
 
 

RĪGAS DOMES PASAŽIERU KOMERCPĀRVADĀJUMU  

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

 

Ārkārtas sēdes protokols 

Rīgā 
 

 

2020.gada 19.jūnijā                  Nr.5 

 

 

Piedalās: 

Komisijas locekļi: Santa Aveniņa, Evelīna Budiloviča, Jānis Vaivods, Māris 

Višņevskis. 

 

Nepiedalās: 

Komisijas locekle: Baiba Kvelde, Rudīte Reveliņa. 

 

Uzaicinātās personas: Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” (turpmāk – RP SIA 

“Rīgas satiksme”) Maršrutu tīkla daļas vadītājs Reinis Auziņš. 

 

Protokolē: 

Komisijas sekretāre: Vita Zīle. 

 

Darba kārtība: 

 

Nr.p.k. Jautājums Ziņotājs 

1.  

RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-

MD/2020/33 par izmaiņām autobusu (1., 2., 3., 4., 

4z., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 

18., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 29., 30., 31., 32., 35., 

36., 37., 41., 43., 44., 46., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 

57., 58. un 59.), trolejbusu (1., 3., 4., 5., 9., 11., 12., 

13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 22., 23., 25. un 27.) un 

tramvaju (1., 2., 5., 7., 9. 10. un 11.) maršrutu 

kustības sarakstos. 

R.Auziņš 

2.  

SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-

MD/2020/34 par paaugstināta servisa autobusu 

maršrutu (300, 303., 304., 309., 314., 316., 322., 324., 

333., 336., 337., 338., 341., 344., 346., 363., 370., 

371.) izmaiņām un nakts satiksmes maršrutu N1., 

N2., N3., N4., N5., N6., N7. un N10. slēgšanu uz 

nenoteiktu laiku. 

R.Auziņš 
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Komisijas priekšsēdētāja Santa Aveniņa informē, ka pamatojoties uz Rīgas 

domes 2020.gada 8.maija nolikuma Nr.16 “Rīgas domes Pasažieru 

komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums” 14.punktu un viņas personīgo 

pieprasījumu, ir sasaukta Komisijas ārkārtas sēde Nr.5. 

Komisijas nolikuma 15.punkts noteic, ka Komisija ir lemttiesīga, ja tajā 

piedalās vismaz puse no Komisijas locekļiem, no kuriem viens ir Komisijas 

priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā – Komisijas priekšsēdētāja vietnieks. Ja 

Komisija nav lemttiesīga, septiņu kalendāro dienu laikā sasauc atkārtotu sēdi, 

nemainot darba kārtību. 

Konstatēts, ka Komisijas ārkārtas sēdes norisei ir nepieciešamais kvorums – 

sēdē piedalās četri no sešiem Komisijas locekļiem, no kuriem viens ir Komisijas 

priekšsēdētājs. Tiek uzsākta Komisijas ārkārtas sēde. 

Komisijas priekšsēdētāja Santa Aveniņa noskaidro, vai Komisijas ārkārtas sēdes 

darba kārtībai ir papildinājumi, iebildumi. 

Komisijas locekļiem papildinājumu un iebildumu nav. 

Vienbalsīgi tiek apstiprināta Komisijas ārkārtas sēdes darba kārtība. 

Tiek uzsākta Komisijas sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšana. 

 

1. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2020/33 par 

izmaiņām autobusu, trolejbusu un tramvaju maršrutu kustības sarakstos. 

RP SIA “Rīgas satiksme” pārstāvis Reinis Auziņš iepazīstina Komisijas 

locekļus ar iesnieguma saturu un pamatojumu. 

RP SIA “Rīgas satiksme” informē, ka sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas 

situāciju (Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu” (turpmāk – MK Nr. 103)) būtiski samazinājās pasažieru 

plūsma, kā arī tika ieviesti ierobežojumi sabiedriskā transporta lietošanā. Sabiedriskā 

transporta kustības izmaiņas ārkārtas situācijas laikā tika noteiktas saskaņā ar Rīgas 

pilsētas izpilddirektora 19.03.2020. rīkojumu Nr.RD-20-118 “Par satiksmi Rīgas 

pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos” un tā secīgiem grozījumiem. 

