IZRAKSTS

RĪGAS DOMES PASAŽIERU KOMERCPĀRVADĀJUMU
LICENCĒŠANAS KOMISIJA
Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis 67012719, fakss 67012702, e-pasts : sd@riga.lv

Sēdes protokols
Rīgā
2019.gada 10.aprīlī
pulksten 11.00.

Nr.6

Darba kārtībā:
21. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-IZEJ-RD/2019/116.
22. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2019/24.
23. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2019/25.
24. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2019/26.
Piedalās:
Komisijas priekšsēdētājs: V.Faļkovs.
Komisijas locekļi: J.Klementjevs, V.Dubovs, M.Gavrilovs, V.Ķirsis, J.Klotiņš,
V.Bergs, A.Lubāns, S.Aveniņa.
Komisijas loceklis J.Klotiņš ierodas komisijas sēdē pulksten 11.32.
Nepiedalās:
Komisijas locekļi: A.Bērziņš, S.Bergmanis, A.Ansbergs, L.Blumberga, G.Brālis.
Protokolē:
Komisijas sekretāre: V.Zīle.
Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs atklāj Rīgas domes Pasažieru
komercpārvadājumu licencēšanas komisijas (turpmāk – komisija) sēdi un piedāvā
komisijas locekļiem sākt sēdes darba kārtības izskatīšanu ar Rīgas pašvaldības SIA
“Rīgas satiksme” (turpmāk – RP SIA “Rīgas satiksme”) jautājumu izskatīšanu.
Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs uzdod jautājumu, vai komisijas locekļiem ir
iebildumi sākt komisijas sēdi ar RP SIA “Rīgas satiksme” jautājumu izskatīšanu.
Komisijas locekļiem iebildumu nav.
Tiek uzsākta komisijas sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšana.
21. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-IZEJ-RD/2019/116.
Par Retro tramvaja maršrutu 2019.gadā.

RP SIA “Rīgas satiksme” informē, ka no 2019.gada 1.maija līdz
29.septembrim, kā katru gadu, arī šogad sestdienās, svētdienās un svētku dienās tiks
organizēts Retro tramvaja maršruts.
Maršruts tiks organizēts no Mežaparka pa Ezermalas ielu, Meža prospektu,
Kokneses prospektu, Ķīšezera ielu, Gaujas ielu, Miera ielu, Matīsa ielu, Krišjāņa
Barona ielu, Aspazijas bulvāri, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāri, Kronvalda bulvāri
un Ausekļa ielu, bet virzienā no Ausekļa ielas pa Kronvalda bulvāri, Zigfrīda Annas
Meierovica bulvāri, Aspazijas bulvāri, Krišjāņa Barona ielu, Radio ielu, 13.janvāra
ielu, Aspazijas bulvāri, Krišjāņa Barona ielu, Matīsa ielu, Miera ielu, Gaujas ielu,
Ķīšezera ielu, Kokneses prospektu, Meža prospektu, Ezermalas ielu.
Braukšanas maksa (tarifs) Retro tramvajā būs 2.00 EUR. Ir noteikts izņēmums braukšanas maksa bērniem līdz 7 gadu vecumam - par brīvu.
Komisijas loceklis A.Lubāns uzdod jautājumu RP SIA “Rīgas satiksme” pārstāvim,
vai braukšanas maksa Retro tramvajā invalīdiem būs bezmaksas, un zaudējumus segs
pats uzņēmums, vai arī iesniegs prasību par zaudējumu kompensēšanu valstij.
RP SIA “Rīgas satiksme” pārstāvis atbild, ka tas ir komercpārvadājums, nevis
sabiedriskā transporta pasūtījums un zaudējumus segs pats uzņēmums, t.i., RP SIA
“Rīgas satiksme”.
Komisija nolemj: pieņemt informāciju zināšanai.
22. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2019/24.
