, lai esošie
6.tramvaja maršruta pasažieri, kas brauca līdz Nacionālajam teātrim vai Ausekļu
ielas galapunktam, varētu bez liekas pārvietošanās pārsēsties 11.tramvaja
maršrutā, kas turpmāk apkalpos šo cilpu. Kustības intervāls nemainās. Reisu
skaits darbdienās 186 reisi (-10 reisi), reisu skaits brīvdienās 190 (+28 reisi).
4., 6. tramvaja maršrutos iegādātās mēneša abonementa biļetes būs derīgas līdz to
derīguma termiņā beigām bez validācijas 1., 11.tramvaja maršrutos.
•

RP SIA “Rīgas satiksme” informē Komisiju, ka izmaiņas tramvaju kustības sarakstos
neietekmēs nepieciešamo kompensācijas apmēru un tarifu.
Komisija balso:
Par: V.Faļkovs, A.Kozlovs, J.Klementjevs, R.Gailis, M.Gavrilovs, J.Feldmanis,
E.Valpēters, G.Brālis.
Pret: 0.
Atturas: 0.
Vienbalsīgi, pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr.634
„Sabiedriska transporta pakalpojumu organizēšanas kartība maršrutu tīklā” 25., 27.,
28. un 55.punktu, ka arī saskaņā ar Rīgas domes 2016.gada 26.janvāra nolikuma
Nr.180 „Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas
nolikums” 4.3.apakšpunktu,
Komisija nolemj:
1. Apstiprināt izmaiņas tramvaju maršrutu kustības sarakstos no 2017.gada
20.maija:
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No 17.05.2017 plkst. 12.00 apvienot 4. un 6.tramvaja maršrutus un apvienotajam
maršrutam piešķirt numuru “1” un nosaukumu “Imanta – Jugla”.
• Sakarā ar 1.tramvaja maršruta izveidi, veikt izmaiņas arī 3.tramvaja maršrutā (no
18.05.2017), 10.tramvaja maršrutā (no 17.05.2017 plkst. 12.00) un 11.tramvaja
maršrutā (no 17.05.2017 plkst. 12.00).
• 3.tramvaja maršrutā tiek veiktas izmaiņas kustības sarakstā, lai uzlabotu
savstarpējo koordināciju ar 1.tramvaja maršrutu (reisu skaits nemainās);
• 10.tramvaja maršrutā tiek veiktas tehniskas rakstura izmaiņas, kas uzlabo reisu
skaitu pieturvietā “Centrāltirgus” darbdienās (+4 reisi), brīvdienās (+2 reisi).
Nemainās atiešanas reižu skaits no “Bišumuižas”.
• 11.tramvaja maršruts tiek pagarināts līdz Ausekļa ielas galapunktam, no maršruta
izslēdzot pieturvietu “Stacijas laukums”. Izmaiņas nepieciešamas, lai esošie
6.tramvaja maršruta pasažieri, kas brauca līdz Nacionālajam teātrim vai Ausekļu
ielas galapunktam, varētu bez liekas pārvietošanās pārsēsties 11.tramvaja
maršrutā, kas turpmāk apkalpos šo cilpu. Kustības intervāls nemainās. Reisu
skaits darbdienās 186 reisi (-10 reisi), reisu skaits brīvdienās 190 (+28 reisi, jo kā
ikgadu spēkā stājas vasaras saraksts).
4., 6. tramvaja maršrutos iegādātās mēneša abonementa biļetes būs derīgas līdz to
derīguma termiņā beigām bez validācijas 1., 11.tramvaja maršrutos.
•