Šobrīd, kad valstī ir beigusies ārkārtējā situācija, joprojām ir saglabājies būtisks 

pasažieru plūsmas samazinājums maršrutu tīklā. Salīdzinot pasažieru plūsmu pirms 

2020.gada 12.marta ar šī brīža plūsmu, pasažieru skaits ir samazinājies par aptuveni 

55% (iesnieguma pielikumā), ņemot vērā minēto, RP SIA “Rīgas satiksme” lūdz 

saskaņot iesniegtās izmaiņas autobusu, trolejbusu un tramvaju maršrutu kustības 

sarakstos. 

RP SIA “Rīgas satiksme” paskaidro, ka iesniegtie kustības saraksti ir atbilstoši 

pasažieru plūsmai, tās sagaidāmajai izmaiņu tendencei. Reisu skaita samazinājums, 

salīdzinot ar šobrīd Komisijā apstiprinātajiem kustības sarakstiem, sastāda aptuveni 

14%, bet salīdzinot ar šī brīža spēkā esošo Rīgas pilsētas izpilddirektora izdoto 

rīkojumu (t.sk. papildreisi), reisu skaits tiek palielināts par aptuveni 4%. 

RP SIA “Rīgas satiksme” informē, ka vienlaikus, lai apkalpotu pieaugošo 

pasažieru plūsmu uz Rīgas pilsētas teritorijā esošajām aktīvajām atpūtas zonām un 

dārziņiem (Vecāķi, Vakarbuļļi, Dārziņi), atsevišķos maršrutos reisu skaits tiek 

palielināts. 

RP SIA “Rīgas satiksme” lūdz saskaņot šādas izmaiņas: 

 

Tramvajiem: 

• 1.tramvaja maršrutā darba dienās 187 (-44) reisi un brīvdienās 122 (-35) reisi; 
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• 2.tramvaja maršrutā darba dienās 70 (-14) reisi; 

• 5.tramvaja maršrutā darba dienās 119 (-10) reisi un brīvdienās 81 (-5) reisi; 

• 7.tramvaja maršrutā darba dienās 193 (-14) reisi un brīvdienās 125 (-9) reisi; 

• slēgt 9.tramvaja maršrutu darba dienās (-13 reisi); 

• 10.tramvaja maršrutā darba dienās 110 (-28) reisi un brīvdienās 81 (-12) reiss; 

• 11.tramvaja maršrutā darba dienās 174 (-11) reisi un brīvdienās 144 (-4) reisi; 

 

Trolejbusiem: 

• 1.trolejbusa maršrutā darba dienās 46 (-26) reisi; 

• 3.trolejbusa maršrutā darba dienās 193 (-47) reisi un brīvdienās 128 (-20) reisi; 

• 4.trolejbusa maršrutā darba dienās 188 (-11) reisi un brīvdienās 103 (-14) reisi; 

• 5.trolejbusa maršrutā darba dienās 75 (-26) reisi un brīvdienās 51 (-10) reisi; 

• 9.trolejbusa maršrutā darba dienās 83 (-24) reisi un brīvdienās 52 (-13) reisi; 

• 11.trolejbusa maršrutā darba dienās 60 (-46) reisi; 

• 12.trolejbusa maršrutā darba dienās 95 (-22) reisi un brīvdienās 45 (-16) reisi; 

• 13.trolejbusa maršrutā darba dienās 66 (-20) reisi un brīvdienās maršruts slēgts 

(-33 reisi); 

• 14.trolejbusa maršrutā darba dienās 162 (-24) reisi un brīvdienās 79 (-18) reisi; 

• 15.trolejbusa maršrutā darba dienās 388 (+8) reisi un brīvdienās 200 (-48) 

reisi; 

• 16.trolejbusa maršrutā darba dienās 104 (-22) reisi; 

• 17.trolejbusa maršrutā darba dienās 220 (-33) reisi un brīvdienās 113 (-47) 

reisi; 

• 18.trolejbusa maršrutā darba dienās 136 (-32) reisi un brīvdienās 76 (-20) reisi; 

• 19.trolejbusa maršrutā darba dienās 131 (-30) reisi un brīvdienās 81 (-3) reisi; 

• 22.trolejbusa maršrutā darba dienās 226 (-55) reisi un brīvdienās 124 (-26) 

reisi; 

• 23.trolejbusa maršrutā darba dienās 230 (-38) reisi un brīvdienās 96 (-26) reisi; 