RP SIA “Rīgas satiksme” lūdz komisiju saskaņot izmaiņas kustības sarakstos
autobusu un trolejbusu maršrutos no 1.jūnija līdz 31.augustam. Sakarā ar vasaras
sezonas iestāšanos samazinās pasažieru plūsma, kas ir saistīts ar skolēnu, studentu
brīvlaiku un iedzīvotāju atvaļinājumu laiku.
• 1.autobusa maršrutā darbdienās 83(-6) reisi;
• 9.autobusa maršrutā darbdienās 72(-4) reisi;
• 12.autobusa maršrutā darbdienās 79(-1) reisi;
• 23.autobusa maršrutā darbdienās 88(-6) reisi;
• 25.autobusa maršrutā darbdienās 107(-8) reisi;
• 26.autobusa maršrutā darbdienās 32(0) reisi;
• 37.autobusa maršrutā darbdienās 107(-12) reisi;
• 40.autobusa maršrutā darbdienās 192(-5) reisi;
• 41.autobusa maršrutā darbdienās 113(-12) reisi;
• 3.trolejbusa maršrutā darbdienās 216(-10) reisi;
• 12.trolejbusa maršrutā darbdienās 109(-8) reisi un brīvdienās 54(-7) reisi;
• 14.trolejbusa maršrutā darbdienās 177(-9) reisi;
• 15.trolejbusa maršrutā darbdienās 386(-6) reisi un brīvdienās 238(-10) reisi;
• 17.trolejbusa maršrutā darbdienās 240(-13) reisi;
• 18.trolejbusa maršrutā darbdienās 160(-8) reisi;
• 22.trolejbusa maršrutā darbdienās 256(-25) reisi;
• 25.trolejbusa maršrutā darbdienās 221(-20 reisi);
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• 1.tramvaja maršrutā darbdienās 225(-6) reisi.
Pēc 2019.gada 31.augusta stāsies spēkā kustības saraksti, kas ir spēkā līdz
2019.gada 31.maijam.
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, J.Klementjevs, V.Dubovs, M.Gavrilovs, V.Ķirsis, V.Bergs,
A.Lubāns, S.Aveniņa.
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, kā arī tramvaja maršrutā no 1.jūnija līdz 31.augustam:
• 1.autobusa maršrutā darbdienās 83(-6) reisi;
• 9.autobusa maršrutā darbdienās 72(-4) reisi;
• 12.autobusa maršrutā darbdienās 79(-1) reisi;
• 23.autobusa maršrutā darbdienās 88(-6) reisi;
• 25.autobusa maršrutā darbdienās 107(-8) reisi;
• 26.autobusa maršrutā darbdienās 32(0) reisi;
• 37.autobusa maršrutā darbdienās 107(-12) reisi;
• 40.autobusa maršrutā darbdienās 192(-5) reisi;
• 41.autobusa maršrutā darbdienās 113(-12) reisi;
• 3.trolejbusa maršrutā darbdienās 216(-10) reisi;
• 12.trolejbusa maršrutā darbdienās 109(-8) reisi un brīvdienās 54(-7) reisi;
• 14.trolejbusa maršrutā darbdienās 177(-9) reisi;
• 15.trolejbusa maršrutā darbdienās 386(-6) reisi un brīvdienās 238(-10) reisi;
• 17.trolejbusa maršrutā darbdienās 240(-13) reisi;
• 18.trolejbusa maršrutā darbdienās 160(-8) reisi;
• 22.trolejbusa maršrutā darbdienās 256(-25) reisi;
• 25.trolejbusa maršrutā darbdienās 221(-20 reisi);
• 1.tramvaja maršrutā darbdienās 225(-6) reisi.
23. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2019/25.
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RP SIA “Rīgas satiksme” lūdz komisiju saskaņot izmaiņas autobusu kustību
sarakstos un maršrutu shēmām atsevišķos autobusu maršrutos:
• 2., 24., 30., 31., 15. un 54.autobusa maršrutā izmainās kustības saraksts
brīvdienās;
• 19., 29., 36.autobusa maršrutā izmainās kustības saraksts brīvdienās un
darbdienās;
• 58.autobusa maršruts tiek pagarināts līdz Vecāķiem (izņemot atsevišķus
reisus).
