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Darba kārtībā:
2. Pasažieru pārvadājumi Rīgas pilsētas maršrutu tīklā.
Piedalās:
Komisijas priekšsēdētājs: V.Faļkovs
Komisijas locekļi: J.Klementjevs, R.Gailis, M.Gavrilovs, J.Feldmanis, J.Dzikeviča,
E.Valpēters.
Nepiedalās:
Komisijas locekļi: I.Solomatins, A.Kozlovs, Ē.Škapars, I.Ručkanova, G.Brālis.
Protokolē:
Komisijas sekretāre: V.Zīle.
2. Pasažieru pārvadājumi Rīgas pilsētas maršrutu tīklā.
2.1. Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” (turpmāk – RP SIA “Rīgas
satiksme”) iesniegums Nr.KOR-MD/2017/95 par izmaiņām kustības sarakstos
autobusu, tramvaju un trolejbusu maršrutos no 17.jūnija līdz 31.augustam.
RP SIA „Rīgas satiksme” lūdz Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu
licencēšanas komisiju (turpmāk – Komisija) apstiprināt izmaiņas kustības sarakstos
autobusu, tramvaju un trolejbusu maršrutos no 17.jūnija līdz 31.augustam.
Sakarā ar vasaras sezonas iestāšanos atsevišķos maršrutos samazinās pasažieru
plūsma, kas ir saistīts ar skolēnu, studentu brīvlaiku un iedzīvotāju atvaļinājumu laiku.
• 9., 12., 37., 41.autobusu maršrutos darbdienās;

• 15., 22.trolejbusu maršrutos darbdienās un brīvdienās.
RP SIA “Rīgas satiksme” apliecina Komisijai, ka:
• augstāk minētās maršrutu izmaiņas neietekmēs esošo tarifu;
• izmaiņas ir iekļautas 2017.gada plānotajā budžetā, līdz ar to saskaņā ar
2011.gada 14.novembra pasūtījuma līguma Nr.RD-11-1490-lī “Par sabiedriskā
transporta pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta
maršrutu tīklā” 2.7.apakšpunktu nav nepieciešama papildus kompensācija.
Komisija balso:
Par: V.Faļkovs, J.Klementjevs, R.Gailis, M.Gavrilovs, J.Feldmanis, J.Dzikeviča,
E.Valpēters.
Pret: 0.
Atturas: 0.
Vienbalsīgi, pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr.634
„Sabiedriska transporta pakalpojumu organizēšanas kartība maršrutu tīklā” 28. 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 kustības sarakstos autobusu, tramvaju un trolejbusu
maršrutos no 2017.gada 23.jūnija:
• 9., 12., 37., 41.autobusu maršrutos darbdienās;
• 15., 22.trolejbusu maršrutos darbdienās un brīvdienās.
2.2. Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” (turpmāk – RP SIA “Rīgas
satiksme”) iesniegums Nr.KOR-MD/2017/96 (turpmāk – iesniegums) par
izmaiņām kustības sarakstos autobusu, tramvaju un trolejbusu maršrutos.
RP SIA „Rīgas satiksme” lūdz Komisiju saskaņot izmaiņas:
• 1., 40., 14., 51., 52. autobusu maršrutos brīvdienās;
• 19., 24., 3. trolejbusu maršrutos brīvdienās un darbdienās;
• 5., 7. tramvaju maršrutos brīvdienās un darbdienās;
Pamatojums:
• 40.autobusa maršrutam uzlabot brīvdienu atiešanas laiku koordināciju ar
19.trolejbusa maršruta atiešanas laikiem virzienā uz centru. 1., 14.autobusa
maršrutam tiks koordinēti atiešanas laiki ar jauno 40.autobusa maršruta kustības
sarakstu.
• 51.autobusa maršrutam veikt brīvdienu atiešanas laiku koordināciju ar
52.autobusa maršruta atiešanas laikiem.
• Veicot izmaiņas 3.trolejbusa maršruta kustības sarakstā un norīkojot 18m garos
trolejbusus 12m garo trolejbusu vietā, tiek palielināts maršrutā piedāvāto
pasažieru vietu skaits, neskatoties uz to, ka nedaudz palielināts intervāls,
samazinās trolejbusu un reisu skaits. Intervāls rīta maksimum stundās mainās
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no 5-6 min uz 6-8 min, pa dienu no 7-9 min uz 11-12 min, vakara maksimum
stundās no 5-6 min uz 6-8 min.
Trolejbusu skaits
Pasažiervietu skaits trolejbusos
maršrutā
12 metrus
18 metrus
Šobrīd
Projekts
Starpība
garš
garš
15
12
1050
1320
270
• 5., 7.tramvaja maršrutam veikt atiešanas laiku koordināciju ar 1., 4., 6.,
11.tramvaja maršruta atiešanas laikiem.
RP SIA “Rīgas satiksme” apliecina Komisijai, ka:
• augstāk minētās maršrutu izmaiņas neietekmēs esošo tarifu;
• nobraukums ar pasažieriem maršrutu tīklā nepalielinās, līdz ar to saskaņā ar
2011.gada 14.novembra pasūtījuma līguma Nr.RD-11-1490-lī “Par sabiedriskā
transporta pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta
maršrutu tīklā” 2.7.apakšpunktu nav nepieciešama papildus kompensācija.
Komisijas locekle J.Dzikeviča izsaka Rīgas domes Satiksmes departamenta
Pasažieru pārvadājumu pārvaldes viedokli, ka iesniegumā izteiktais lūgums Komisijai
saskaņot izmaiņas 3. trolejbusa maršrutā brīvdienās un darbdienās nav pietiekami
pamatots, t.i., nav pamatota izmaiņu nepieciešamība, ko var pamatot, piemēram, ar
pasažieru plūsmas analīzi, sabiedriskā transporta piepildījuma analīzi vai pasažieru
sūdzībām par pārpildītu sabiedrisko transportu šajā maršrutā.
RP SIA “Rīgas satiksme” norāda, ka iesniegumā norādītais pamatojums ir izvērtēts
un balstīts uz RP SIA “Rīgas satiksme” datiem.
Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs izsaka priekšlikumu atlikt
3.trolejbusa maršruta kustības sarakstā līdz nākamajai Komisijas sēdei.