• 25.trolejbusa maršrutā darba dienās 189 (-52) reisi un brīvdienās 115 (-26) 

reisi; 

• 27.trolejbusa maršrutā darba dienās 100 (-18) reisi un brīvdienās 72 (-12) reisi; 

 

Autobusiem: 

• 1.autobusa maršrutā darba dienās 70 (-19) reisi; 

• 2.autobusa maršrutā darba dienās 134 (-11) reisi un brīvdienās 79 (+2) reisi; 

• 3.autobusa maršrutā darba dienās 276 (+7) reisi un brīvdienās 132 (-24) reisi; 

• 4.autobusa maršrutā darba dienās 72 (-6) reisi; 

• slēgt 4z.autobusa maršrutu darba dienās (-22 reisi); 

• 5.autobusa maršrutā darba dienās 65 (-4) reisi; 

• 6.autobusa maršrutā darba dienās 75 (-9) reisi; 

• 7.autobusa maršrutā darba dienās 52 (-11) reisi; 

• 8.autobusa maršrutā darba dienās 63 (-9) reisi; 

• 9.autobusa maršrutā darba dienās 62 (-14) reisi; 

• 10.autobusa maršrutā darba dienās 35 (-8) reisi; 

• 11.autobusa maršrutā darba dienās 58 (-20) reisi un brīvdienās 30 (-28) reisi; 

• 12.autobusa maršrutā darba dienās 68 (-12) reisi un brīvdienās 28 (-16) reisi; 
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• 13.autobusa maršrutā darba dienās 65 (-15) reisi un brīvdienās 34 (-22) reisi; 

• 14.autobusa maršrutā darba dienās 35 (-9) reisi; 

• 15.autobusa maršrutā brīvdienās 54 (reisu skaits nemainās) reisi; 

• 16.autobusa maršrutā brīvdienās 32 (-8) reisi; 

• 18.autobusa maršrutā darba dienās 54 (-14) reisi; 

• 21.autobusa maršrutā darba dienās 101 (-29) reisi; 

• 22.autobusa maršrutā darba dienās 152 (-18) reisi un brīvdienās 98 (-18) reisi; 

• 23.autobusa maršrutā darba dienās 73 (-21) reisi; 

• 24.autobusa maršrutā darba dienās 111 (+2) reisi un brīvdienās 79 (+2) reisi; 

• 25.autobusa maršrutā darba dienās 85 (-30) reisi; 

• 26.autobusa maršrutā darba dienās 32 (reisu skaits nemainās); 

• 29.autobusa maršruts atsevišķos reisos pagarināts līdz Vecāķiem, darba dienās 

65 (reisu skaits nemainās) reisi un brīvdienās 65 (reisu skaits nemainās) reisi; 

• 30.autobusa maršrutā darba dienās 33 (reisu skaits nemainās) reisi un 

brīvdienās atklāta kustība, kursējot maršrutā “Centrālā stacija – Vakarbuļļi” 32 

(+32) reisi; 

• 31.autobusa maršrutā brīvdienās 47 (+7) reisi; 

• 32.autobusa maršrutā brīvdienās 20 (-10) reisi; 

• slēgt 35.autobusa maršrutu darba dienās (-25 reisi); 

• 36.autobusa maršrutā darba dienās 88 (+6) reisi un brīvdienās 70 (+6) reisi; 

• 37.autobusa maršrutā darba dienās 96 (-23) reisi; 

• 41.autobusa maršrutā darba dienās 100 (-25) reisi; 

• 43.autobusa maršrutā darba dienās 36 (-10) reisi; 

• 44.autobusa maršrutā darba dienās 54 (-17) reisi; 

• 46.autobusa maršrutā darba dienās 55 (-15) reisi; 

• 48.autobusa maršrutā darba dienās 63 (-12) reisi un brīvdienās 48 (-9) reisi; 

• 49.autobusa maršrutā darba dienās 45 (-19) reisi; 

• 50.autobusa maršrutā darba dienās 50 (-19) reisi; 

• 51.autobusa maršrutā darba dienās 89 (reisu skaits nemainās) reisi un 

brīvdienās 66 (+1) reisi; 

• 52.autobusa maršrutā darba dienās 90 (-7) reisi un brīvdienās 39 (-26) reisi; 

• 53.autobusa maršrutā darba dienās 135 (-14) reisi; 

• 57.autobusa maršrutā darba dienās 18 (-2) reisi un brīvdienās maršruts slēgts (-

20 reisi); 

• 58.autobusa maršrutā brīvdienās 46 (-10) reisi; 

• slēgt 59.autobusa maršrutu darba dienās (-52 reisi) un brīvdienās (-26 reisi). 