Pamatojums: sakarā ar pludmales, mazdārziņu un atpūtas sezonas atklāšanu.
Sakarā ar pludmales, mazdārziņu un atpūtas sezonas atklāšanu palielinās
pasažieru plūsma. Tiek piedāvāts mainīt maršrutu shēmas un kustības sarakstus
atsevišķos maršrutos:
• 2.autobusa maršrutā “Abrenes iela - Vecmīlgrāvis” palielinās brīvdienu reisu
skaits 79(+2) reisi;
• 19.autobusa maršrutā “Mežciems - Bukulti - Sarkandaugava” mainās darba
dienu kustības saraksti 50 (reisu skaits nemainās) un brīvdienu 40(-2) reisi;
• 24.autobusa maršrutā “Abrenes iela-Mangaļsala” palielinās brīvdienu reisu
skaits 79(+2) reisi;
• 30.autobusa maršruts “Centrālā stacija - Daugavgrīva” vasaras sezonā tiks
nodrošināts arī brīvdienās 36 reisi;
• 54.autobusa maršruts “Abrenes iela - Voleri” mainās brīvdienu kustības
saraksts 20 reisi (reisu skaits nemainās), kas saistīts ar 30.autobusa maršruta
kustības sarakstu izmaiņām;
• 31.autobusa maršrutā “Dārziņi - Jugla” mainās brīvdienu kustības saraksts
47(+7) reisi;
• 15.autobusa maršrutā “Dārziņi - Jugla” mainās brīvdienu kustības saraksts 54
reisi (reisu skaits nemainās), kas saistīts ar 31.autobusa maršruta kustības
sarakstu izmaiņām;
• 29.autobusa maršruts “Mežciems - Vecmīlgrāvis - Vecāķi” tiek pagarināts
līdz Vecāķiem (izņemot 2 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 92(+10) reisi un brīvdienās 74(+10) reisi;
• 58.autobusa maršruts “Purvciems - Vecmīlgrāvis - Vecāķi” tiek pagarināts
darbdienās un brīvdienās līdz Vecāķiem. Izņemot:
darbdienās no Purvciema līdz plkst. 8.15 pirmie 5 reisi kursē līdz
Vecmīlgrāvim;
darbdienās no Vecmīlgrāvja līdz plkst. 8.30 pirmie 8 reisi kursē līdz
Purvciemam;
brīvdienās no Purvciema pirmais reiss plkst. 7.15 kursē līdz
Vecmīlgrāvim;
brīvdienās no Vecmīlgrāvja līdz plkst. 8.35 pirmie trīs reisi kursē līdz
Purvciemam.
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RP SIA “Rīgas satiksme” lūdz izmaiņām nenoteikt konkrētu sākuma un beigu
datumu, bet atļaut RP SIA “Rīgas satiksme” izmaiņas izsludināt pasažieriem 10 dienas
pirms sezonas sākuma un sezonas beigām. Pludmales, mazdārziņu un atpūtas sezonu
netiek plānots noslēgt ātrāk par 2019.gada 31.augustu.
RP SIA “Rīgas satiksme” apliecina, ka 2019. gada budžetā augstāk minētās
izmaiņas ir iekļautas un nebūs nepieciešama papildus kompensācija.
Komisija balso:
Par: V.Faļkovs, J.Klementjevs, V.Dubovs, M.Gavrilovs, V.Ķirsis, V.Bergs, A.Lubāns,
S.Aveniņa.
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 autobusu kustību sarakstos un maršrutu shēmām
atsevišķos autobusu maršrutos:
• 2., 24., 30., 31., 15. un 54.autobusa maršrutā izmainās kustības saraksts
brīvdienās;
• 19., 29., 36.autobusa maršrutā izmainās kustības saraksts brīvdienās un
darbdienās;
• 58.autobusa maršruts tiek pagarināts līdz Vecāķiem (izņemot atsevišķus
reisus).
