
 
 

RĪGAS DOMES PASAŽIERU KOMERCPĀRVADĀJUMU  

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

 

Sēdes protokols 

Rīgā 

2016.gada 26.aprīlī                                             Nr. 10 
 
Darba kārtībā: 

1. Pasažieru pārvadājumi Rīgas pilsētas maršrutu tīklā. 
2. Licences piešķiršana pārvadājumiem ar vieglajiemaksometriem. 
 
Piedalās: 

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

1. 

Pasažieru pārvadājumi Rīgas pilsētas maršrutu tīklā. 
 
1.1. RP SIA „Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2016/68: 

RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš informē Komisiju, ka RP SIA „Rīgas 
satiksme” ir sagatavojusi grozījumus atsevišķu maršrutu kustības sarakstos: 
- sakarā ar vasaras sezonas iestāšanos samazinās pasažieru plūsma, kas ir saistīta ar skolēnu, 

studentu brīvlaiku un iedzīvotāju atvaļinājumu laiku, līdz ar to iesniegti grozījumi 
autobusu, tramvaju un trolejbusu maršrutu kustības sarakstos no 1.jūnija līdz 31.augustam: 
• autobusu maršrutos Nr.12., 9., 37., 41. darbdienās; 
• trolejbusu maršrutos Nr.15., 22. darbdienās un brīvdienās; 
• tramvaju maršrutā Nr.4. darbdienās. 

- sakarā ar pludmales, mazdārziņu un atpūtas sezonas atklāšanu, autobusu un tramvaju 
maršrutos, kuros palielinās pasažieru plūsma no 4.jūnija līdz pludmales, mazdārziņu un 
atpūtas sezonas beigām, bet ne agrāk par 31.augustu iesniegti grozījumi kustības sarakstos 
sekojošiem maršrutiem: 
• autobusu maršrutos Nr.2., 3., 24., 31., 15., 30 brīvdienās; 
• autobusu maršrutos Nr.29., 19., 36. brīvdienās un darbdienās; 
• tramvaju maršrutā Nr.11. brīvdienās. 

Komisija balso: 
Par: V.Faļkovs, J.Klementjevs, Ē.Škapars, M.Gavrilovs, K.Blass, 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” 25., 27., 28. un 
55.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: 

1. Apstiprināt grozījumus kustības sarakstos no 01.06.2016. līdz 31.08.2016., 
saskaņā ar iesniegtajiem kustības sarakstiem pielikumā: 

- autobusu maršrutos Nr.12., 9., 37., 41. darbdienās; 
- trolejbusu maršrutos Nr.15., 22. darbdienās un brīvdienās; 
- tramvaju maršrutā Nr.4. darbdienās. 

2. Apstiprināt grozījumus kustības sarakstos no 04.06.2016. uz atpūtas - pludmales 
sezonas laiku, bet ne agrāk kā līdz 31.08.2016. par kustības saraksta derīguma 
termiņu paziņojot noteiktajā kārtībā sekojošos maršrutos: 

- autobusu maršrutos Nr.2., 3., 24., 31., 15., 30 brīvdienās; 
- autobusu maršrutos Nr.29., 19., 36. brīvdienās un darbdienās; 
- tramvaju maršrutā Nr.11. brīvdienās. 

3. Uzdot RP SIA „Rīgas satiksme” sniegt informāciju masu saziņas līdzekļos. 
 
 
1.2. RP SIA „Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2016/69: 

RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš informē Komisiju, ka RP SIA „Rīgas 
satiksme” lai uzlabotu kustības regularitāti un savstarpējo sinhronizāciju ir sagatavojusi 
grozījumus trolejbusu maršrutu Nr.19. un Nr.24. darbdienās. Kopējais reisu skaits nemainās. 
Komisija balso: 
Par: V.Faļkovs, J.Klementjevs, Ē.Škapars , M.Gavrilovs K.Blass, 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” 25., 27., 28. un 
55.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: 

1. Apstiprināt grozījumus kustības sarakstos trolejbusu maršrutu Nr.19. un Nr.24. 
darbdienās no 01.06.2016. uz 4 mēnešiem. 