 

Komisijas priekšsēdētāja Santa Aveniņa lūdz apliecināt RP SIA “Rīgas 

satiksme”, ka ar minētajām izmaiņām ne tikai samazinās RP SIA “Rīgas satiksme” 

ienākumi, bet arī izdevumi un minētās izmaiņas neietekmēs sabiedriskā transporta 

pakalpojumu maksu (tarifu). 

RP SIA “Rīgas satiksme” apliecina, ka iepriekš minētās izmaiņas neietekmēs 

tarifu. 

Komisijas priekšsēdētāja Santa Aveniņa izsaka priekšlikumu apstiprināt 

izmaiņas kustības sarakstos ne ilgāk, kā līdz š.g. 31.augustam. Pārvadātājam tiek 

papildus uzdots iesniegt Rīgas domes Satiksmes departamentā informāciju par biļešu 
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validāciju dinamiku pa mēnešiem, informāciju par pasažieru sūdzību skaitu un to 

būtību, lai saprastu neapmierinātības cēloņus, kā arī nepieciešamības gadījumā 

operatīvi varētu lemt par izmaiņām konkrētu maršrutu kustību sarakstos. 

Komisijas loceklis Māris Višņevskis izsaka priekšlikumu RP SIA “Rīgas 

satiksme” apkopot un iesniegt iepriekš minētos datus un iesniegt tos līdz š.g. 

20.jūlijam. 

RP SIA “Rīgas satiksme” pārstāvis Reinis Auziņš papildus informē Komisijas 

locekļus, ka reisu skaits uz Vecāķiem netiek atjaunots pilnā apjomā. 58.autobusa 

maršruta vietā uz Vecāķiem brauks paaugstināta servisa autobuss Nr.300. Reisu skaits 

pagājušā gada apjomā brīvdienās tiks saglabāts arī uz Vakarbuļļiem un Dārziņiem. 

Tāpat 25.autobusa maršruts veiks iebraucienus Tīrainē. 

Komisijas priekšsēdētāja Santa Aveniņa noskaidro, vai klātesošajiem un 

Komisijas locekļiem ir jautājumi. 

Klātesošajiem un Komisijas locekļiem jautājumu nav. Komisijas locekļi tiek 

lūgti balsot. 

 

Komisija balso: 

Par: Santa Aveniņa, Evelīna Budiloviča, Jānis Vaivods, Māris Višņevskis. 

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 domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums” 

4.2.apakšpunktu, 

 

Komisija nolemj: saskaņot iesniegtās izmaiņas autobusu, trolejbusu un tramvaju 

maršrutu kustības sarakstos: 

 

Tramvajiem: 

• 1.tramvaja maršrutā darba dienās 187 (-44) reisi un brīvdienās 122 (-35) reisi; 

• 2.tramvaja maršrutā darba dienās 70 (-14) reisi; 

• 5.tramvaja maršrutā darba dienās 119 (-10) reisi un brīvdienās 81 (-5) reisi; 

• 7.tramvaja maršrutā darba dienās 193 (-14) reisi un brīvdienās 125 (-9) reisi; 

• slēgt 9.tramvaja maršrutu darba dienās (-13 reisi); 

• 10.tramvaja maršrutā darba dienās 110 (-28) reisi un brīvdienās 81 (-12) reiss; 

• 11.tramvaja maršrutā darba dienās 174 (-11) reisi un brīvdienās 144 (-4) reisi; 

 

Trolejbusiem: 

• 1.trolejbusa maršrutā darba dienās 46 (-26) reisi; 

• 3.trolejbusa maršrutā darba dienās 193 (-47) reisi un brīvdienās 128 (-20) reisi; 

• 4.trolejbusa maršrutā darba dienās 188 (-11) reisi un brīvdienās 103 (-14) reisi; 

• 5.trolejbusa maršrutā darba dienās 75 (-26) reisi un brīvdienās 51 (-10) reisi; 

