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Darba kārtībā:
23. RP SIA „Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2018/58.
Piedalās:
Komisijas priekšsēdētājs: V.Faļkovs
Komisijas locekļi: A.Bērziņš, S.Bergmanis, J.Klementjevs, M.Gavrilovs, A.Ansbergs,
J.Klotiņš, S.Riekstiņš, A.Lubāns, I.Ručkanova, G.Brālis.
Komisijas locekle L.Blumberga ierodas uz Komisijas sēdi pirms Rīgas pašvaldības SIA
„Rīgas satiksme” 10.05.2018. iesnieguma Nr.KOR-MD/2018/58 izskatīšanas.
Nepiedalās:
Komisijas locekļi: V.Dubovs, V.Ķirsis.
Protokolē:
Komisijas sekretāre: V.Zīle
23. Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” (turpmāk – RP SIA „Rīgas satiksme”)
iesniegums Nr.KOR-MD/2018/58.
RP SIA „Rīgas satiksme” lūdz saskaņot ikgadējas izmaiņas kustības sarakstos paaugstināta
servisa autobusa maršrutos no 2. jūnija līdz 31. augustam sakarā ar vasaras sezonas
sākšanos.
•
300. maršrutā saistībā ar reisu pagarinājumu līdz Vecāķiem:
 darbadienās 188 reisi (reisu skaits nemainās), 60 reisi uz/no Vecāķiem;
 sestdienās 152 (-6) reisi, 50 reisi uz/no Vecāķiem;
 svētdienās 132 reisi (reisu skaits nemainās), 42 reisi uz/no Vecāķiem.
•
224. maršrutā darbadienu, sestdienu un svētdienu kustības saraksts tiek koordinēts ar
300.maršruta kustības sarakstiem;

•
237. maršrutā un 241. maršrutā tiek veiktas izmaiņas darbadienu kustības sarakstos 237.maršrutā 98 (+2) reisi un 241. maršrutā 84 (reisu skaits nemainās) reisi. Maršruti tiek
labāk koordinēti ar 37. un 41.autobusa maršrutu vasaras sezonas sarakstiem.
Pēc 2018.gada 31.augusta stāsies spēkā kustības saraksti, kas ir spēkā līdz 2018.gada
1.jūnijam.
Paaugstināta servisa autobusa maršrutu 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”.
Komisija balso:
Par: V.Faļkovs, A.Bērziņš, S.Bergmanis, J.Klementjevs,
I.Ručkanova, G.Brālis, L.Blumberga.
Pret: 0.
Atturas: J.Klotiņš.
Balsojumā nepiedalās S.Riekstiņš, A.Ansbergs.

M.Gavrilovs,

A.Lubāns,

Ar balsu vairākumu, 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 paaugstināta servisa autobusa
maršrutos no 2. jūnija līdz 31. augustam sakarā ar vasaras sezonas sākšanos.
•
300. maršrutā saistībā ar reisu pagarinājumu līdz Vecāķiem:
 darbadienās 188 reisi (reisu skaits nemainās), 60 reisi uz/no Vecāķiem;
 sestdienās 152 (-6) reisi, 50 reisi uz/no Vecāķiem;
 svētdienās 132 reisi (reisu skaits nemainās), 42 reisi uz/no Vecāķiem.
•
224. maršrutā darbadienu, sestdienu un svētdienu kustības saraksts tiek koordinēts ar
300.maršruta kustības sarakstiem;
•
237. maršrutā un 241. maršrutā tiek veiktas izmaiņas darbadienu kustības sarakstos 237.maršrutā 98 (+2) reisi un 241. maršrutā 84 (reisu skaits nemainās) reisi. Maršruti tiek
labāk koordinēti ar 37. un 41.autobusa maršrutu vasaras sezonas sarakstiem.
Komisijas priekšsēdētājs:

Komisijas sekretāre:
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