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RĪGAS DOMES PASAŽIERU KOMERCPĀRVADĀJUMU  

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

 
Sēdes protokols 

Rīgā 
2015.gada 3.februārī                                                Nr. 3 
  
Darba kārtībā: 

1. Pasažieru pārvadājumi Rīgas pilsētas maršrutu tīklā. 
2. Licences un licences kartītes piešķiršana, pārreģistrācija un anulēšana vieglajiem 

taksometriem. 
 
Sēdi vada: Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs 
Piedalās: 
Komisijas locekļi: I.Solomatins, A.Kozlovs, J.Klementjevs, R.Gailis, R.Jansons,  
K.Blass, G.Brālis 
Nepiedalās:  P.Viņķelis, M.Višņevskis T.Vectirāns, M.Gavrilovs 
Protokolē: D.Ziemele-Adricka 
 
 
 
RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš lūdz komisiju papildus darba kārtībā 
iekļaut VID vēstuli Nr.6/7907 par pieturvietas „Rusova iela” nosaukuma papildināšanu 
ar nosaukumu „Valsts ieņēmumu dienests”. 
Komisija nolemj:  iekļaut papildus komisijas sēdes darba kārtībā Valsts ieņēmumu 
dienesta iesniegumu. 
 
 

1. 
PASAŽIERU PĀRVADĀJUMI RĪGAS PILSĒTAS MARŠRUTU TĪKLĀ. 

 
1.1. RP SIA „Rīgas satiksme” iesniegums par izmaiņām kustību sarakstos  

• darbadienās un brīvdienās tramvaja maršrutā Nr.5    
„Iļģuciems-Mīlgrāvis”, reisu  skaits nemainās;  

• darbadienās tramvaja maršrutā Nr.9 „Aldaris -        
Tirdzniecības centrs „Dole””, reisu skaits nemainās; 

• darbadienās tramvaja maršrutā Nr.6 „Ausekļa iela-Jugla”  (-4 reisi). 
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RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš informē komisiju, veiktas izmaiņas 
braukšanas laikos starp pieturvietām un 6.tramvaja maršrutā palielināts kustības 
intervāls dienas vidū (-2 reisi) un  vakara stundās pēc plkst.24:00 divi pēdējie reisi no 
Juglas uz depo brauks caur Stacijas laukumu (nevis caur Ausekļa ielu). 
 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 13.07.2010. noteikumu nr.634 „Sabiedriskā 
transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā“ 21., 25, 27., 28, un 
55.punktu, kā arī saskaņā ar Rīgas domes 11.05.2004. nolikuma nr.100 „Rīgas domes 
Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums” 2.1.4. punktu, 
Komisija nolemj: 

1. Apstiprināt grozījumus kustību sarakstos darbadienās un 
brīvdienās tramvaja maršrutā Nr.5  „Iļģuciems-Mīlgrāvis” no 
01.03.2015. 

2. Apstiprināt grozījumus kustību sarakstos darbadienās  tramvaja 
maršrutā Nr.9 „Aldaris - Tirdzniecības centrs „Dole”” no 
01.03.2015. 

3. Apstiprināt grozījumus kustību sarakstā darbadienās tramvaja 
maršrutā Nr.6 „Ausekļa iela-Jugla”  no 01.03.2015. 

4. RP SIA „Rīgas satiksme” sniegt informāciju masu saziņas 
līdzekļos.  

 
Saskaņā ar APL 70.panta pirmo un otro daļu minētais lēmums stājas spēkā no brīža, kad 
lēmums paziņots adresātam. Lēmumu var apstrīdēt Rīgas domē (Rīgā, Rātslaukumā 1 
vai Rīgā, Ģertrūdes ielā 36) – ar iesniegumu Rīgas domes priekšsēdētājam, viena 
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.    

 
 
1.2. RP SIA „Rīgas satiksme” iesniegums par jaunu pieturvietu nosaukumu ieviešanu 

un iekļaušanu Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā.  
 
RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš informē komisiju, ka pieturvieta 
„Jaunbiķeri” paaugstināta servisa autobusu maršrutā nr.214. un pieturvietu „Slāvu iela” 
plānotajam paaugstināta servisa autobusu maršrutam nr.239. Abas pieturvietas jau ir 
ierīkotas un nepieciešams tās iekļaut pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā. 
Pielikumā iesniegtas pieturvietu izvietojuma shēmas 

 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 13.07.2010. noteikumu nr.634 „Sabiedriskā 
transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā“ 25., 27., 29.punktu, kā arī 
saskaņā ar Rīgas domes 11.05.2004. nolikuma nr.100 „Rīgas domes Pasažieru 
komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums” 2.1.4. punktu, 
Komisija nolemj: 

1. Iekļaut pieturvietu „Jaunbiķeri” un  pieturvietu „Slāvu iela 
pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā. 

2. Apstiprināt grozījumus paaugstināta servisa autobusu 
maršrutā nr.214 „Centrs- Dreiliņi” un iekļaut maršrutu 
pieturvietu sarakstā papildu pieturvietu „Jaunbiķeri” 
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3. RP SIA „Rīgas satiksme” sniegt informāciju masu saziņas 
līdzekļos.  

 
Saskaņā ar LR Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu minētais 
lēmums stājas spēkā no brīža, kad lēmums paziņots iesniedzējam. Lēmumu var apstrīdēt 
Rīgas domē (Rīgā, Rātslaukumā 1 vai Rīgā, Ģertrūdes ielā 36) – ar iesniegumu Rīgas 
domes priekšsēdētājam, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.    
 

 
1.3. Valsts ieņēmumu dienesta iesniegums (Nr.6/7907) par pieturvietas „Rusova iela” 

nosaukuma papildināšanu ar nosaukumu „Valsts ieņēmumu dienests”. 
 

RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš informē komisiju, ka ir saņemts Valsts 
ieņēmumu dienesta iesniegums (Nr.6/7907) par pieturvietas „Rusova iela” nosaukuma 
papildināšanu ar nosaukumu „Valsts ieņēmumu dienests”. RP SIA „Rīgas satiksme” ir 
izvērtējusi priekšlikumu un pamatojoties uz apstiprinātajām „Pieturvietu nosaukumu 
piešķiršanas vadlīnijām” šāds piedāvājums nav atbalstāms, taču, ņemot vērā to, ka 
minētās iestādes nozīmi un to, ka tas nav tiešā ielas tuvumā, RP SIA „Rīgas satiksme” 
atbalstītu pieturvietas nosaukuma papildināšanu audio ierakstā kā arī interneta vietnē, 
taču nemainītu pieturvietas nosaukumu citā dokumentācijā. 

Komisija nolemj: 
Saskaņot pieturvietas „Rusova iela” nosaukumu papildināšanu ar 
nosaukumu  „Valsts ieņēmumu dienests” audio ierakstā un interneta 
vietnē.  

 
 


