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2017.gada 31.janvārī       Nr.2 
 
 
Darba kārtībā: 
 

1. Pasažieru pārvadājumi Rīgas pilsētas maršrutu tīklā. 
2. Licences piešķiršana pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem. 
3. Izmaiņu saskaņošana licences nosacījumos (tarifu plānā). 
4. Par SIA “TAP TAXI”, vienotais reģistrācijas Nr.44103089067, juridiskā 
adrese:   Mores iela 32 - 16, Rīga, LV- 1034, licences anulēšanu.       

 
Piedalās: 
Komisijas priekšsēdētājs: V.Faļkovs. 
Komisijas locekļi: I.Solomatins, J.Klementjevs, R.Gailis, Ē.Škapars, 
M.Gavrilovs, J.Dzikeviča, E.Valpēters, G.Brālis.  
 
Protokolē: V.Zīle.  
 
 

Pirms darba kārtības jautājumu izskatīšanas, Rīgas domes Pasažieru 
komercpārvadājumu licencēšanas komisijas (turpmāk – Komisija) 
priekšsēdētājs V.Faļkovs informē Komisijas locekļus, ka iepriekšējam, 
2017.gada 10.janvāra Komisijas protokolam drukas kļūdas labošanas dēļ būtu 
maināms protokola numurs no “24” uz “1”.  
 
Komisijas locekļiem iebildumu nav. 2017.gada 10.janvāra Komisijas protokola 
numurs mainīts no “24” uz “1”. 
 



1. Pasažieru pārvadājumi Rīgas pilsētas maršrutu tīklā. 
 

1.1. Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” (turpmāk – RP SIA 

“Rīgas 

satiksme”) iesniegums Nr.KOR-MD/2017/12 par grozījumiem Rīgas 

pilsētas maršrutu tīklā.  
RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš dod vārdu apakšuzņēmēja 

PS „Rīgas mikroautobusu satiksme” pārstāvim A.Loginam. 
PS „Rīgas mikroautobusu satiksme” pārstāvis A.Logins lūdz Rīgas 

domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisiju apstiprināt 
izmaiņas paaugstināta servisa autobusa maršrutos:  

  
• 246. samazinās reisu skaits darbdienās (-42 reisi). 
• 246a. maršrutā palielinās reisu skaits darbdienās (+13 reisi). 
• 263. maršrutā samazinās reisu skaits darbdienās (-20 reisi) un brīvdienās 

(-4 reisi). 
Pamatojums: Pamatojoties uz pasažieru plūsmas datu analīzi, pēc 

maršruta pagarināšanas līdz Pļavniekiem nav sasniegts prognozētais pārvadāto 
pasažieru skaits. Lai turpinātu nodrošināt reisus 246. minibusa maršrutā 
darbdienās tiek piedāvāts mainīt kustības sarakstu, veicot koordināciju ar 246a. 
minibusa maršrutu. 246. maršruta minibusi turpmāk nekursēs pa dienas vidu 
virzienā no Daugavgrīvas (laikā no plkst. 10:35 līdz plkst. 14:00) un virzienā 
no Pļavniekiem (laikā no plkst. 11:30 līdz plkst. 14:30). Attiecīgajos laika 
posmos 246a. minibusa maršrutā tiks nodrošināti papildus reisi. 

Pamatojoties uz pasažieru plūsmas analīzi, tiek piedāvāts mainīt 263. 
minibusa maršrutā kustības sarakstu darbdienām un brīvdienām. Darbdienās pa 
dienas vidu (no plkst. 11 līdz plkst. 15:00) tiek piedāvāts palielināt kustības 
intervālu no 12 min līdz 22 min. Brīvdienās no rīta izpildot pirmos un vakarā 
pēdējos reisus ir palielināts intervāls dēļ nepietiekamā pasažieru pieprasījuma.  

 
Komisija balso: 
Par: V.Faļkovs, I.Solomatins, J.Klementjevs, R.Gailis, Ē.Škapars, M.Gavrilovs, 
J.Dzikeviča, E.Valpēters, 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 izmaiņas paaugstināta servisa autobusa maršrutos no 

2017.gada 10.februāra:  



 
• 246. samazinās reisu skaits darbdienās (-42 reisi). 
• 246a. maršrutā palielinās reisu skaits darbdienās (+13 reisi). 
• 263. maršrutā samazinās reisu skaits darbdienās (-20 reisi) un brīvdienās 

(-4 reisi). 
2. Uzdot RP SIA “Rīgas satiksme” sniegt informāciju masu saziņas 

līdzekļos. 
 

 
 
 