2. Uzdot RP SIA “Rīgas satiksme” pēc 3 mēnešiem no pārvadājumu uzsākšanas 
sniegt Komisijai informāciju par pārvadājumiem maršrutā.  

3. Uzdot RP SIA „Rīgas satiksme" sniegt informāciju masu saziņas līdzekļos. 
1.3. 
 
1.3. RP SIA „Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-IZEJ-RD/2016/74: 

RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš informē Komisiju, ka ir saņemts 
apakšuzņēmēja PS „Rīgas mikroautobusu satiksme” iesniegums par grozījumiem atsevišķos 
paaugstināta servisa maršrutu kustības sarakstos un maršrutā. 

• Maršrutā Nr.200. un 224. palielinās reisu skaits darbdienās un sestdienās, kā arī 
kopējais autobusu skaits. 

• Maršrutā Nr.206. samazinās izpildīto reisu skaits darbdienās un tiek ieviestas 
korekcijas brīvdienu kustības sarakstā. Reisu skaits brīvdienās nemainās. 

• Maršrutā Nr.214. samazinās izpildīto reisu skaits darbdienās, sestdienās, svētdienās. 



• Maršrutā Nr.216. palielinās autobusu un izpildīto reisu skaits darbadienās. 
Samazinās izpildīto reisu skaits sestdienās un izpildīto reisu skaits svētdienās. 

• Maršrutā Nr.233. palielinās izpildīto reisu skaits darbdienās, palielinās izpildīto reisu 
skaits sestdienās un samazinās izpildīto reisu skaits svētdienā. 

• Maršrutā Nr.246. samazinās reisu skaits darbdienās un brīvdienās. 
• Maršrutā Nr.271. ieviestas korekcijas darbdienu kustības sarakstā. Reisu skaits 

nemainās. 
• Apvienot maršrutus Nr.208., Nr.238. un piešķirt nosaukumu „Imanta - Pļavnieki”. 

Apvienotajam maršrutam atstāt maršruta nr.238. 
 
 

238. maršruta Imanta - Pļavnieki shēma 

 
Komisija balso: 
Par: V.Faļkovs, J.Klementjevs, Ē.Škapars, M.Gavrilovs, K.Blass, 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” 25., 27., 28. un 
55.punktu, ka arī saskaņā ar Rīgas domes 2016.gada 26.janvāra nolikuma Nr.180 „Rīgas domes 
Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums” 4.3., 4.4. un 4.6. apakšpunktu, 
Komisija nolemj: 

1. Apstiprināt grozījumus kustības sarakstos paaugstināta servisa autobusu 
maršrutos, saskaņā ar iesniegtajiem kustības sarakstiem pielikumā no 
05.05.2016. uz 4 mēnešiem sekojošiem maršrutiem Nr.200., Nr.224., Nr.206, 
Nr. Nr.214., Nr.216. Nr.233., Nr.246, Nr.271. 

2. Apstiprināt grozījumus Rīgas pilsētas maršrutu tīklā, apvienojot maršrutus 
Nr.208., Nr.238. un piešķirt maršruta numuru Nr.238 un nosaukumu „Imanta - 
Pļavnieki”, attiecīgi izsniedzot maršruta apliecinājumu no 05.05.2016. uz 4 
mēnešiem. 

3. Uzdot RP SIA „Rīgas satiksme” pēc 3 mēnešiem no pārvadājumu uzsākšanas 
sniegt Komisijai informāciju par pārvadājumiem maršrutā. 

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



 
1.4. RP SIA „Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-IZEJ-RD/2016/64 par jauna maršruta 

Nr.217 atklāšanu.  
RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš iesniedz eksperimentāli saskaņot jauna 

paaugstināta servisa autobusu maršruta Nr.217. „Centrs - Pļavnieki” atklāšanu uz 3 mēnešiem. 
RP SIA „Rīgas satiksme” maršrutu plāno nodot apakšuzņēmēja pilnsabiedrības „Rīgas 
mikroautobusu satiksme” apkalpošanā. 

