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Sēdes protokols
Rīgā

2020.gada 19.februārī

Nr.2

Darba kārtībā:
91. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2020/8 par pieturas
nosaukuma maiņu un jaunas pieturas ierīkošanu.
92. VSIA “Autotransporta direkcija” lūgums piešķirt Reģionālo autobusu pieturai
Prāgas ielā nosaukumu “Prāgas iela”.
93. RP SIA “Rīgas satiksme” informatīva vēstule Nr. KOR-IZEJ-RD/2020/28 par
2020.gadam prognozēto sabiedriskā transporta pārvadājumu pašizmaksu.
94. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2020/9 par paaugstināta
servisa autobusa 338.maršruta izmaiņām kustības shēmā.
Piedalās:
Komisijas priekšsēdētājs: V.Faļkovs.
Komisijas locekļi: A.Bērziņš, J.Klementjevs, M.Gavrilovs, V.Bergs, S.Aveniņa,
J.Vaivods, B.Kvelde, J.Lagzdons.
Nepiedalās:
Komisijas locekļi: S.Bergmanis, V.Dubovs, V.Ķirsis, A.Ansbergs J.Klotiņš.
Protokolē:
Komisijas sekretāre: V.Zīle.
91. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2020/8 par pieturas
nosaukuma maiņu un jaunas pieturas ierīkošanu.
Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” (turpmāk
- RP SIA “Rīgas satiksme”) lūdz Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu
licencēšanas komisiju (turpmāk – komisija) izskatīt organizācijas “Volksbund” vēstuli,
kurā pausts ierosinājums mainīt pieturas nosaukumu, kā arī 14. un 18.trolejbusa
maršrutiem ierīkot jaunu pieturu.
RP SIA “Rīgas satiksme” pārstāvis informē, ka papildus pieturas iekļaušanai
trolejbusu maršrutos būtu nepieciešams piešķirt papildus braukšanas laiku – 1 minūte

katrā kustības virzienā, kas mazinātu kustības ātrumu, palielinot ceļā pavadīto laiku
pārējiem pasažieriem, kuri izmanto šos maršrutus un mazinātu sabiedriskā transporta
konkurētspēju attiecībā pret privāto autotransportu. Saistībā ar papildus ceļā pavadīto
laiku 14.trolejbusa maršrutam darba dienās reisu skaits samazinātos par 6 reisiem (3,0%), brīvdienās par 3 reisiem (-3.2%), 18.trolejbusa maršrutam reisu skaits darba
dienās samazinātos par 5 reisiem (-2.8%), bet brīvdienās par 3 reisiem (-2.9%). RP
SIA “Rīgas satiksme” norāda, ka papildu pieturas iekļaušana šajos maršrutos rada
būtisku ietekmi uz sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitāti un konkurētspēju pret
privāto autotransportu.
RP SIA “Rīgas satiksme” informē, ka veicot automātiskās pasažieru skaitīšanas
sistēmas fiksēto datu analīzi par pieturā “Biķernieku mežs” iekāpušo - izkāpušo
pasažieru plūsmu, tika secināts, ka 15., 16., 31.autobusa maršrutu nodrošinātā kustības
intensitāte ir atbilstoša pasažieru plūsmai (skatīt tabulā nr. 1).
Automātiskās pasažieru skaitīšanas sistēmas dati par vidēji reisā iekāpušo
un izkāpušo pasažieru skaits pieturvietā “Biķernieku mežs”

