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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: J.Klementjevs, A.Kozlovs, R.Gailis, M.Gavrilovs, A.Pārups, J.Dzikeviča, 
K.Blass, E.Valpēters, Ē.Škapars G.Brālis. 
Nepiedalās:  I.Solomatins.  
Protokolē: D.Ziemele-Adricka 
 
 

1. 
PASAŽIERU PĀRVADĀJUMI RĪGAS PILSĒTAS MARŠRUTU TĪKLĀ. 

 
1.1.RP SIA „Rīgas satiksme” iesniegums par izmaiņām kustību sarakstā un maršruta shēmā 

darbadienās autobusa maršrutā Nr.32 „Abrenes iela-Piņķi”. Tiks veikti atsevišķi 
iebraucieni (6) Priežciemā, virzienā uz centru.                                       

       Korekcija kustību sarakstā autobusa maršrutā Nr.43 „Abrenes iela-Skulte”. 
Pamatojums: Babītes novada pašvaldības lūgums autobusa maršrutam veikt atsevišķus 
iebraucienus  skolnieku  nokļūšanai Priežciemā.  
Pielikumā pievienotie dokumenti: kustību saraksti, maršruta shēma.  
 
 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 13.07.2010. noteikumu Nr.634 „Sabiedriskā transporta 
pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā“ 21., 25., 4.4.1. 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. apakšpunktu, 
Komisija nolemj: 

1. Apstiprināt grozījumus maršrutā  Nr.32 „Abrenes iela-Piņķi” -  ar 
iebraukšanu Priežciemā atsevišķos reisos, virzienā uz centru, saskaņā 
ar  iesniegtajiem dokumentiem pielikumā.   

2. Apstiprināt grozījumus autobusa maršrutā Nr.43 „Abrenes iela-
Skulte” kustība sarakstā. 



3. Noteikt, ka 1.un 2.punktos pieņemtie grozījumi stājas spēkā pēc 
saskaņošanas ar Valsts SIA „Autotransporta direkcija” un vienošanās 
par maršrutu tīkla robežām noslēgšanas. 

4. Pirms 1. un 2.punktā norādīto lēmumu stāšanās spēkā RP SIA „Rīgas 
satiksme” ir pienākums 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.   
 
 

1.3.Par Retro tramvaja maršruta atklāšanu no 2015.gada 1.maija brīvdienās un svētku 
dienās. 
Pielikumā: kustības saraksts un braukšanas maksa.  
Komisija nolemj: informāciju pieņemt zināšanai. 

 