izmaiņas

Komisija balso:
Par: V.Faļkovs, J.Klementjevs, R.Gailis, M.Gavrilovs, J.Feldmanis, J.Dzikeviča,
E.Valpēters.
Pret: 0.
Atturas: 0.
Vienbalsīgi, pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr.634
„Sabiedriska transporta pakalpojumu organizēšanas kartība maršrutu tīklā” 28. 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 kustības sarakstos tramvaju un trolejbusu maršrutos no
2017.gada 23.jūnija:
• 1., 40., 14., 51., 52. autobusu maršrutos brīvdienās;
• 19., 24. trolejbusu maršrutos brīvdienās un darbdienās;
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• 5., 7. tramvaju maršrutos brīvdienās un darbdienās.
2. Atlikt izmaiņas 3.trolejbusa maršruta kustības sarakstos līdz nākamajai
Komisijas sēdei.

2.3. Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” (turpmāk – RP SIA “Rīgas
satiksme”) iesniegums Nr.KOR-MD/2017/98 par pieturvietu “A.Saharova iela”
iekļaušanu virzienā uz centru 6.autobusa un 16., 22. trolejbusu maršrutā.
RP SIA „Rīgas satiksme” lūdz Komisiju iekļaut pieturvietu ”A.Saharova iela”
virzienā uz centru 6.autobusa un 16., 22.trolejbusu maršrutā.
Komisija balso:
Par: V.Faļkovs, J.Klementjevs, R.Gailis, M.Gavrilovs, J.Feldmanis, J.Dzikeviča,
E.Valpēters.
Pret: 0.
Atturas: 0.
Vienbalsīgi, pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr.634
„Sabiedriska transporta pakalpojumu organizēšanas kartība maršrutu tīklā” 28. 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:
Iekļaut pieturvietu ”A.Saharova iela” virzienā uz centru 6.autobusa un 16.,
22.trolejbusa maršrutā no 2017.gada 23.jūnija.

