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Sēdes protokols
Rīgā
2018.gada 18.aprīlī
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Darba kārtībā:
247. RP SIA „Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2018/42.
248. RP SIA „Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2018/43.
249. RP SIA „Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2018/44.
250. RP SIA „Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2018/45.
Piedalās:
Komisijas priekšsēdētājs: V.Faļkovs
Komisijas locekļi: A.Bērziņš, S.Bergmanis, J.Klementjevs, V.Dubovs, M.Gavrilovs,
V.Ķirsis, S.Riekstiņš, J.Dzikeviča, I.Ručkanova, G.Brālis.
Nepiedalās: A.Ansbergs, J.Klotiņš, E.Valpēters.
Komisijas locekļi:.
Protokolē:
Komisijas sekretāre: V.Zīle.
247. Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” (turpmāk – RP SIA „Rīgas satiksme”)
iesniegums Nr.KOR-MD/2018/42.
RP SIA „Rīgas satiksme” lūdz saskaņot nelielas korekcijas 34.autobusa maršruta darba dienu
kustības sarakstā (reisu skaits nemainās) un 48.autobusa maršruta darba dienu kustības
sarakstā (reisu skaits nemainās). 48.autobusa maršruta kustības saraksts tiek labāk koordinēts
ar 9.maršruta autobusa kustības sarakstu.
Pamatojums:
Saņemot vairākus klientu lūgumus tiek piedāvāts:
• veikt izmaiņas pirmajā reisā 34.autobusa maršruta darba dienu kustības sarakstā.
• Pārceļot atiešanas laiku no galapunkta par 3 minūtēm agrāk.
veikt korekcijas visas dienas garumā 48.autobusa maršruta darba dienu kustības
sarakstā, lai klientiem būtu ērtāk pārsēsties 9.autobusa maršrutā.

RP SIA „Rīgas satiksme” apliecina, ka:
• augstāk minētās maršrutu izmaiņas neietekmēs esošo tarifu;
• izmaiņu rezultātā nepalielinās nobraukums maršrutu tīklā ar pasažieriem, 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, A.Bērziņš, S.Bergmanis, J.Klementjevs, V.Dubovs, M.Gavrilovs, V.Ķirsis,
S.Riekstiņš, J.Dzikeviča, I.Ručkanova, 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, kā arī saskaņā ar Rīgas domes 2016.gada 26.janvāra nolikuma Nr.180 „Rīgas
domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums” 4.3.apakšpunktu,
Komisija nolemj:
Saskaņot izmaiņas pirmajā reisā 34.autobusa maršruta darba dienu kustības sarakstā,
pārceļot atiešanas laiku no galapunkta par 3 minūtēm agrāk un veikt korekcijas visas dienas
garumā 48.autobusa maršruta darba dienu kustības sarakstā, lai klientiem būtu ērtāk
pārsēsties 9.autobusa maršrutā.
Minētās izmaiņas stājas spēkā 2018.gada 1.maijā.
248. Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” (turpmāk – RP SIA „Rīgas satiksme”)
iesniegums Nr.KOR-MD/2018/43.
RP SIA „Rīgas satiksme” lūdz saskaņot ikgadējās izmaiņas kustības sarakstos autobusu un
trolejbusu maršrutos no 2. jūnija līdz 31. augustam. Sakarā ar vasaras sezonas iestāšanos
samazinās pasažieru plūsma, kas ir saistīts ar skolēnu, studentu brīvlaiku un iedzīvotāju
atvaļinājumu laiku.
• 9.autobusa maršrutā darbdienās (-4 reisi);
• 12.autobusa maršrutā darbdienās (-1 reiss);
• 37.autobusa maršrutā darbdienās (-10 reisi);
• 41.autobusa maršrutā darbdienās (-10 reisi);
• 12.trolejbusa maršrutā darbdienās (-16 reisi) un brīvdienās (-10 reisi);
• 14.trolejbusa maršrutā darbdienās (-13 reisi);
• 15.trolejbusa maršrutā darbdienās (-48 reisi) un brīvdienās (-10 reisi);
• 17.trolejbusa maršrutā darbdienās (-13 reisi) un brīvdienās (-11 reisi);
• 22.trolejbusa maršrutā darbdienās (-37 reisi) un brīvdienās (-11 reisi);
• 25.trolejbusa maršrutā darbdienās (-24 reisi) un brīvdienās (-10 reisi).
Pēc 2018.gada 31.augusta stāsies spēkā kustības saraksti, kas ir spēkā līdz 2018.gada
1.jūnijam.
