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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 

2016.gada 17.maijā                                                 Nr. 11 
 
Darba kārtībā: 
1. Pasažieru pārvadājumi Rīgas pilsētas maršrutu tīklā. 
2. Licences piešķiršana un anulēšana pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem. 
3. Dažādi. 

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

 
 

1. 

Pasažieru pārvadājumi Rīgas pilsētas maršrutu tīklā. 
 
1.1. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2016/85: 
 
RP SIA “Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš informē komisiju, ka ir pārskatīts  
pieturvietu nosaukumu saraksts un, izvērtējot esošo situāciju, lai uzlabotu pasažieru 
ērtības, tiek piedāvāts mainīt pieturvietu nosaukumus (skatīt pielikumu). Tāpat tiek 
piedāvāts mainīt atsevišķu maršrutu nosaukumus: 
 

Esošais nosaukums Piedāvātais nosaukums 

Imanta 5 Imanta 
Jugla 3 Jugla 

 
Ņemot vērā to, ka tuvākā pieturvieta nokļūšanai uz stacionāru “Biķernieki”  atsevišķiem 
maršrutiem ir pieturvieta “Ieriķu iela”, pēc pasažieru ierosinājuma tiek piedāvāts 
pieturvietai “Ieriķu iela” audio ierakstā pievienot paziņojumu “Stacionārs “Biķernieki””. 
 
Izvērtējot augstāk minēto informāciju, Komisija konstatē, ka iesniegtie priekšlikumi 
pieturvietu nosaukumu nomaiņai atbilst “Pieturvietu nosaukumu piešķiršanas vadlīnijās” 
noteiktajiem principiem un attiecīgi atbalsta arī maršrutu nosaukumu maiņu. 
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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 mainīt pieturvietu 
nosaukumus saskaņā ar iesniegto sarakstu pielikumā. 

2. Apstiprināt grozījumus Rīgas pilsētas maršrutu tīklā un mainīt maršrutu 
nosaukumus sekojošiem maršrutiem: 

autobusu maršrutos:  
Nr.21 "Imanta - Jugla",  
Nr.37 "Esplanāde - Imanta",   
Nr.41 "Esplanāde - Imanta" 
Nr.15 "Dārziņi - Jugla",  
Nr.21 "Imanta - Jugla", 
Nr.28 "Jugla - Langstiņi",  
Nr.31 "Dārziņi - Jugla",  
Nr.40 "Jugla - Ziepniekkalns" . 

3. Saskaņot audioieraksta “Stacionārs Biķernieki” atskaņošanu trolejbusu 
maršrutos Nr.11., Nr.13., Nr.13 un autobusu maršrutam Nr.15.  

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

5. Uzdot RP SIA „Rīgas satiksme" sniegt informāciju masu saziņas līdzekļos. 
 
Pielikumā izmaiņas pieturvietu nosaukumos: 
 
https://www.rigassatiksme.lv/lv/aktualitates/no-1-junija-riga-tiks-mainiti-vairaku-
sabiedriska-transporta-pieturvietu-nosaukumi/ 
 
 
1.2. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-IZEJ-RD/2016/: 
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. 
 

1) Par izmaiņām kustību sarakstos paaugstināta servisa autobusa maršrutos no 
1.jūnija līdz 31. augustam. Saistībā ar vasaras sezonas iestāšanos. 
• Maršrutā Nr.200 saistībā ar visu reisu pagarinājumu līdz Vecāķiem būs neliels 

reisu samazinājums darbdienās (-9 reisi), sestdienās (-9 reisi) un svētdienās (-4 
reisi); 



 

3 

 

• Maršrutā Nr.224 darbdienu, sestdienu reisu skaits samazinās (-1 reiss), bet 
svētdienu kustības sarakstos pieaug (+2 reisi), saistībā ar izmaiņām maršrutā 
Nr.200; 

• Maršrutā Nr.209 ieviestas korekcijas darbdienu un brīvdienu kustības sarakstā, 
koordinācija ar 15. un 31. autobusa maršrutu vasaras sezonas sarakstiem. Reisu 
skaits nemainās; 

• Maršrutā Nr.237 mainās kustības saraksts darbdienās (reisu skaits nemainās), 
sestdienās (-4 reisi), svētdienās (reisu skaits nemainās), koordinācija ar 41. un 
37.autobusa maršrutu vasaras sezonas sarakstiem. Sestdienu un svētdienu 
kustības saraksts tiks apvienots brīvdienu kustības sarakstā; 

• Maršrutā 241 mainās kustības saraksts darbdienās (+3 reisi), koordinācija ar 
41. un 37.autobusa maršrutu vasaras sezonas sarakstiem; 

• Maršrutā 204 samazinās reisu skaits sestdienās (-12 reisi), koordinācija ar 15. 
un 31.autobusa maršrutu vasaras sezonas sarakstiem. 

 
2) Par izmaiņām uz neierobežotu laiku paaugstināta servisa autobusu kustības 

sarakstos: 
• Maršrutā Nr.216 papildus reisi darbdienās (+10 reisi), sestdienās (+2 reisi), 

svētdienās (+2 reisi); 
• Maršrutā Nr.222 mainās kustības saraksts darbdienās, palielinās 

transportlīdzekļu skaits (+1 TL), reisi (+22 reisi). Brīvdienu sarakstā tiks 
ieviestas korekcijas samazinās izlaidumu skaits (-1 TL), reisu skaits nemainās. 
Saistībā ar piebraukšanas izmaiņām pie Lidostas “Rīga” mainās maršruta 
garums; 

• Maršrutā Nr.263 mainās darbdienu kustības saraksts. 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., 4.4. 
un 4.6. apakšpunktu, 
Komisija nolemj: 

1. Apstiprināt grozījumus kustības sarakstos paaugstināta servisa autobusu 
maršrutos, saskaņā ar iesniegtajiem kustības sarakstiem pielikumā no 
01.06.2016. līdz 31.08.2016. sekojošiem maršrutiem Nr.200., Nr.224., 
Nr.209, Nr.237,  Nr.241., Nr.204.  

2. Apstiprināt grozījumus kustības sarakstos paaugstināta servisa autobusu 
maršrutos, saskaņā ar iesniegtajiem kustības sarakstiem pielikumā no 
01.06.2016. sekojošiem maršrutiem Nr.216., Nr.222., Nr.263.  

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

 
 


