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Darba kārtībā:
Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” 02.07.2018. iesniegums Nr.KOR-IZEJRD/2018/205 “Par paaugstināta servisa pārvadājumiem”.
Piedalās:
Komisijas priekšsēdētāja: I.Ručkanova
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks: A.Lubāns
Komisijas locekle: R.Reveliņa
Nepiedalās: M.Dzenīte, J.Vaivods
Protokolē:
Komisijas sekretāre: E.Kokina
Komisijas sēdē bez balstiesībām piedalās Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” pārstāvis
R.Auziņš.
Komisijas priekšsēdētāja atklāj Rīgas domes Satiksmes departamenta Paaugstināta
servisa pārvadājumu maršrutu, kuros ir piemērojami braukšanas maksas atvieglojumi,
noteikšanas komisijas (turpmāk – Komisija) sēdi, tiek uzsākta Komisijas sēdes darba
kārtības jautājuma izskatīšana.
Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” 02.07.2018. iesniegums Nr.KOR-IZEJRD/2018/205 “Par paaugstināta servisa pārvadājumiem” (turpmāk - iesniegums).
Komisijā ir saņemts Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” iesniegums ar lūgumu
atcelt iespējas izmantot Rīgas domes 2010.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr.89
“Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu
tīklā” noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus paaugstināta servisa pārvadājumu
maršrutā Nr.246a. Iesniegums pamatots ar apstākli, ka, līdz ar iespējām izmantot braukšanas
maksas atvieglojumus paaugstināta servisa pārvadājumu maršrutā Nr.246 un Nr.246a, radies
būtisks pasažieru skaita pieaugums, kas ir samazinājis pieejamo komforta līmeni
paaugstināta servisa autobusos pasažieriem, kas minētā maršruta autobusus izmantoja pirms
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š.g. 7.maija par pilnu maksu. Pārvadātājs un Rīgas domes Satiksmes departaments ir
saņēmis arī vairākas sūdzības un iesniegumus ar lūgumu uzlabot paaugstināta servisa
pārvadājumu pakalpojumus Daugavgrīvas virzienā.
Komisijas sēdē Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš sniedz
papildus paskaidrojumus un informāciju par iesniegumu norādot, ka pozitīva lēmuma
gadījumā, atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr.634 “Sabiedriskā
transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā” 55.1.apakšpunktam, izmaiņas
stāsties spēkā 10 dienu laika pēc Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas
komisijas pieņemtā lēmuma attiecībā uz paaugstināta servisa autobusa maršruta Nr.246a
numerācijas maiņu uz 346.
Rīgas domes Satiksmes departamenta rīcībā ir arī informācija par pārvadātāja
iesniegtajiem dokumentiem Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas
komisijai, kurā papildus numerācijas maiņai lūgts veikt arī izmaiņas maršrutu Nr.246 un
Nr.246a kustības sarakstos. Proti, kopējais reisu skaits abos maršrutos nemainās:
darbadienās autobusa maršrutā Nr.246 – 102 (+24) reisi un autobusa maršrutā Nr.246a – 70
(-24) reisi; brīvdienu reisi tiek pārcelti uz autobusa maršrutu Nr.246, kā arī pārveidotie
kustības saraksti veidoti tā, lai paaugstināta servisa pārvadājumu autobusa maršruts Nr.246
no galapunkta kustību uzsāktu 2-3minūtes pēc autobusa maršruta Nr.3.
Ņemot vērā visu augstāk minēto, ka arī uzklausot pārvadātāja pārstāvja sniegtos
paskaidrojumus, Komisijas locekļi tiek aicināti balsot.
Komisija balso:
Par: I.Ručkanova, A.Lubāns, R.Reveliņa.
Pret: 0.
Atturas: 0.
Vienbalsīgi, ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada
13.jūlija noteikumu Nr.634 “Sabiedriska transporta pakalpojumu organizēšanās kārtība
maršrutu tīklā” 55.1.apakšpunktu, Rīgas domes 2010.gada 24.augusta saistošo noteikumu
Nr.89 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta
maršrutu tīklā” 9.1punktu, Rīgas domes 24.01.2006. nolikuma Nr.35 “Rīgas domes
Satiksmes departamenta nolikums” 7.5.apakšpunktu,
Komisija nolemj: atbalstīt Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” iesniegumā izteikto
priekšlikumu un atcelt Komisijas 27.04.2018. lēmumu (sēdes protokols Nr.1) daļā par
braukšanas maksas atvieglojumu piemērošanu paaugstinātā servisa pārvadājumu maršrutā
Nr.246a. Lēmums stājas spēkā 10 dienu laikā pēc Rīgas domes Pasažieru
komercpārvadājumu licencēšanas komisijas pieņemtā lēmuma par paaugstināta servisa
pārvadājumu maršruta Nr.246a numerācijas maiņu uz 346.
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