Izmaiņām nenoteikt konkrētu sākuma un beigu datumu, bet atļaut RP SIA
“Rīgas satiksme” tās izsludināt pasažieriem 10 dienas pirms sezonas sākuma un
sezonas beigām. Pludmales, mazdārziņu un atpūtas sezonu netiek plānots noslēgt ātrāk
par 2019.gada 31.augustu.
24. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2019/26.
RP SIA “Rīgas satiksme” lūdz saskaņot izmaiņas paaugstināta servisa autobusa
maršrutos:
• no 1.maija 204., 209., 214., 246. un 370.maršrutā mainās maršruta kustības
shēma un kustības saraksti, bet 237. un 346.maršrutā mainās tikai kustības
saraksti;
• no 1.jūnija 203., 206., 224., 271., 300., 322. un 336.maršrutā mainās
maršruta kustības shēma un kustības saraksti, bet 233. un 316.maršrutā
mainās tikai kustības saraksti.
RP SIA “Rīgas satiksme” sniedz sekojošu pamatojumu izmaiņām.
Piedāvātās izmaiņas paaugstināta servisa autobusa maršrutos būtiski mazinās
maršrutu dublēšanos ar RP SIA “Rīgas satiksme” autobusu, trolejbusu pamata
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maršrutiem. Izmaiņas paredz veidot jaunus savienojumus, maršrutu tīklam kļūstot
pievilcīgākam pasažieriem. Izmaiņas kustības sarakstos ir veidotas tā, lai nodrošinātu
labāku atiešanas laiku koordināciju ar RP SIA “Rīgas satiksme” pamata maršrutiem no
pirmās to kopīgās pieturvietas, kur ir būtiska pasažieru plūsma. Ieviešot šīs izmaiņas,
pasažieriem būs būtiski ieguvumi gan saistībā ar jaunu, ātrāku savienojumu izveidi,
gan labāku atiešanas laiku koordinēšanu, būtiski uzlabojot sabiedriskā transporta
pakalpojumu kvalitāti kopumā. Visas izmaiņas minibusu un ekspresbusu maršrutu
reisu skaitā tiek veiktas ņemot vērā pasažieru plūsmu, tai skaitā ņemot vērā pasažieru
plūsmu Rīgas satiksmes pamata maršrutu tīkla maršrutos.
RP SIA “Rīgas satiksme” norāda, ka maksimuma stundās, kad RP SIA “Rīgas
satiksme” autobusu, trolejbusu maršrutos salona piepildījums ir ļoti augsts un praktiski
pilnībā izsmelts, minibusu un ekspresbusu maršrutos reisu skaits tiek saglabāts
praktiski nemainīgs, lai būtu iespējams apkalpot visu esošo pasažieru plūsmu, bet
pārējā laikā, kad RP SIA “Rīgas satiksme” autobusu un trolejbusu maršrutos ir iespēja
pārvadāt papildus pasažierus, minibusu, ekspresbusu maršrutos reisu skaits ir
samazināts. Piedāvātās izmaiņas skatoties kopumā, reisu skaits gan minibusu, gan
ekspresbusu maršrutos tiek samazināts, tādēļ ietekme uz RP SIA “Rīgas satiksme” un
Rīgas pilsētas budžetu ir ar pozitīvu ietekmi nevis negatīvu.
Sakarā ar paaugstināta servisa autobusu maršrutu tīkla daļas optimizāciju tiek
piedāvāts:
No 1.maija veikt izmaiņas sekojošu maršrutu shēmās un kustības
sarakstos:
• 204.maršrutā mainīt maršruta nosaukumu “Stacijas laukums - Ķengarags Jugla” un maršruta kustības shēmu virzienā uz centru:
 no Juglas kursēs pa maršrutu līdz Slāvu pārvadam (caur Ķengaragu), tālāk pa
nobrauktuvi uz Maskavas ielu, Prūšu ielu, Rušonu ielu, Salaspils ielu,
Lubānas ielu un tālāk pa maršrutu.
