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1. Pasažieru pārvadājumi Rīgas pilsētas maršrutu tīklā. 
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1. Pasažieru pārvadājumi Rīgas pilsētas maršrutu tīklā. 

 
1.1. Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” (turpmāk – RP SIA “Rīgas 
satiksme”) iesniegums Nr.KOR-MD/2017/77 par grozījumiem Rīgas pilsētas 
maršrutu tīklā (izmaiņas tramvaju maršrutu kustības sarakstos).  
 

RP SIA „Rīgas satiksme” lūdz Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu 
licencēšanas komisiju (turpmāk - Komisija) saskaņot izmaiņas sekojošu tramvaju 
maršrutu kustības sarakstos. 

1) Tramvaja maršrutam Nr.4 darbdienās un brīvdienās, sakarā ar to, ka 
tramvaja maršruts Nr.1 neapkalpos pieturvietu “Centrāltirgus”; 
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2) Tramvaja maršrutam Nr.6 darbdienās un brīvdienās, sakarā ar to, ka Jugla 
netiks savienota ar Ausekļa ielu. 

Iesniegumam klāt pievienoti kustības saraksti un ekonomiskie pamatojumi. RP 
SIA “Rīgas satiksme” informē Komisiju, ka izmaiņas neietekmēs nepieciešamo 
kompensācijas apmēru un  tarifu. Izvērtējusi RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegumu, 
 
Komisija balso: 
Par: V.Faļkovs, J.Klementjevs, R.Gailis, M.Gavrilovs, J.Feldmanis, G.Brālis, 
J.Dzikeviča, I.Ručkanova. 
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:  
 

Apstiprināt izmaiņas tramvaju maršrutu Nr.4 un Nr.6 kustības sarakstos no 
2017.gada 17.maija. 
 
 
1.2. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2017/78 par 
grozījumiem Rīgas pilsētas maršrutu tīklā (izmaiņas autobusa maršruta Nr.11 
kustības sarakstā (+1 reiss)). 
 

RP SIA „Rīgas satiksme” lūdz Komisiju saskaņot izmaiņas autobusa maršruta 
Nr.11 kustības sarakstā, darbdienām, iekļaujot vēl vienu papildus reisu. Izmaiņas 
pamatotas ar saņemtajām pasažieru sūdzībām par nokļūšanu Jaunciemā (dzīvesvietā) 
vēlās vakara stundās. Iesniegumam klāt pievienoti kustības saraksti un ekonomiskais 
pamatojums. 

Izvērtējusi RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegumu, Komisija konstatē, ka tam 
klāt nav pievienoti visi normatīvajos aktos noteiktie dokumenti. T.i., dokumenti, kurus 
paredz Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumi Nr.634 “Sabiedriskā 
transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā” par izmaksu aprēķinu un 
tarifu. Kā arī RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums nesatur nekādu informāciju par 
izmaksām saistībā ar grozījumiem. 

RP SIA “Rīgas satiksme” iebilst un paskaidro, ka izmaksu un tarifu aprēķina 
iesniegšana šajā gadījumā nav nepieciešama, jo nav ietekmes uz tarifu. 

Uzklausījusi RP SIA “Rīgas satiksme” viedokli, Komisija lūdz Rīgas domes 
Satiksmes departamentu pieprasīt skaidrojumu par tiesību normām Satiksmes 
ministrijai. 

Komisijā tiek ierosināts balsot par iesnieguma izskatīšanas atlikšanu līdz 
2017.gada 9.jūnijam, trūkumu novēršanai. 
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Komisija balso: 
Par: V.Faļkovs, J.Klementjevs, R.Gailis, M.Gavrilovs, J.Feldmanis, G.Brālis, 
J.Dzikeviča, I.Ručkanova. 
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:  
 

Atlikt RP SIA “Rīgas satiksme” iesnieguma Nr.KOR-MD/2017/78 izskatīšanu 
līdz 2017.gada 9.jūnijam. 
 
 
Komisijas priekšsēdētājs:       V.Faļkovs 
 
 
Protokolētājs:        I.Ručkanova 
 
 

 
 

 
 


