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Ārkārtas sēdes protokols 
Rīgā 

 
 

2017.gada 21.jūnijā        Nr.14 
 
 
Darba kārtībā: 
 

3. Pasažieru pārvadājumi Rīgas pilsētas maršrutu tīklā. 
 
Piedalās: 
Komisijas priekšsēdētājs: V.Faļkovs 
Komisijas locekļi: A.Kozlovs, J.Klementjevs, M.Gavrilovs, J.Feldmanis, J.Dzikeviča, 
I.Ručkanova, G.Brālis.  

 
Nepiedalās: 
Komisijas locekļi: I.Solomatins, R.Gailis, Ē.Škapars, E.Valpēters. 

 
Protokolē: 
Komisijas sekretāre: V.Zīle. 
 

 
3. Pasažieru pārvadājumi Rīgas pilsētas maršrutu tīklā. 

 
3.1. Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” (turpmāk – RP SIA “Rīgas 
satiksme”) iesniegums Nr.KOR-MD/2017/105 ar kuru papildināts iepriekšējās 
sēdes iesniegums Nr.KOR-MD/2017/96 (turpmāk – iesniegums) par grozījumiem 
Rīgas pilsētas maršrutu tīklā (izmaiņas trolejbusa maršrutā Nr.3).  
 

RP SIA „Rīgas satiksme” lūdz Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu 
licencēšanas komisiju (turpmāk – Komisija) papildināt iesnieguma punktu par 
trolejbusa maršrutu Nr.3 ar Pamatojumu/aprakstu (iesniegums izskatīts 13.06.2017. 
Komisijas sēdē Nr.13. Komisija pieņēma lēmums atlikt  izmaiņas trolejbusa maršruta 
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Nr.3 kustības sarakstos līdz nākamajai Komisijas sēdei) un apstiprināt izmaiņas 
trolejbusa maršrutā Nr.3.  

 
Pārskats par piedāvātajām izmaiņām 3.trolejbusa maršrutā darba dienās:  
 

Esošais kustības saraksts ir spēkā kopš 2015.gada 1.septembra, tomēr pēdējās 
ziemas sezonas laikā palielinājās saņemto sūdzību skaits par to. Balstoties uz šīm 
sūdzībām, RP SIA " Rīgas satiksme" uzsāka detalizētu kustības saraksta analīzi, kas 
rezultējās ar RP SIA "Rīgas satiksme" iesniegto kustības saraksta projektu. 

 
Saņemtie priekšlikumi un sūdzības no pasažieriem kopš 2016.gada septembra: 
 

Sūdzības tips Skaits 

Koordinācija ar 11.autobusu 5 
Kavējumi 9 
Pārpildīts trolejbuss 10 
Palielināt reisu skaitu uz 
Kundziņsalu 

13 

 
Lai turpmāk mazinātu no pasažieriem saņemto sūdzību skaitu par 3.trolejbusa 
maršrutu, jaunajā kustības sarakstā ir veikta virkne uzlabojumu: 
 

1. Atiešanas laiku koordinācija. 
No 22.maija jau ir ieviestas izmaiņas 11.autobusa maršruta kustības sarakstā, paredzot 
arī atiešanas laiku koordināciju ar šobrīd iesniegto 3.trolejbusa maršruta kustības saraksta  
projektu. 

2. Kavējumi un dīkstāves galapunktos. 
Jaunajā kustības sarakstā ir palielināts plānotais kompensācijas laiks galapunktos, lai 
mazinātu sastrēgumu ietekmi uz maršrutu un uzlabotu reisu izpildi. 
 
Vidējais kompensācijas laiks galapunktos (neskaitot pusdienas), minūtes 
 
Galapunkts Šobrīd, min. Projekts, min. Starpība, min. 
Centrāltirgus 6,9 9,4 2,4 
Sarkandaugava 2,0 2,2 0,3 
Kopā: 8,9 11,6 2,7 

 
3. Ietilpība un salona piepildījums. 

Veicot izmaiņas kustības sarakstā un norīkojot 18m garos trolejbusus 12m garo 
trolejbusu vietā, tiek palielināts maršrutā piedāvāto pasažiervietu skaits, neskatoties uz 
to, ka tiek nedaudz palielināts kustības intervāls. 
 