Izmainītajā kustības sarakstā darbdienās reisu skaits nemainās;
• 209.maršrutā tiek piedāvāts mainīt nosaukumu “Ķengarags - Purvciems” un
maršruta kustības shēmu:
 no Purvciema kursēs pa maršrutu līdz Maskavas ielai tālāk pa Maskavas ielu,
Višķu ielu;
 no Ķengaraga kursēs pa Višķu ielu, Maskavas ielu un tālāk pa maršrutu.
Izmainītajā kustības sarakstā darbdienās un brīvdienās reisu skaits nemainās.
Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs informē komisijas locekļus, ka šobrīd
esošajā 209. minubusa maršrutā ir pieturvieta ar lielveikala nosaukumu “Domina”.
Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs piedāvā vienlaicīgi ar izmaiņām 209. minibusa
maršrutā sabiedriskā transporta pieturvietu “Domina” pārdēvēt par “Jorģa Zemitāna
tilts”, taču uz pieturvietas izkārtnes var būt uzraksts “J.Zemitāna tilts”.
Komisijas locekļiem iebildumu nav.
• 214.maršruts tiek pagarināts:
 no esošā galapunkta kursēs tālāk pa Kaivas ielas, Biķernieku ielu līdz t/c
IKEA stāvlaukumam;
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 no t/c IKEA kursēs pa Biķernieku ielu, apgriešanās Hipokrāta ielas
krustojumā, Biķernieku ielu, Kaivas ielu un tālāk pa maršrutu.
Ir nepieciešams piešķirt nosaukumu pieturvietai.
Darbdienās un brīvdienās reisu skaits nemainās.
RP SIA “Rīgas satiksme” pārstāvis informē komisijas locekļus, ka pagarinot šo
maršrutu veidotos vēl vairāki jauni savienojumi, kas iedzīvotājiem ir ļoti svarīgi un
nepieciešami. Tiek nodrošināts jauns apkaimju savienojums ar VSIA “Bērnu klīniskā
universitātes slimnīca”, Poliklīnika Gaiļezers. Arī maršrutu apsekošanas komisijā tika
veikta 214.maršruta apsekošana un panākta vienošanās par jaunu pieturvietu izveidi
Kaivas ielā, uzlabojot sabiedriskā transporta pieejamību Kaivas ielas māju
iedzīvotājiem, maršruts apkalpos pie Biķernieku ielas rotācijas apļa esošo māju
iedzīvotājus. Tāpat RP SIA “Rīgas satiksme” informē, ka ir saņēmusi arī daudz
iedzīvotāju priekšlikumus par uzlabojumiem sabiedriskā transporta maršrutu tīklā, lai
nodrošinātu ērtāku piekļuvi tirdzniecības centram IKEA. Maršrutu apsekošanas
komisijā tika apsekota apkārtne, secinot, ka stāvlaukums pie tirdzniecības centra nav
piemērots RP SIA “Rīgas satiksme” autobusu gabarītiem. Kā vienīgais reālais
risinājums, lai uzlabotu šo piekļuvi, ir minibusa maršruta pagarināšana. RP SIA “Rīgas
satiksme” norāda, ka reisu skaits maršrutā netiek mainīts, bet tiek veidoti vairāki jauni,
iedzīvotājiem nepieciešami savienojumi.
Ņemot vērā to, ka pieturvietai nepieciešams piešķirt nosaukumu, komisijas
priekšsēdētājs V.Faļkovs piedāvā sabiedriskā transporta pieturvietu nosaukt par
“Biķeri”.
Komisijas locekļiem iebildumu nav.