• 9.trolejbusa maršrutā darba dienās 83 (-24) reisi un brīvdienās 52 (-13) reisi; 

• 11.trolejbusa maršrutā darba dienās 60 (-46) reisi; 

• 12.trolejbusa maršrutā darba dienās 95 (-22) reisi un brīvdienās 45 (-16) reisi; 
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• 13.trolejbusa maršrutā darba dienās 66 (-20) reisi un brīvdienās maršruts slēgts 

(-33 reisi); 

• 14.trolejbusa maršrutā darba dienās 162 (-24) reisi un brīvdienās 79 (-18) reisi; 

• 15.trolejbusa maršrutā darba dienās 388 (+8) reisi un brīvdienās 200 (-48) 

reisi; 

• 16.trolejbusa maršrutā darba dienās 104 (-22) reisi; 

• 17.trolejbusa maršrutā darba dienās 220 (-33) reisi un brīvdienās 113 (-47) 

reisi; 

• 18.trolejbusa maršrutā darba dienās 136 (-32) reisi un brīvdienās 76 (-20) reisi; 

• 19.trolejbusa maršrutā darba dienās 131 (-30) reisi un brīvdienās 81 (-3) reisi; 

• 22.trolejbusa maršrutā darba dienās 226 (-55) reisi un brīvdienās 124 (-26) 

reisi; 

• 23.trolejbusa maršrutā darba dienās 230 (-38) reisi un brīvdienās 96 (-26) reisi; 

• 25.trolejbusa maršrutā darba dienās 189 (-52) reisi un brīvdienās 115 (-26) 

reisi; 

• 27.trolejbusa maršrutā darba dienās 100 (-18) reisi un brīvdienās 72 (-12) reisi; 

 

Autobusiem: 

• 1.autobusa maršrutā darba dienās 70 (-19) reisi; 

• 2.autobusa maršrutā darba dienās 134 (-11) reisi un brīvdienās 79 (+2) reisi; 

• 3.autobusa maršrutā darba dienās 276 (+7) reisi un brīvdienās 132 (-24) reisi; 

• 4.autobusa maršrutā darba dienās 72 (-6) reisi; 

• slēgt 4z.autobusa maršrutu darba dienās (-22 reisi); 

• 5.autobusa maršrutā darba dienās 65 (-4) reisi; 

• 6.autobusa maršrutā darba dienās 75 (-9) reisi; 

• 7.autobusa maršrutā darba dienās 52 (-11) reisi; 

• 8.autobusa maršrutā darba dienās 63 (-9) reisi; 

• 9.autobusa maršrutā darba dienās 62 (-14) reisi; 

• 10.autobusa maršrutā darba dienās 35 (-8) reisi; 

• 11.autobusa maršrutā darba dienās 58 (-20) reisi un brīvdienās 30 (-28) reisi; 

• 12.autobusa maršrutā darba dienās 68 (-12) reisi un brīvdienās 28 (-16) reisi; 

• 13.autobusa maršrutā darba dienās 65 (-15) reisi un brīvdienās 34 (-22) reisi; 

• 14.autobusa maršrutā darba dienās 35 (-9) reisi; 

• 15.autobusa maršrutā brīvdienās 54 (reisu skaits nemainās) reisi; 

• 16.autobusa maršrutā brīvdienās 32 (-8) reisi; 

• 18.autobusa maršrutā darba dienās 54 (-14) reisi; 

• 21.autobusa maršrutā darba dienās 101 (-29) reisi; 

• 22.autobusa maršrutā darba dienās 152 (-18) reisi un brīvdienās 98 (-18) reisi; 

• 23.autobusa maršrutā darba dienās 73 (-21) reisi; 

• 24.autobusa maršrutā darba dienās 111 (+2) reisi un brīvdienās 79 (+2) reisi; 

• 25.autobusa maršrutā darba dienās 85 (-30) reisi; 

• 26.autobusa maršrutā darba dienās 32 (reisu skaits nemainās); 

• 29.autobusa maršruts atsevišķos reisos pagarināts līdz Vecāķiem, darba dienās 

65 (reisu skaits nemainās) reisi un brīvdienās 65 (reisu skaits nemainās) reisi; 
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• 30.autobusa maršrutā darba dienās 33 (reisu skaits nemainās) reisi un 

brīvdienās atklāta kustība, kursējot maršrutā “Centrālā stacija – Vakarbuļļi” 32 

(+32) reisi; 