3.2. Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” (turpmāk – RP SIA “Rīgas
satiksme”) iesniegums Nr.KOR-MD/2017/72 par grozījumiem Rīgas pilsētas
maršrutu tīklā.
RP SIA „Rīgas satiksme” lūdz Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu
licencēšanas komisiju saskaņot izmaiņas kustību sarakstos autobusa maršrutos no 20.
maija līdz pludmales, mazdārziņu un atpūtas sezonas beigām.
Par izmaiņām kustību sarakstos autobusa maršrutos no 20. maija līdz
pludmales, mazdārziņu un atpūtas sezonas beigām, bet ne agrāk par 2017.gada 31.
augustu:
• 15., 31., 30. autobusa maršrutā brīvdienās;
• 2., 19., 24., 29., 36. autobusa maršrutā brīvdienās un darbdienās;
• 58. autobusa maršruts tiek pagarināts darbdienās līdz Vecāķiem un vasaras
sezonā tiek apkalpots arī brīvdienās. Izņemot:
o darbdienās no Purvciema līdz plkst. 7.45 4 reisi līdz Vecmīlgrāvim;
o darbdienās no Vecmīlgrāvja līdz plkst. 8.30 6 reisi līdz Purvciemam;
o brīvdienās no Vecmīlgrāvja līdz plkst. 8.30 3 reisi līdz Purvciemam.
• 3. autobusa maršrutā no Pļavniekiem no plkst. 7.34 visi reisi būs līdz
Vakarbuļļiem.
RP SIA “Rīgas satiksme” informē Komisiju, ka izmaiņas neietekmēs nepieciešamo
kompensācijas apmēru un tarifu.
Komisija balso:
Par: V.Faļkovs, A.Kozlovs, J.Klementjevs, R.Gailis, M.Gavrilovs, J.Feldmanis,
E.Valpēters, G.Brālis.
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Pret: 0.
Atturas: 0.
Vienbalsīgi, pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr.634
„Sabiedriska transporta pakalpojumu organizēšanas kartība maršrutu tīklā” 25., 27.,
28. un 55.punktu, ka arī saskaņā ar Rīgas domes 2016.gada 26.janvāra nolikuma
Nr.180 „Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas
nolikums” 4.3.apakšpunktu,
Komisija nolemj:
1. Apstiprināt izmaiņas kustību sarakstos autobusa maršrutos no 20. maija līdz
pludmales, mazdārziņu un atpūtas sezonas beigām, bet ne agrāk par 2017.gada
31. augustu:
• 15., 31., 30. autobusa maršrutā brīvdienās;
• 2., 19., 24., 29., 36. autobusa maršrutā brīvdienās un darbdienās;
• 58. autobusa maršruts tiek pagarināts darbdienās līdz Vecāķiem un vasaras
sezonā tiek apkalpots arī brīvdienās. Izņemot:
o darbdienās no Purvciema līdz plkst. 7.45 4 reisi līdz Vecmīlgrāvim;
o darbdienās no Vecmīlgrāvja līdz plkst. 8.30 6 reisi līdz Purvciemam;
o brīvdienās no Vecmīlgrāvja līdz plkst. 8.30 3 reisi līdz Purvciemam.
• 3. autobusa maršrutā no Pļavniekiem no plkst. 7.34 visi reisi būs līdz
Vakarbuļļiem.

3.3. Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” (turpmāk – RP SIA “Rīgas
satiksme”) iesniegums Nr.KOR-MD/2017/69 par grozījumiem Rīgas pilsētas
maršrutu tīklā.
RP SIA „Rīgas satiksme” lūdz Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu
licencēšanas komisiju izvērtēt priekšlikumu no RP SIA “Rīgas Dzemdību nams” par
esošās 11. maršruta tramvaja pieturvietas nosaukuma “Tallinas iela” papildināšanu ar
“Rīgas Dzemdību nams” abos virzienos.
Komisija balso:
Par: V.Faļkovs, A.Kozlovs, J.Klementjevs, R.Gailis, M.Gavrilovs, J.Feldmanis,
E.Valpēters, G.Brālis.
Pret: 0.
Atturas: 0.
Vienbalsīgi, pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr.634
„Sabiedriska transporta pakalpojumu organizēšanas kartība maršrutu tīklā” 25., 27.,
28. un 55.punktu, ka arī saskaņā ar Rīgas domes 2016.gada 26.janvāra nolikuma
Nr.180 „Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas
nolikums” 4.3.apakšpunktu,
Komisija nolemj:
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1. Nepiekrist esošās 11. maršruta tramvaja pieturvietas nosaukuma “Tallinas iela”
papildināšanu ar “Rīgas Dzemdību nams” abos virzienos.
2. Atļaut papildināt informācijas sistēmu tramvaju/trolejbusu vagonos un RP SIA
“Rīgas satiksme” mājas lapā ar informāciju ”Dzemdību nams”.

Komisijas priekšsēdētājs:
Protokolētājs:

(personiskais paraksts)
(personiskais paraksts)

IZRAKSTS PAREIZS
Komisijas sekretāre
Rīgā, 2017.gada 30.maijā

V.Faļkovs
V.Zīle

V.Zīle
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