• 237.maršrutā tiek veiktas izmaiņas darbdienu kustības sarakstā, lai mazinātu
reisu kavēšanos dēļ nepietiekama braukšanas laika. Reisu skaits nemainās
(98);
• 246.maršrutā daļu no centra līdz Pļavniekiem slēgt. Turpmāk 246.maršruts
kursēs “Centrs - Daugavgrīva”. 246.maršrutam mainās reisu skaits darbdienās
104(+2) reisi.
Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs piedāvā mainīt maršruta nosaukumu no
“Centrs - Daugavgrīva” uz “Centrālā stacija - Daugavgrīva”.
Komisijas locekļiem iebildumu nav.
• 346.maršrutā mainās darbdienu kustības saraksti 60(-10) reisi;
• 370.maršrutā mainīt maršruta kustības shēmu virzienā no Imantas uz
Pļavniekiem:
 no Imantas kursēs pa maršrutu līdz A.Deglava ielai, tālāk pa A.Deglava ielu,
A.Saharova ielu un tālāk pa maršrutu.
Izmainītajā kustības sarakstā darbdienās un svētdienās reisu skaits nemainās,
sestdienās 148(+1) reisi.
No 1.jūnija veikt izmaiņas sekojošu maršrutu shēmās un kustības
sarakstos:
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• 203.maršrutā mainīt maršruta kustības shēmu:
 no Pļavniekiem kursēs pa A.Saharova ielu, Ak.M.Keldiša ielu, Ulbrokas ielu,
Biķernieku ielu, Hipokrāta ielu, Malienas ielu, Juglas ielu, Murjāņu ielu;
 no Juglas kursēs pa Murjāņu ielu, Brīvības gatvi, Silciema ielu, Murjāņu ielu,
Juglas ielu, Malienas ielu, Hipokrāta ielu, Biķernieku ielu, Ulbrokas ielu,
Ak.M.Keldiša ielu, A.Saharova ielu.
Izmainītajā kustības sarakstā darbdienās 76(+4) reisi un brīvdienās ieviest
kopīgu kustības saraksts 58 reisi (sestdienās reisu skaits nemainās, svētdienās
+12 reisi).
Maršruta numurs tiek saglabāts, jo esošie galapunkti Pļavniekos un Juglā
nemainās, bet pašā maršrutā tiek veiktas būtiskas izmaiņas, veidojot jaunu, ātrāku
savienojumu starp Pļavnieku un Juglas, Mežciema apkaimēm. RP SIA “Rīgas
satiksme” līdz šim ir saņēmusi daudz pasažieru sūdzības, ka esošie autobusa maršruti
no Pļavniekiem uz Mežciemu un Juglu kursē caur Purvciemu, ceļā pavadot ilgu laiku.
203.minibusa maršruts pēc izmaiņām nodrošinātu ātrāku savienojumu starp apkaimēm,
vienlaikus tiktu mazināta minibusa maršruta pārklāšanās ar RP SIA “Rīgas satiksme”
maršrutiem, jo līdzšinējā maršrutā sakritība ar 16.trolejbusa maršrutu bija būtiska.
Tādēļ tiek veiktas izmaiņas arī kustības sarakstā, lai jaunajā maršrutā nodrošinātu
pasažieriem vienmērīgu un loģisku kustības sarakstu.
• Slēgt 206.maršrutu “Autoosta - Mežciems”, vienlaikus mainīt 271.maršruta
kustības shēmu un ieviest jaunu maršruta nosaukumu “Mežciems - Paula
Stradiņa slimnīca”.
 no Mežciema kursēs pa Gaiļezera iela, Hipokrāta iela, Malienas iela, Juglas
iela, Murjāņu iela, Silciema iela, Brīvības gatve, Brīvības iela, Brīvības
bulvāris, Raiņa bulvāris, 13. janvāra iela, 11.novembra krastmala, Akmens
tilts, Uzvaras bulvāris, Bāriņu iela, Mārupes iela, Tukuma iela, Pilsoņu iela.
 no P.Stradiņa slimnīcas kursēs pa Pilsoņu iela, Liepājas iela, Mārupes iela,
Bāriņu iela, Uzvaras bulvāris, Akmens tilts, 11.novembra krastmala,
13.janvāra iela, Marijas iela, Merķeļa iela, Brīvības bulvāris, Brīvības iela,
Brīvības gatve, Silciema iela, Murjāņu iela, Juglas iela, Malienas iela,
Hipokrāta iela, Gaiļezera iela.
