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 15.aprīlī
pulksten 12.00.

Nr.6

2019.gada 10.aprīļa Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas
komisijas (turpmāk – komisija) sēdes Nr.6 pulksten 11.00 turpinājums.
Darba kārtībā:
24. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2019/26.
Piedalās:
Komisijas priekšsēdētājs: V.Faļkovs.
Komisijas locekļi: A.Bērziņš, V.Dubovs,
S.Aveniņa, L.Blumberga.

M.Gavrilovs,

V.Bergs,

A.Lubāns,

Nepiedalās:
Komisijas locekļi: S.Bergmanis, J.Klementjevs, V.Ķirsis, A.Ansbergs, J.Klotiņš,
G.Brālis.
Protokolē:
Komisijas sekretāre: V.Zīle.
Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs atklāj Rīgas domes Pasažieru
komercpārvadājumu licencēšanas komisijas (turpmāk – komisija) sēdi un informē
komisijas locekļus, ka 2019.gada 10.aprīļa komisijas sēde beidzās ar komisijas
balsojumu par komisijas sēdes 24.darba kārtības jautājumu – RP SIA “Rīgas satiksme”
iesniegumu Nr.KOR-MD/2019/26 par izmaiņām paaugstināta servisa autobusa
maršrutos. Lēmums netika pieņemts kvoruma trūkuma dēļ.
Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs uzdod jautājumu komisijas locekļiem, vai ir
jautājumi par iepriekšējā sēdē RP SIA “Rīgas satiksme” piedāvātajām un izskatītajām
izmaiņām paaugstināta servisa autobusa maršrutos.
Komisijas locekļiem jautājumu nav.
Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs ierosina balsot par 24.darba kārtības
jautājumu – RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegumu Nr.KOR-MD/2019/26 par
izmaiņām paaugstināta servisa autobusa maršrutos.

Komisija balso:
Par: V.Faļkovs,
L.Blumberga.
Pret: 0.
Atturas: V.Bergs.

A.Bērziņš,

V.Dubovs,

M.Gavrilovs,

A.Lubāns,

S.Aveniņa,

Ar vienkāršu balsu vairākumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada
13.jūlija noteikumu Nr.634 “Sabiedriska transporta pakalpojumu organizēšanas kartība
maršrutu tīklā” 7., 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., 4.5., un 4.6.apakšpunktu,
Komisija nolemj: 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.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 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;
• 209.minubusa maršrutā pieturvietu ar nosaukumu “Domina” pārdēvēt par
pieturvietu “Jorģa Zemitāna tilts”. Uz pieturvietas izkārtnes pieturvietas
nosaukums var būt “J.Zemitāna tilts”;
• 214.maršruts tiek pagarināts:
 no esošā galapunkta kursēs tālāk pa Kaivas ielas, Biķernieku ielu līdz t/c
IKEA stāvlaukumam.
 no t/c IKEA kursēs pa Biķernieku ielu, apgriešanās Hipokrāta ielas
krustojumā, Biķernieku ielu, Kaivas ielu un tālāk pa maršrutu.
Darbdienās un brīvdienās reisu skaits nemainās;
• 214.maršrutā pieturvietai piešķirt nosaukumu “Biķeri”;
• 237.maršrutā veikt 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;
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• mainīt 246.maršruta nosaukumu no “Centrs - Daugavgrīva” uz “Centrālā
stacija - Daugavgrīva”;
• 346.maršrutā mainīt darbdienu kustības sarakstus 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 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.
No 1.jūnija veikt izmaiņas sekojošu maršrutu shēmās un kustības
sarakstos:
• 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);
• 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);
• 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.
 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;
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• 233.maršrutā mainīt darbdienu 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 ikgadējās 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;
• 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.
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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