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Sēdes protokols 

Rīgā 
2016.gada 3.martā                                             Nr. 5 
 
Darba kārtībā: 
1.  Pasažieru pārvadājumi Rīgas pilsētas maršrutu tīklā. 
 
Piedalās: 
Komisijas priekšsēdētājs: V.Faļkovs 
Komisijas locekļi: J.Klementjevs, M.Gavrilovs, J.Dzikeviča, R.Gailis, K.Blass, G.Brālis, 
E.Valpēters.  
Nepiedalās: A.Kozlovs I.Solomatins, A.Pārups, Ē.Škapars 
Protokolē: Komisijas sekretāre D.Ziemele-Adricka  
 
 

1. 
PASAŽIERU PĀRVADĀJUMI RĪGAS PILSĒTAS MARŠRUTU TĪKLĀ. 

 
1.1.  RP SIA “Rīgas satiksme” 2015.gada 25.februāra iesniegums Nr.MD/2016/32 Par 
grozījumiem kustības sarakstā autobusu maršrutā Nr.16 “Abrenes iela – Garkalnes 
Mucenieki”  
RP SIA “Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš informē komisiju, ka saņemts VSIA 
“Autotransporta direkcija” 2016.gada 18.janvāra iesniegums par sabiedriskā transporta 
nodrošinājumu Mucenieku ciemā. Vēstulē lūgts izvērtēt Ropažu novada Mucenieku ciema 
iedzīvotāju lūgumu palielināt reisu skaitu, kas iebrauc Ropažu novada Mucenieku ciemā 
autobusu maršrutā Nr.16 “Abrenes iela – Garkalnes Mucenieki” . 
RP SIA “Rīgas satiksme” ir sagatavojusi priekšlikumu un lūdz saskaņot izmaiņas:  
palielināt reisu skaitu darba dienās uz 15 reisiem no Abrenes ielas, un uz 16 reisiem no 
Garkalnes Muceniekiem. Brīvdienās uz 10 reisiem no Abrenes ielas, un uz 10 reisiem no 
Garkalnes Muceniekiem.  
Kopējais reisu skaits darbdienās palielinās par 5, bet brīvdienās reisu skaits nemainās. 
Par grozījumiem kustības sarakstā nepieciešams slēgt vienošanos ar VSIA “Autotransporta 
direkcija”, jo maršruta posms ārpus Rīgas pilsētas  administratīvās teritorijas no kopgaruma 
pārsniedz 30%. 
Pielikumā pievienotie dokumenti: kustības saraksts un  VSIA “Autotransporta direkcija” 
2016.gada 18.janvāra iesniegums. 
 
Komisija balso: 
Par: V.Faļkovs, J.Klementjevs, M.Gavrilovs, J.Dzikeviča, R.Gailis, K.Blass, G.Brālis, 
E.Valpēters.  



Pret: 0 
Atturas: 0 
Vienbalsīgi, pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr.634 
„Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā” 25., 27., 28. un 
55.punktu, kā arī saskaņā ar Rīgas domes 2016.gada 26.janvāra nolikuma Nr.180 „Rīgas domes 
Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums” 4.3. apakšpunktu, 
 
Komisija nolemj: 

1. Apstiprināt grozījumus autobusa maršruta Nr.16 “Abrenes iela – Garkalnes 
Mucenieki” saskaņā ar iesniegtajiem kustības sarakstiem pielikumā uz 3 
mēnešiem, pēc 2 pārvadājumu mēnešiem RP SIA “Rīgas satiksme” sniegt 
informāciju par pārvadājumiem. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā pēc 
vienošanās par pilsētas un reģionālo vietējās nozīmes maršrutu tīkla robežām 
noslēgšanas  ar VSIA “Autotransporta direkcija” 

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

1.2. Par grozījumiem trolejbusu maršrutu Nr.14  “Esplanāde – Mežciems” un Nr.18 
“Centrālā stacija – Mežciems”  kustības sarakstos brīvdienās un darbdienās.  
Kopējais reisu skaits nemainās. 
Saistībā ar paredzētajiem grozījumiem autobusu maršruta Nr.16 “Abrenes iela – Garkalnes 
Mucenieki” kustības sarakstos, nepieciešams mainīt braukšanas laikus  
14. un 18. trolejbusa maršruta kustības sarakstos brīvdienās un darbdienās, lai uzlabotu kustības 
regularitāti un savstarpējo sinhronizāciju. 
 
Komisija balso: 
Par: V.Faļkovs, J.Klementjevs, M.Gavrilovs, J.Dzikeviča, R.Gailis, K.Blass, G.Brālis, 
E.Valpēters.  
Pret: 0 
Atturas: 0 
Vienbalsīgi, pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr.634 
„Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā” 25., 27., 28. un 
55.punktu, kā arī saskaņā ar Rīgas domes 2016.gada 26.janvāra nolikuma Nr.180 „Rīgas domes 
Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums” 4.3. apakšpunktu, 
 
Komisija nolemj: 

1. Apstiprināt grozījumus trolejbusu maršrutā Nr.14  “Esplanāde – Mežciems” 
un Nr.18 “Centrālā stacija – Mežciems” saskaņā ar iesniegtajiem kustības 
sarakstiem pielikumā uz 3 mēnešiem.  

2. Uzdot RP SIA “Rīgas satiksme” sniegt komisijai informāciju par 
pārvadājumiem pēc 2 pārvadājumu mēnešiem. 

3. Noteikt, ka kustības saraksti stājas spēkā vienlaicīgi ar grozījumiem kustības 
sarakstā autobusu maršrutā Nr.16. 

4. Uzdot RP SIA „Rīgas satiksme” par faktisko pārvadājumu uzsākšanas laiku 
sniegt informāciju masu saziņas līdzekļos. 