Izmainītajā kustības sarakstā darbdienās 154 reisi, sestdienās 96 reisi un
svētdienās 84 reisi. (206. un 271.maršrutā šobrīd kopā darbdienā ir 226 reisi,
sestdienā 96 reisi un svētdienā 84 reisi).
Komisijas loceklis J.Klotiņš uzdod jautājumu RP SIA “Rīgas satiksme”
pārstāvim, vai ir izskatīta iespēja par 206.maršruta novirzīšanu pāri Brasas pārvadam
cauri Čiekurkalnam un līdz Brīvības ielai.
Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs lūdz RP SIA “Rīgas satiksme” līdz
nākamajai komisijas sēdei sagatavot apkopojumu par pasažieru skaitu, kuri veic
pārsēšanos no 206.maršruta uz citiem RP SIA “Rīgas satiksme” maršrutiem, kas iet uz
Čiekurkalnu, t.sk. 9., 48. autobusa maršrutu un 11.tramvaja maršrutu.
• 224.maršrutā mainīt maršruta kustības shēmu:
 no centra kursēs pa maršrutu līdz Emmas ielai, tālāk pa Vecāķu prospektu
līdz krustojumam ar Atlantijas ielu un tālāk pa maršrutu.
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 no Mangaļsalas kursēs pa maršrutu līdz krustojumam ar Atlantijas ielu, tālāk
pa Vecāķu prospektu līdz Emmas ielai un tālāk pa maršrutu.
Izmainītajā kustības sarakstā darbdienās 60(-4) reisi un brīvdienās reisu skaits
nemainās.
Komisijas loceklis J.Klotiņš uzdod jautājumu RP SIA “Rīgas satiksme”
pārstāvim, vai ir izskatīta iespēja par 224.maršruta novirzīšanu pa Ganību dambi
paralēli tramvajam, nevis pa Kr.Valdemāra un Duntes ielu.
RP SIA “Rīgas satiksme” pārstāvis atbild, ka šis maršruts no Kr.Valdemāra
ielas veic kreiso pagriezienu gar stadionu un tāpēc tieši neietekmē sastrēgumus.
Komisijas loceklis J.Klotiņš uzdod jautājumu RP SIA “Rīgas satiksme”
pārstāvim, vai ir izskatīta iespēja par 224.maršruta novirzīšanu pa Skanstes ielu.
Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs atbild, ka tādā gadījumā 224.minibusa
maršruts gandrīz pilnībā sakritīs ar 24.autobusa maršrutu, kas jau sen kursē par
Skanstes ielu.
• 233.maršrutā mainīt darba dienu kustības sarakstu, reisu skaits tiek
samazināts pa dienas vidu 190(-16) reisi. Reisu skaits tiek samazināts ārpus
maksimuma stundām, kad 40.autobusa maršrutā ir atbilstoša ietilpības
rezerve;
• Sakarā ar vasaras sezonas sākšanos 300.maršrutā veikt ikgadējas izmaiņas
kustības sarakstos no 1.jūnija līdz 31.augustam ar reisu pagarinājumu līdz
Vecāķiem:
 darbadienās 188(-2) reisi, 60 reisi uz/no Vecāķiem;
 sestdienās 152 (reisu skaits nemainās) reisi, 50 reisi uz/no Vecāķiem;
 svētdienās 132 reisi (reisu skaits nemainās), 42 reisi uz/no Vecāķiem.