4. Organizēts papildu reiss uz Kundziņsalu plkst. 18:52 no Centrālās stacijas. 
 

5. Nobeigums. 
- RP SIA "Rīgas satiksme" uzskata, ka, lai arī šīs izmaiņas paredz samazināt veikto 
reisu skaitu, pasažieriem tiks uzlabota esošā situācija, jo saistībā ar 18m garo 
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trolejbusu ekspluatēšanu, tiks samazināts salona piepildījums noslogotākajos reisos, 
padarot pārvietošanos komfortablāku, bet pārējā laikā, kad pasažieru plūsma ir 
mazāka, tiks racionāli izmantots ritošais sastāvs. 
- Papildus vēlamies uzsvērt, ka reisu skaita kritumam par 68 reisiem zināmā mērā ir 
juridisks raksturs, jo 2.trolejbusa parka trolejbusi, virzienā no parka uz Sarkandaugavu 
un virzienā no Sarkandaugavas uz parku, pilsētas centrā neiebrauc maršruta tehniskajā 
galapunktā "Centrāltirgus" (kur pasažieri netiek izlaisti un uzņemti), bet visi minētie 
trolejbusi piestāj visās 3.maršruta pieturvietās bez izņēmuma, tāpēc faktiskais reisu 
skaita kritums ir par 14 reisiem mazāks - 54 reisi. 
 
Komisija balso: 
Par: V.Faļkovs, A.Kozlovs, J.Klementjevs, M.Gavrilovs, J.Feldmanis, J.Dzikeviča, 
I.Ručkanova, G.Brālis.  
Pret: 0. 
Atturas: 0. 
  
Vienbalsīgi, pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr.634 
„Sabiedriska transporta pakalpojumu organizēšanas kartība maršrutu tīklā” 28. punktu, 
ka arī saskaņā ar Rīgas domes 2016.gada 26.janvāra nolikuma Nr.180 „Rīgas domes 
Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums” 4.3. apakšpunktu, 
 
Komisija nolemj:  
Apstiprināt izmaiņas 3.trolejbusa maršrutā no 2017.gada 3.jūlija. 
 
 
3.2. Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” (turpmāk – RP SIA “Rīgas 
satiksme”) iesniegums Nr.KOR-MD/2017/103 un Nr.KOR-MD/2017/106 par 
izmaiņām paaugstināta servisa autobusu maršrutos.  

 
RP SIA “Rīgas satiksme”  lūdz Komisiju apstiprināt izmaiņas paaugstināta servisa 

autobusa maršrutos 200., 224., 203., 206., 209., 216., 233., 236.,  237.,  241., 244., 
271., apvienot 270. un  280. minibusa maršrutu. 

 
RP SIA “Rīgas satiksme” apliecina Komisijai, ka 2017.gada 15.jūnija iesniegumā 

Nr.KOR-MD/2017/103 iesniegtie grozījumi paaugstinātā servisa autobusu maršrutu 
tīklā, nepārsniedz 50% no 2013.gada 4.janvāra līguma Nr.LIG-IEP/2013/1 darbības 
sākumā noteiktā paaugstinātā servisa autobusu maršrutu tīkla apmēra. 
 
Komisija balso: 
Par: V.Faļkovs, A.Kozlovs, J.Klementjevs, M.Gavrilovs, J.Feldmanis, J.Dzikeviča, 
I.Ručkanova, G.Brālis.  
Pret: 0. 
Atturas: 0. 
  
Vienbalsīgi, pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr.634 
„Sabiedriska transporta pakalpojumu organizēšanas kartība maršrutu tīklā” 28. punktu, 
ka arī saskaņā ar Rīgas domes 2016.gada 26.janvāra nolikuma Nr.180 „Rīgas domes 
Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums” 4.3. apakšpunktu, 
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Komisija nolemj:  
Apstiprināt izmaiņas paaugstināta servisa autobusa maršrutos 200., 224., 203., 206., 
209., 216., 233., 236.,  237.,  241., 244., 271., apvienot 270. un  280. minibusa 
maršrutu no 2017.gada 1.jūlija. 
 
 
Komisijas priekšsēdētājs:  (personiskais paraksts)   V.Faļkovs 
 
 
Protokolētājs:  (personiskais paraksts)    V.Zīle 
 
 
IZRAKSTS PAREIZS 
Komisijas sekretāre         V.Zīle 
Rīgā, 2017.gada 6.jūlijā 
 
 

 

 
 

 
 