• 31.autobusa maršrutā brīvdienās 47 (+7) reisi; 

• 32.autobusa maršrutā brīvdienās 20 (-10) reisi; 

• slēgt 35.autobusa maršrutu darba dienās (-25 reisi); 

• 36.autobusa maršrutā darba dienās 88 (+6) reisi un brīvdienās 70 (+6) reisi; 

• 37.autobusa maršrutā darba dienās 96 (-23) reisi; 

• 41.autobusa maršrutā darba dienās 100 (-25) reisi; 

• 43.autobusa maršrutā darba dienās 36 (-10) reisi; 

• 44.autobusa maršrutā darba dienās 54 (-17) reisi; 

• 46.autobusa maršrutā darba dienās 55 (-15) reisi; 

• 48.autobusa maršrutā darba dienās 63 (-12) reisi un brīvdienās 48 (-9) reisi; 

• 49.autobusa maršrutā darba dienās 45 (-19) reisi; 

• 50.autobusa maršrutā darba dienās 50 (-19) reisi; 

• 51.autobusa maršrutā darba dienās 89 (reisu skaits nemainās) reisi un 

brīvdienās 66 (+1) reisi; 

• 52.autobusa maršrutā darba dienās 90 (-7) reisi un brīvdienās 39 (-26) reisi; 

• 53.autobusa maršrutā darba dienās 135 (-14) reisi; 

• 57.autobusa maršrutā darba dienās 18 (-2)  reisi un brīvdienās maršruts slēgts 

(-20 reisi); 

• 58.autobusa maršrutā brīvdienās 46 (-10) reisi; 

• slēgt 59.autobusa maršrutu darba dienās (-52 reisi) un brīvdienās (-26 reisi). 

 

Komisijas lēmums par izmaiņām autobusu, trolejbusu un tramvaju maršrutu 

kustības sarakstos stājas spēkā 2020.gada 1.jūlijā un ir spēkā līdz 2020.gada 

31.augustam. 

 

2. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2020/33 par 

paaugstināta servisa autobusu maršrutu (300, 303., 304., 309., 314., 316., 322., 

324., 333., 336., 337., 338., 341., 344., 346., 363., 370., 371.) izmaiņām un nakts 

satiksmes maršrutu N1., N2., N3., N4., N5., N6., N7. un N10. slēgšanu uz 

nenoteiktu laiku. 

 

RP SIA “Rīgas satiksme” pārstāvis Reinis Auziņš iepazīstina Komisijas 

locekļus ar iesnieguma saturu un pamatojumu. 

RP SIA “Rīgas satiksme” informē, ka sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo 

situāciju būtiski samazinājās pasažieru plūsma, kā arī tika ieviesti ierobežojumi 

sabiedriskā transporta lietošanā. Ārkārtas situācijas laikā paaugstināta servisa autobusu 

maršrutu kustības sarakstos tika noteiktas izmaiņas saskaņā ar Rīgas pilsētas 

izpilddirektora 19.03.2020. rīkojumu Nr.RD-20-118 “Par satiksmi Rīgas pilsētas 

sabiedriskā transporta maršrutos” un tā secīgiem grozījumiem. Sākot no 2.aprīļa, 

pamatojoties uz Rīgas pilsētas izpilddirektora 01.04.2020. rīkojumu Nr.RD-20-138, 

kustība paaugstināta servisa autobusu maršrutos tika slēgta. 

Šobrīd, kad valstī ir beigusies ārkārtējā situācija, ir saglabājies būtisks pasažieru 

plūsmas samazinājums kopējā maršrutu tīklā. Ja salīdzina pasažieru plūsmu pirms 

12.marta ar šī brīža plūsmu, pārvadāto pasažieru skaits samazinājies par aptuveni 55%. 



