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

Sēdes protokols
Rīgā
2020.gada 17.septembrī

Nr.7

Piedalās:
Komisijas locekļi: Māris Višņevskis, Evelīna Budiloviča, Rudīte Reveliņa, Jānis
Vaivods.
Nepiedalās:
Komisijas locekle: Baiba Kvelde, Santa Aveniņa.
Uzaicinātās personas: Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” (turpmāk – RP SIA
“Rīgas satiksme”) Maršrutu tīkla un pārvadājumu daļas vadītājs Reinis Auziņš.
Protokolē:
Komisijas sekretāre: Vita Zīle.
Darba kārtība:
Nr.p.k.

1.

Jautājums
RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KORMD/2020/53 par izmaiņām paaugstināta servisa
autobusu maršruta Nr.300 “Stacijas laukums –
Vecdaugava” kustības sarakstā saistībā ar pasažieru
plūsmas samazināšanos uz Vecāķu pludmali.

Ziņotājs
R.Auziņš

Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas (turpmāk –
komisija) priekšsēdētāja vietnieks Māris Višņevskis informē, ka pamatojoties uz Rīgas
domes 2020.gada 8.maija nolikuma Nr.16 “Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu
licencēšanas komisijas nolikums” (turpmāk – komisijas nolikums) 12.punktu un
komisijas priekšsēdētājas Santas Aveniņas aicinājumu, ir sasaukta komisijas sēde Nr.7.
Atklājot komisijas sēdi un pārbaudot komisijas sastāvu, tiek konstatēts, ka 2020.gada
17.septembrī pulksten 13.00 uz komisijas sēdi ieradušies komisijas locekļi Māris
Višņevskis, Evelīna Budiloviča, Rudīte Reveliņa, Jānis Vaivods. Uz komisijas sēdi nav
ieradušies komisijas locekļi Baiba Kvelde un Santa Aveniņa.

Atbilstoši Rīgas domes 2020.gada 8.maija nolikuma Nr.16 “Rīgas domes
Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums” 15.punktam komisija
ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz puse no komisijas locekļiem, no kuriem viens ir
komisijas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā – komisijas priekšsēdētāja vietnieks.
Konstatēts, ka komisijas sēdes norisei ir nepieciešamais kvorums – sēdē piedalās
četri no sešiem komisijas locekļiem, no kuriem viens ir komisijas priekšsēdētāja
vietnieks. Tiek uzsākta komisijas sēde.
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Māris Višņevskis noskaidro, vai komisijas
sēdes darba kārtībai ir papildinājumi, iebildumi.
Komisijas locekļiem papildinājumu un iebildumu nav.
Vienbalsīgi tiek apstiprināta komisijas sēdes darba kārtība.
Tiek uzsākta komisijas sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšana.
1. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2020/53 par
izmaiņām paaugstināta servisa autobusu maršruta Nr.300 “Stacijas laukums –
Vecdaugava” kustības sarakstā saistībā ar pasažieru plūsmas samazināšanos uz
Vecāķu pludmali (turpmāk – iesniegums).
RP SIA “Rīgas satiksme” pārstāvis Reinis Auziņš iepazīstina komisijas locekļus
ar iesnieguma saturu un pamatojumu.
RP SIA “Rīgas satiksme” pārstāvis Reinis Auziņš informē, ka katru gadu uz
vasaras sezonu, kad vērojams būtisks pasažieru plūsmas pieaugums uz Vecāķu
pludmali, atsevišķos reisos paaugstināta servisa 300.maršruta autobusi kursē līdz
Vecāķiem. Ņemot vērā to, ka no septembra būtiski samazinās pasažieru plūsma uz
Vecāķu pludmali, arī šogad ir nepieciešams veikt izmaiņas paaugstināta servisa
300.maršrutā. Reisu skaita pieaugums ir izkliedēts visas dienas garumā, pieaugums ir
pamatots ar to, ka, kursējot tikai līdz Vecdaugavai, ceļā pavada īsāku laiku, tādējādi ar
to pašu transportlīdzekļu skaitu tiek veikts vairāk reisu.
Papildu RP SIA “Rīgas satiksme” pārstāvis Reinis Auziņš informē, ka brīvdienās
paaugstināta servisa autobusu pēdējais reiss plānots vienu stundu un 18 minūtes ātrāk,
nekā šobrīd, taču tas neietekmēs pasažierus, kuriem joprojām saglabājas iespējas
izmantot 2. un/vai 24.autobusu maršrutus, kuri laika posmā no plkst. 20.20 līdz pulksten
21.33 veic 4 reisus, un tajos pieejamā brīvā salona kapacitāte ir pilnībā pietiekama, lai
uzņemtu sagaidāmo papildu pasažieru plūsmu pēc izmaiņām 300.ekspresbusa maršrutā.
Ņemot vērā minēto, RP SIA “Rīgas satiksme” lūdz saskaņot paaugstināta servisa
autobusu maršrutu izmaiņas 300.maršrutā darba dienās 144 (+6) reisi un brīvdienās 96
(+4) reisi.
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Māris Višņevskis noskaidro, vai Komisijas
locekļiem ir jautājumi.
Komisijas locekļiem jautājumu nav. Komisijas locekļi tiek lūgti balsot.
Komisija balso:
Par: Māris Višņevskis, Evelīna Budiloviča, Rudīte Reveliņa, Jānis Vaivods.
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 2020.gada 8.maija nolikuma Nr.16 “Rīgas
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domes Pasažieru
4.2.apakšpunktu,

komercpārvadājumu

licencēšanas

komisijas

nolikums”

Komisija nolemj: saskaņot paaugstināta servisa autobusu maršrutu izmaiņas
300.maršrutā darba dienās 144 (+6) reisi un brīvdienās 96 (+4) reisi.
Komisijas lēmums par paaugstināta servisa autobusu maršrutu izmaiņas
300.maršrutā darba dienās 144 (+6) reisi un brīvdienās 96 (+4) reisi stājas spēkā
2020.gada 28.septembrī.
Informācija par paaugstināta servisa autobusu maršrutu kustības sarakstos tiks
paziņotas 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.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

M.Višņevskis

Komisijas sekretāre:

V.Zīle
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