15.autobuss
Iekāpa
Izkāpa
0.03
0.22

Virzienā uz Centru, Dārziņiem
16.autobuss
Iekāpa
Izkāpa
0.10
0.14

31.autobuss
Iekāpa
Izkāpa
0.04
0.10

Virzienā uz Juglu, "Papīrfabriku Jugla"
15.autobuss
16.autobuss
31.autobuss
Iekāpa
Izkāpa
Iekāpa
Izkāpa
Iekāpa
Izkāpa
0.25
0.28
0.19
0.11
0.19
0.06
*Tabulā tika apkopoti 2019.gada oktobra dati.
Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs piedāvā komisijai atstāt situāciju tādu, kāda
tā ir šobrīd, t.i, neiekļaut pieturu “Biķernieku mežs” 14. un 18.trolejbusu maršrutu
aprakstos.
Attiecībā par pieturas “Biķernieku mežs” nosaukuma maiņu, komisijas
priekšsēdētājs V.Faļkovs informē komisiju par saraksti ar Rīgas pieminekļu aģentūru
un Rīgas pilsētas Adresācijas nodaļu par pieturas “Biķernieku mežs” nosaukuma
iespējamiem variantiem. Rīgas pieminekļu aģentūras viedoklis pieturas nosaukumā ir
- ”Biķernieku memoriāls”.
RP SIA “Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš neiebilst.
Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs piedāvā pieturas nosaukumu “Biķernieku
mežs” mainīt uz “Biķernieku memoriāls”.
Komisija balso:
Par: V.Faļkovs, A.Bērziņš, J.Klementjevs, M.Gavrilovs, V.Bergs, S.Aveniņa,
J.Vaivods, B.Kvelde, J.Lagzdons.
Pret: 0.
Atturas: 0.
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Vienbalsīgi, pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr.634
“Sabiedriska transporta pakalpojumu organizēšanas kartība maršrutu tīklā” 7. un
55.punktu, kā arī saskaņā ar Rīgas domes 2016.gada 26.janvāra nolikuma Nr.180
“Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums”
4.5.apakšpunktu,
Komisija nolemj: piešķirt pieturai “Biķernieku mežs” jaunu nosaukumu ”Biķernieku memoriāls”, un neiekļaut pieturu 14. un 18.trolejbusu maršrutu aprakstos.
Izmaiņas ieviest Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr.634
“Sabiedriska transporta pakalpojumu organizēšanas kartība maršrutu tīklā” 55.punktā
noteiktajā kārtībā 10 dienas pirms izmaiņu stāšanās spēkā.
92. VSIA “Autotransporta direkcija” lūgums piešķirt Reģionālo autobusu
pieturai Prāgas ielā nosaukumu “Prāgas iela”.
VSIA Autotransporta direkcija” pārstāvis un komisijas loceklis J.Lagzdons lūdz
komisiju piešķirt Reģionālo autobusu pieturai Prāgas ielā nosaukumu “Prāgas iela”.
RP SIA “Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš neiebilst.
Komisija balso:
Par: V.Faļkovs, A.Bērziņš, J.Klementjevs, M.Gavrilovs, V.Bergs, S.Aveniņa,
J.Vaivods, B.Kvelde, J.Lagzdons.
Pret: 0.
Atturas: 0.
Vienbalsīgi, pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr.634
“Sabiedriska transporta pakalpojumu organizēšanas kartība maršrutu tīklā” 7. un
55.punktu, kā arī saskaņā ar Rīgas domes 2016.gada 26.janvāra nolikuma Nr.180
“Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums”
4.5.apakšpunktu,
Komisija nolemj: piešķirt Reģionālo autobusu pieturai Prāgas ielā nosaukumu
“Prāgas iela”.
93. RP SIA “Rīgas satiksme” informatīva vēstule Nr. KOR-IZEJ-RD/2020/28 par
2020.gadam prognozēto sabiedriskā transporta pārvadājumu pašizmaksu.
RP SIA “Rīgas satiksme” pārstāve Dž.Innuse informē komisiju, ka
pamatojoties uz 2019.gada 12.septembrī Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme”
padomes apstiprināto 2020.gada budžetu (Padomes 2019.gada 12.decembra sēdes
protokols Nr.13), nosūta Rīgas satiksme kapitāla daļu turētāja pārstāvim 2020.gadam
prognozēto pašizmaksu sabiedriskā transporta pārvadājumiem Rīgas pilsētā EUR
1,3481 (bez PVN).
Komisija noklausās RP SIA “Rīgas satiksme” sniegto informāciju par
2020.gadam prognozēto sabiedriskā transporta pārvadājumu pašizmaksu.
3

94. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2020/9 par paaugstināta
servisa autobusa Nr.338.maršruta izmaiņām kustības shēmā.
SIA „Rīgas satiksme” lūdz
338.maršruta izmaiņas kustības shēmā.

saskaņot

paaugstināta

servisa

autobusa

Pamatojums: sakarā ar izmaiņām satiksmes organizācijā, kas paredz slēgt kreiso
pagriezienu no Satekles ielas uz Elizabetes ielu, lūdzam veikt izmaiņas 338.maršruta
kustības shēmā. Turpmāk, 338.maršruta autobusi no galapunkta “Imanta” kursēs pa
maršrutu līdz Satekles ielai, tālāk pa Satekles ielu, Marijas ielu, Elizabetes ielu,
Ernesta Birznieka Upīša ielu un tālāk pa maršrutu. Kustības saraksts un reisu skaits
nemainās.
Komisija balso:
Par: V.Faļkovs, V.Faļkovs, A.Bērziņš, J.Klementjevs, M.Gavrilovs, V.Bergs,
S.Aveniņa, J.Vaivods, B.Kvelde, J.Lagzdons.
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 paaugstināta servisa autobusa Nr.338. maršruta izmaiņas
kustības shēmā.

Komisijas priekšsēdētājs:

(paraksts)

V.Faļkovs

Komisijas sekretāre:

(paraksts)

V.Zīle

IZRAKSTS PAREIZS

Komisijas sekretāre
Rīgā, 2020.gada 19.februārī

V.Zīle
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