2.4. Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” (turpmāk – RP SIA “Rīgas
satiksme”) iesniegums Nr.KOR-MD/2017/97 par izmaiņām paaugstināta servisa
autobusa maršrutos.
2.4.1. RP SIA „Rīgas satiksme” lūdz Komisiju apstiprināt izmaiņas paaugstināta
servisa autobusa maršrutos:
• 200., 224., 203., 206., 209., 216., 233., 236., 237., 241., 244., 271;
• piedāvājums apvienot 270. un 280. maršrutu darbdienās, kā arī veikt
korekcijas 270. maršruta sestdienu, svētdienu kustības sarakstā.
RP SIA “Rīgas satiksme” apliecina Komisijai, ka paaugstināta servisa autobusa
maršrutu (200., 224., 203., 206., 209., 216., 233., 236., 237., 241., 244., 270., 280.,
271.) izmaiņas neietekmēs esošo tarifu un ņemot vērā, ka paaugstināta servisa
autobusu pārvadājumi netiek kompensēti no RP SIA “Rīgas satiksme” vai Rīgas
pilsētas puses, tad izmaiņas neietekmē pasūtītāja kompensācijas apmēru RP SIA
“Rīgas satiksme”.
Komisijas locekle J.Dzikeviča izsaka Rīgas domes Satiksmes
departamenta Pasažieru pārvadājumu pārvaldes viedokli, ka iesniegumā izteiktais
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lūgums Komisiju apstiprināt izmaiņas paaugstināta servisa autobusa maršrutos
nav pietiekami pamatots. Ir ļoti daudz apgalvojumu par pasažieru plūsmas
samazinājumu vasaras sezonā, kā arī pasažieru skaita samazinājumu vispār
atsevišķos maršrutos, kuras rezultātā ir nepieciešams palielināt kustības intervālu
dienas vidū un slēgt pēdējos reisus, bet nav pievienota pasažieru plūsmas analīze.
Līdz ar to ir pamats noraidīt iesniegumā izteikto lūgumu Komisijai apstiprināt
izmaiņas paaugstināta servisa autobusu maršrutos.
2.4.2. RP SIA “Rīgas satiksme” lūdz Komisiju pārdēvēt paaugstināta servisa
autobusa maršruta N3. nosaukumu “Centrs - Bolderāja” par “Centrs Daugavgrīva”.
Komisija balso:
Par: V.Faļkovs, J.Klementjevs, R.Gailis, M.Gavrilovs, J.Feldmanis, J.Dzikeviča,
E.Valpēters.
Pret: 0.
Atturas: 0.
Vienbalsīgi, pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr.634
„Sabiedriska transporta pakalpojumu organizēšanas kartība maršrutu tīklā” 28. 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. Noraidīt izmaiņas iesnieguma daļā par izmaiņām paaugstināta servisa
autobusu maršrutos:
• 200., 224., 203., 206., 209., 216., 233., 236., 237., 241., 244., 271;
• piedāvājums apvienot 270. un 280. maršrutu darbdienās, kā arī veikt
korekcijas 270. maršruta sestdienu, svētdienu kustības sarakstā.
2. Apstiprināt izmaiņas iesnieguma daļā par paaugstināta servisa autobusa
maršruta N3. nosaukuma “Centrs - Bolderāja” par “Centrs - Daugavgrīva”
pārdēvēšanu no 2017.gada 23.jūnija.

Komisijas priekšsēdētājs:

Protokolētājs:

(personiskais paraksts)

(personiskais paraksts)

IZRAKSTS PAREIZS
Komisijas sekretāre
Rīgā, 2017.gada 6.jūlijā

V.Faļkovs

V.Zīle

V.Zīle
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