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Komisija balso:
Par: V.Faļkovs, A.Bērziņš, S.Bergmanis, J.Klementjevs, V.Dubovs, M.Gavrilovs,
V.Ķirsis, S.Riekstiņš, J.Dzikeviča, I.Ručkanova, 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, kā arī saskaņā ar Rīgas domes 2016.gada 26.janvāra nolikuma Nr.180 „Rīgas
domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums” 4.3.apakšpunktu,
Komisija nolemj:
Saskaņot izmaiņas kustības sarakstos autobusu un trolejbusu maršrutos no 2. jūnija līdz 31.
augustam. Sakarā ar vasaras sezonas iestāšanos samazinās pasažieru plūsma, kas ir saistīts
ar skolēnu, studentu brīvlaiku un iedzīvotāju atvaļinājumu laiku.
• 9.autobusa maršrutā darbdienās (-4 reisi);
• 12.autobusa maršrutā darbdienās (-1 reiss);
• 37.autobusa maršrutā darbdienās (-10 reisi);
• 41.autobusa maršrutā darbdienās (-10 reisi);
• 12.trolejbusa maršrutā darbdienās (-16 reisi) un brīvdienās (-10 reisi);
• 14.trolejbusa maršrutā darbdienās (-13 reisi);
• 15.trolejbusa maršrutā darbdienās (-48 reisi) un brīvdienās (-10 reisi);
• 17.trolejbusa maršrutā darbdienās (-13 reisi) un brīvdienās (-11 reisi);
• 22.trolejbusa maršrutā darbdienās (-37 reisi) un brīvdienās (-11 reisi);
• 25.trolejbusa maršrutā darbdienās (-24 reisi) un brīvdienās (-10 reisi).
249. Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” (turpmāk – RP SIA „Rīgas satiksme”)
iesniegums Nr.KOR-MD/2018/44.
RP SIA „Rīgas satiksme” lūdz saskaņot izmaiņas 1. un 3.tramvaja maršruta shēmās un
jaunas pieturvietas “Stacijas laukums” ierīkošanu Radio ielā virzienā uz Juglu. Tramvaju
maršrutu reisu skaits un atiešanas laiki nemainās. Izmaiņas tiks ieviestas pēc tramvaja
infrastruktūras pielāgošanas darbu beigām, brīdinot pasažierus 10 dienas pirms izmaiņu
ieviešanas.
Pamatojums:
Lai pasažieriem būtu ērtāk nokļūt uz Rīgas Centrālo staciju, Vecrīgu un pilsētas
centru. 1. un 3.tramvaja maršruta shēmā tiks iekļauta Radio iela abos kustības virzienos
ar pieturvietu “Stacijas laukums”. Virzienā uz Juglu Radio ielā tiks ierīkota jauna
pieturvieta “Stacijas laukums”.
RP SIA „Rīgas satiksme” apliecina, ka:
• augstāk minētās maršrutu izmaiņas neietekmēs esošo tarifu;
• izmaiņu rezultātā palielinās nobraukums maršrutu tīklā ar pasažieriem par
0.002%, bet tas nepārsniedz noteikto normu 2011.gada 14.novembra pasūtījuma
līguma Nr.RD-11-1490-lī “Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu
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Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā” 2.7.apakšpunktu nav
nepieciešama papildus kompensācija;
Komisija balso:
Par: V.Faļkovs, A.Bērziņš, S.Bergmanis, J.Klementjevs, V.Dubovs, M.Gavrilovs,
V.Ķirsis, S.Riekstiņš, J.Dzikeviča, I.Ručkanova, 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, kā arī saskaņā ar Rīgas domes 2016.gada 26.janvāra nolikuma Nr.180 „Rīgas
domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums” 4.3.apakšpunktu,
Komisija nolemj: Saskaņot izmaiņas 1. un 3.tramvaja maršruta shēmās un jaunas
pieturvietas “Stacijas laukums” ierīkošanu Radio ielā virzienā uz Juglu. Tramvaju maršrutu
reisu skaits un atiešanas laiki nemainās.
Izmaiņas tiks ieviestas pēc tramvaja infrastruktūras pielāgošanas darbu beigām, brīdinot
pasažierus 10 dienas pirms izmaiņu ieviešanas.
250. Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” (turpmāk – RP SIA „Rīgas satiksme”)
iesniegums Nr.KOR-MD/2018/45.
RP SIA „Rīgas satiksme” lūdz saskaņot izmaiņas kustību sarakstos autobusu un tramvaja
maršrutos, un maršrutu shēmām atsevišķos autobusu maršrutos:
•
2., 24., 30., 31. un 15.autobusa maršrutā izmainās kustības saraksts brīvdienās;
•
19., 29., 36.autobusa maršrutā izmainās kustības saraksts brīvdienās un
darbdienās;
•
3.autobusa maršrutā izmainās kustības saraksts un maršruta shēma brīvdienās;
•
58.autobusa maršruts tiek pagarināts līdz Vecāķiem (izņemot atsevišķus reisus);
•
11.tramvaja maršrutā izmainās kustību saraksts brīvdienās.