 

8 

Rīgas domes Satiksmes departamenta Paaugstināta servisa pārvadājumu 

maršrutu, kuros ir piemērojami braukšanas maksas atvieglojumi, noteikšanas komisijas 

š.g. 5.jūnija sēdē tika atcelti Rīgas domes 2010.gada 24.augusta saistošajos 

noteikumos Nr.89 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā 

transporta maršrutu tīklā” noteiktie braukšanas maksas atvieglojumi paaugstināta 

servisa maršrutos. Ņemot vērā iepriekš minēto, tiek prognozēta pasažieru plūsmas 

mazināšanās īstermiņā. Līdz ar to RP SIA “Rīgas satiksme” lūdz saskaņot izmaiņas 

paaugstināta servisa autobusu maršrutu kustības sarakstos, paredzot, ka kustība tiek 

organizēta tikai darba dienās (izņemot 300.ekspresbusa maršrutā) maksimuma stundās 

un samazinātā apjomā attiecībā pret situāciju pirms ārkārtas situācijas. RP SIA “Rīgas 

satiksme” izsaka vēlmi atjaunot paaugstināta servisa autobusu maršrutu kustību no š.g. 

29.jūnija. 

RP SIA “Rīgas satiksme” lūdz saskaņot šādas paaugstināta servisa autobusu 

maršrutu izmaiņas: 

• 300.maršrutā darba dienās 138 (-52) reisi un brīvdienās 92 (- 66 sestdienās un 

-40 reisi svētdienās un svētku dienās) reisi un noteiktos reisos pagarināt līdz 

Vecāķiem; 

• 303.maršrutā darba dienās 66 (-10) reisi un brīvdienās maršruts slēgts (-58 

reisi); 

• 304.maršrutā darba dienās 48 (-27) reisi; 

• 309.maršrutā darba dienās 78 (-2) reisi un brīvdienās maršruts slēgts (-68 

reisi); 

• 314.maršrutā darba dienās 90 (-30) reisi un brīvdienās maršruts slēgts (-100 

reisi); 

• 316.maršrutā darba dienās 138 (-102) reisi un brīvdienās maršruts slēgts (-202 

reisi); 

• 322.maršrutā darba dienās 82 (-51) reisi un brīvdienās maršruts slēgts (-101 

reiss); 

• 324.maršrutā darba dienās 36 (-24) reisi un sestdienās, svētdienās un svētku 

dienās maršruts slēgts (-64 reisi un -44 reisi); 

• 333.maršrutā darba dienās 152 (-38) reisi un sestdienās, svētdienās un svētku 

dienās maršruts slēgts (-156 reisi un -106 reisi); 

• 336.maršrutā darba dienās 98 (-54) reisi un sestdienās, svētdienās un svētku 

dienās maršruts slēgts (-124 reisi un -68 reisi); 

• 337.maršrutā darba dienās 66 (-31) reisi un sestdienās maršruts slēgts (-52 

reisi); 

• 338.maršrutā darba dienās 64 (-32) reisi un brīvdienās maršruts slēgts (-96 

reisi); 

• 341.maršrutā darba dienās 52 (-30) reisi un brīvdienās maršruts slēgts (-55 

reisi); 

• 344.maršrutā darba dienās 61 (-20) reisi; 

• 346.maršrutā darba dienās 80 (-70) reisi un brīvdienās maršruts slēgts (-134 

reisi); 

• 363.maršrutā darba dienās 94 (-30) reisi un brīvdienās maršruts slēgts (-60 

reisi); 

• 370.maršrutā darba dienās 103 (-69) reisi un sestdienās, svētdienās un svētku 

dienās maršruts slēgts (-148 reisi un -120 reisi); 
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• 371.maršrutā darba dienās 116 (-38) reisi un sestdienās, svētdienās un svētku 

dienās maršruts slēgts (-96 reisi un -84 reisi). 

 

RP SIA “Rīgas satiksme” informē, ka joprojām saglabājas Ministru kabineta 

noteiktie darba laika ierobežojumi kultūras, sporta, izklaides vietām, nosakot to darba 

laiku ne agrāk kā no plkst. 6.30 līdz ne vēlāk kā plkst. 24.00, izņemot brīvdabas kino 

un sabiedriskās ēdināšanas vietām, kas drīkstēs darboties līdz plkst. 2.00 naktī. Līdz ar 

to RP SIA “Rīgas satiksme” lūdz saskaņot nakts satiksmes maršrutu N1., N2., N3., 

N4., N5., N6., N7., N10 slēgšanu uz nenoteiktu laiku. 

• N1., N2., N3., N5., N6., N7., N10 maršruts slēgts (-9 reisi), N4 slēgts (-5 

reisi). 

 

Komisijas priekšsēdētāja Santa Aveniņa norāda, ka, ja mainīsies situācija valstī 

kopumā, ir jābūt gataviem operatīvi atjaunot nakts satiksmi. 