217. maršruta shēma, centrs. 

 
 
Komisija balso: 
Par: V.Faļkovs, J.Klementjevs, Ē.Škapars, M.Gavrilovs, K.Blass, 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” 25., 27., 28. un 
55.punktu, ka arī saskaņā ar Rīgas domes 2016.gada 26.janvāra nolikuma Nr.180 „Rīgas domes 
Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums” 4.3., 4.4. un 4.6.apakšpunktu,  
Komisija nolemj: 

1. Apstiprināt grozījumus Rīgas pilsētas maršrutu tīklā un atklāt jaunu 
paaugstināta servisa autobusu maršrutu Nr.217 „Pļavnieki - Centrs”, attiecīgi 
izsniedzot maršruta apliecinājumu no 05.05.2016. uz 4 mēnešiem, saskaņā ar 
iesniegtajiem kustības sarakstiem un maršruta aprakstu pielikumā. 

2. Uzdot RP SIA „Rīgas satiksme” pēc 3 mēnešiem no pārvadājumu uzsākšanas 
sniegt Komisijai informāciju par pārvadājumiem maršrutā. 

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



1.5. RP SIA „Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-IZEJ-RD/2016/109: 
RP SIA „Rīgas satiksme” informē, ka no 2016.gada 30.aprīļa līdz 25.septembrim, 

brīvdienās un svētku dienās tiks organizēts Retro tramvaja maršruts. 
Maršruts tiks organizēts no Mežaparka pa Ezermalas ielu, Meža prospektu, Kokneses 

prospektu, Ķīšezera ielu, Gaujas ielu, Miera ielu, Matīsa ielu, Krišjāņa Barona ielu, Aspazijas 
bulvāri, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāri, Kronvalda bulvāri un Ausekļa ielu, bet virzienā no 
Ausekļa ielas pa Kronvalda bulvāri, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāri, Aspazijas bulvāri, 
Krišjāņa Barona ielu, Radio ielu, 13.janvāra ielu, Aspazijas bulvāri, Krišjāņa Barona ielu, 
Matīsa ielu, Miera ielu, Gaujas ielu, Ķīšezera ielu, Kokneses prospektu, Meža prospektu, 
Ezermalas ielu. 
Komisija nolemj: pieņemt informāciju zināšanai. 
 
 
1.6. Vecmīlgrāvja attīstības biedrības 2016.gada 12.aprīļa iesniegums ar lūgumu mainīt 

pieturvietas „k.c. Ziemeļblāzma” nosaukumu virzienā uz centru uz nosaukumu „Martas 
Rinkas iela”. 

Komisija balso: 
Par: V.Faļkovs, J.Klementjevs, Ē.Škapars, M.Gavrilovs, K.Blass, 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” 25., 27., 28. un 
55.punktu, pamatojoties uz “Pieturvietas nosaukumu piešķiršanas vadlīnijām”, ka arī Rīgas 
domes 2016.gada 26.janvāra nolikuma Nr.180 „Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu 
licencēšanas komisijas nolikums” 4.3. un 4.5. apakšpunktu, 
Komisija nolemj: 

1. Apstiprināt grozījumus Rīgas pilsētas maršrutu tīklā un autobusu maršrutos 
Nr.2, Nr.24 un Nr.29 mainīt pieturvietu nosaukumus: 

- virzienā no centrā no nosaukuma „k.c.Ziemeļblāzma” uz nosaukumu 
„Kultūras pils Ziemeļblāzma”; 

- virzienā uz centru no nosaukuma „k.c.Ziemeļblāzma” uz nosaukumu „Martas 
Rinkas iela”. 

2. Pieturvietu jaunos nosaukumus ieviest vienlaicīgi ar vasaras kustības sarakstu 
spēkā stāšanos. 

3. Uzdot RP SIA „Rīgas satiksme" sniegt informāciju masu saziņas līdzekļos. 
 

Augstāk minēto sabiedriskā transporta pieturvietu nosaukumu nomaiņa paredzēta 
vienlaicīgi ar vasaras kustības sarakstu ieviešanu. 
 
 