Pēc 2019.gada 31.augusta stāsies spēkā kustības saraksti, kas ir spēkā līdz
2019.gada 31.maijam;
• 316.maršrutā mainīt maršruta nosaukumu “Baznīcas iela - Ķengarags”,
samazināt reisu skaitu un ieviest kopīgu brīvdienu kustības sarakstu.
Darbdienās 240(-44) reisi, brīvdienās 202 reisi. Reisu skaits tiek samazināts
ārpus maksimuma stundām, kad ir būtiskas ietilpības rezerves 15.trolejbusa
maršrutā, kas spēs apkalpot esošo pasažieru plūsmu šajā laikā;
• 322.maršrutā mainīt maršruta kustības shēmu virzienā uz lidostu:
 virzienā no centra kursēs pa maršrutu līdz Lielirbes ielai, tālāk pa Lielirbes
ielu, K.Ulmaņa gatvi un tālāk pa maršrutu.
Izmainītajā kustības sarakstā darbdienās 131(-5) reisi un brīvdienās reisu
skaits nemainās. Plānotās izmaiņas 322.minibusa maršrutā uzlabos
savienojumu ar lidostu, nodrošinot ātrāku savienojumu. Maršruts nekursētu
cauri dzīvojamajam rajonam (Šampēterim, Zasulaukam), ļaujot maršrutu
izmantot tieši pasažieriem, kas vēlas nokļūt lidostā. Reisu skaita
samazinājums tiek veikts ārpus maksimuma stundām, kad pasažieru plūsma ir
būtiski mazāka nekā maksimuma stundu laikā, šajā laikā ir pietiekama
ietilpības rezerve 22.autobusa maršrutā, lai apkalpotu esošo pasažieru plūsmu.
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Komisijas loceklis A.Lubāns izsaka viedokli, ka 322.maršruta kustības saraksti
būtu vairāk jāpiemēro tieši lidostas maksimuma stundām un noslodzēm.
• 336.maršrutā mainīt maršruta kustības shēmu:
 no Baznīcas ielas kursēs pa maršrutu līdz Anniņmuižas ielai, tālāk pa
Anniņmuižas ielu, Rostokas ielu un līdz galapunktam;
 no Zolitūdes kursēs pa maršrutu līdz Rostokas ielai, tālāk pa Anniņmuižas
ielu līdz Gramzdas ielai un tālāk pa maršrutu.
Izmainītajā kustības sarakstā darbdienās 152(-16) reisi, sestdienās reisu skaits
nemainās un svētdienās 68(-8) reisi.
RP SIA “Rīgas satiksme” apliecina, ka ņemot vērā veiktās izmaiņas
paaugstināta servisa autobusu maršrutos samazinās apakšuzņēmēja sniegtā
pakalpojuma apjoms, un izmaiņas neradīs papildu finanšu slogu uz pašvaldības vai RP
SIA “Rīgas satiksme” budžetu.
Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs uzdod jautājumu komisijas locekļiem, vai ir
jautājumi vai viedokļi, vai par visām iepriekš piedāvātajām izmaiņām paaugstināta
servisa autobusa maršrutos ir jābalso.
Komisijas locekļi izsaka viedokli, ka par piedāvātajām izmaiņām paaugstināta
servisa autobusa maršrutos ir jābalso.
Komisija balso:
Par: S.Aveniņa, A.Lubāns, V.Dubovs, J.Klementjevs, V.Faļkovs, M.Gavrilovs.
Pret: 0
Atturas: V.Bergs
Komisijas locekļi V.Ķirsis un J.Klotiņš balsošanā nepiedalās.
Lēmums nav pieņemts kvoruma trūkuma dēļ.
Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs izsludina komisijas sēdes pārtraukumu.

Komisijas priekšsēdētājs:

(personiskais paraksts)

V.Faļkovs

Komisijas sekretāre:

(personiskais paraksts)

V.Zīle

IZRAKSTS PAREIZS

Komisijas sekretāre
Rīgā, 2019.gada 26.aprīlī

V.Zīle
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