Komisijas priekšsēdētāja Santa Aveniņa piebilst, ka attiecībā uz paaugstināta 

servisa maršrutiem attiecas tas pats uzdevums, kas tika uzdots RP SIA “Rīgas 

satiksme”, proti, par informācijas un datu iesniegšanu departamentā līdz š.g. 20.jūlijam 

par pasažieru sūdzībām un biļešu validāciju skaita dinamiku. 

Komisijas priekšsēdētāja Santa Aveniņa noskaidro, vai klātesošajiem un 

Komisijas locekļiem ir jautājumi, iebildumi, papildinājumi. 

RP SIA “Rīgas satiksme” papildus vēl apliecina, ka veiktās izmaiņas neradīs 

papildu finanšu slogu uz pašvaldības vai RP SIA “Rīgas satiksme” budžetu. 

Klātesošajiem un Komisijas locekļiem jautājumu nav. Komisijas locekļi tiek 

lūgti balsot. 

 

Komisija balso: 

Par: Santa Aveniņa, Evelīna Budiloviča, Jānis Vaivods, Māris Višņevskis. 

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 domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums” 

4.2.apakšpunktu, 

 

Komisija nolemj: 

1. saskaņot paaugstināta servisa autobusu maršrutu izmaiņas: 

• 300.maršrutā darba dienās 138 (-52) reisi un brīvdienās 92 (- 66 sestdienās un 

-40 reisi svētdienās un svētku dienās) reisi un noteiktos reisos pagarināt līdz 

Vecāķiem; 

• 303.maršrutā darba dienās 66 (-10) reisi un brīvdienās maršruts slēgts (-58 

reisi); 

• 304.maršrutā darba dienās 48 (-27) reisi; 

• 309.maršrutā darba dienās 78 (-2) reisi un brīvdienās maršruts slēgts (-68 

reisi); 

• 314.maršrutā darba dienās 90 (-30) reisi un brīvdienās maršruts slēgts (-100 

reisi); 
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• 316.maršrutā darba dienās 138 (-102) reisi un brīvdienās maršruts slēgts (-202 

reisi); 

• 322.maršrutā darba dienās 82 (-51) reisi un brīvdienās maršruts slēgts (-101 

reiss); 

• 324.maršrutā darba dienās 36 (-24) reisi un sestdienās, svētdienās un svētku 

dienās maršruts slēgts (-64 reisi un -44 reisi); 

• 333.maršrutā darba dienās 152 (-38) reisi un sestdienās, svētdienās un svētku 

dienās maršruts slēgts (-156 reisi un -106 reisi); 

• 336.maršrutā darba dienās 98 (-54) reisi un sestdienās, svētdienās un svētku 

dienās maršruts slēgts (-124 reisi un -68 reisi); 

• 337.maršrutā darba dienās 66 (-31) reisi un sestdienās maršruts slēgts (-52 

reisi); 

• 338.maršrutā darba dienās 64 (-32) reisi un brīvdienās maršruts slēgts (-96 

reisi); 

• 341.maršrutā darba dienās 52 (-30) reisi un brīvdienās maršruts slēgts (-55 

reisi); 

• 344.maršrutā darba dienās 61 (-20) reisi; 

• 346.maršrutā darba dienās 80 (-70) reisi un brīvdienās maršruts slēgts (-134 

reisi); 

• 363.maršrutā darba dienās 94 (-30) reisi un brīvdienās maršruts slēgts (-60 

reisi); 

• 370.maršrutā darba dienās 103 (-69) reisi un sestdienās, svētdienās un svētku 

dienās maršruts slēgts (-148 reisi un -120 reisi); 

• 371.maršrutā darba dienās 116 (-38) reisi un sestdienās, svētdienās un svētku 

dienās maršruts slēgts (-96 reisi un -84 reisi). 

 

2. slēgt nakts satiksmes maršrutus N1., N2., N3., N4., N5., N6., N7., N10 uz 

nenoteiktu laiku. 

 

Komisijas lēmums par paaugstināta servisa izmaiņām kustību sarakstos un 

nakts satiksmes slēgšanu stājas spēkā 2020.gada 29.jūnijā. 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja:        S.Aveniņa 

 

 

Komisijas sekretāre:         V.Zīle 