Izmaiņām nenoteikt konkrētu sākuma un beigu datumu, bet atļaut RP SIA “Rīgas
satiksme” to izsludināt pasažieriem 10 dienas pirms sezonas sākuma un sezonas
beigām. Pludmales, mazdārziņu un atpūtas sezonu netiek plānots noslēgt ātrāk par
2018.gada 31. augustu.
Pamatojums:
Sakarā ar pludmales, mazdārziņu un atpūtas sezonas atklāšanu palielinās pasažieru
plūsma. Tiek piedāvāts mainīt maršrutu shēmas un kustības sarakstus atsevišķos
maršrutos:
Autobusu maršruti
• 2.autobusa maršrutā „Abrenes iela-Vecmīlgrāvis” palielinās brīvdienu reisu skaits (+2
reisi);
• 19.autobusa maršrutā „Mežciems-Bukulti-Sarkandaugava” mainās brīvdienu (-2 reisi)
un darba dienu kustības saraksti (reisu skaits nemainās);
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• 24.autobusa maršrutā „Abrenes iela-Mangaļsala” palielinās brīvdienu reisu skaits (+2
reisi);
• 30.autobusa maršruts „Centrālā stacija - Daugavgrīva” vasaras sezonā tiks nodrošināts
arī brīvdienās (36 reisi).
• 31.autobusa maršrutā „Dārziņi–Jugla” mainās brīvdienu kustības saraksts (+7 reisi);
• 15.autobusa maršrutā „Dārziņi–Jugla” mainās brīvdienu kustības saraksts (reisu skaits
nemainās), kas saistīts ar 31.autobusa maršruta kustības sarakstu izmaiņām.
• 29.autobusa maršruts „Mežciems-Vecmīlgrāvis-Vecāķi” tiek pagarināts līdz Vecāķiem
(izņemot 1 reisu). Mainās darbdienu reisu skaits (-1 reiss) un brīvdienu reisu skaits (-1 reiss);
• 36.autobusa maršrutā „Imanta-Vakarbuļļi” mainās darbdienu un brīvdienu kustības
saraksti. Darbdienās (+12 reisi) un brīvdienās (+14 reisi);
• 3.autobusa maršrutā „Vakarbuļļi-Daugavgrīva-Pļavnieki” brīvdienās tiek pagarināta
daļa reisu līdz Vakarbuļļiem. Mainās brīvdienu kustības saraksts (+5 reisi);
• 58.autobusa maršruts „Purvciems-Vecmīlgrāvis-Vecāķi” tiek pagarināts darbdienās līdz
Vecāķiem un vasaras sezonā tiek apkalpots arī brīvdienās.
Izņemot:
• darbdienās no Purvciema līdz plkst. 7.45 pirmie 4 reisi kursē līdz Vecmīlgrāvim;
• darbdienās no Vecmīlgrāvja līdz plkst. 8.30 pirmie 6 reisi kursē līdz Purvciemam;
• brīvdienās no Purvciema 1.reiss 7:55 kursē līdz Vecmīlgrāvim;
• brīvdienās no Vecmīlgrāvja līdz plkst. 8:35 pirmie 3.reiss kursē līdz Purvciemam;
• 11.tramvaja maršrutā “Ausekļa iela-Mežaparks” palielinās brīvdienu reisu skaits (+20
reisi).
Komisija balso:
Par: V.Faļkovs, A.Bērziņš, S.Bergmanis, J.Klementjevs, V.Dubovs, M.Gavrilovs,
V.Ķirsis, S.Riekstiņš, J.Dzikeviča, I.Ručkanova, 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, kā arī saskaņā ar Rīgas domes 2016.gada 26.janvāra nolikuma Nr.180 „Rīgas
domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums” 4.3.apakšpunktu,
Komisija nolemj: Saskaņot izmaiņas kustību sarakstos autobusu un tramvaja maršrutos,
un maršrutu shēmām atsevišķos autobusu maršrutos:
•
2., 24., 30., 31. un 15.autobusa maršrutā izmainās kustības saraksts brīvdienās;
•
19., 29., 36.autobusa maršrutā izmainās kustības saraksts brīvdienās un
darbdienās;
•
3.autobusa maršrutā izmainās kustības saraksts un maršruta shēma brīvdienās;
•
58.autobusa maršruts tiek pagarināts līdz Vecāķiem (izņemot atsevišķus reisus);
•
11.tramvaja maršrutā izmainās kustību saraksts brīvdienās.
Izmaiņām nenoteikt konkrētu sākuma un beigu datumu, bet atļaut RP SIA “Rīgas
satiksme” to izsludināt pasažieriem 10 dienas pirms sezonas sākuma un sezonas beigām.
Pludmales, mazdārziņu un atpūtas sezonu netiek plānots noslēgt ātrāk par 2018.gada 31.
augustu.
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