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2017.gada 12.maijā         Nr.10 
 
 
 
Darba kārtībā: 
 

1. Pasažieru pārvadājumi Rīgas pilsētas maršrutu tīklā. 
 
Piedalās: 
Komisijas priekšsēdētājs: V.Faļkovs 
Komisijas locekļi: J.Klementjevs, R.Gailis, J.Feldmanis, G.Brālis, J.Dzikeviča, 
I.Ručkanova, E.Valpēters 

 
Nepiedalās: 
Komisijas locekļi: I.Solomatins, Ē.Škapars, A.Kozlovs, M.Garvrilovs. 
 
Protokolē: 
Komisijas sekretāre: I.Ručkanova. 
 

 
1. Grozījumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā. 

 
1.1. Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” (turpmāk – RP SIA “Rīgas 
satiksme”) iesniegums Nr.KOR-MD/2016/81 ar kuru papildināts iepriekšējās 
sēdes iesniegums Nr.KOR-MD/2017/78 (turpmāk – Iesniegums) 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) 
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vēlās vakara stundās. Iesniegumam klāt pievienoti kustības saraksti un ekonomiskais 
pamatojums. 

RP SIA “Rīgas satiksme” Iesniegums, kura izskatīšana iepriekšējā Komisijas 
sēdē 10.05.2017. (protokols Nr.9) tika atlikta, šobrīd ir papildināts ar rakstisku 
apliecinājumu, ka veiktās izmaiņas autobusa maršrutā Nr.11 nepārsniedz vienu 
procentu no kopējā 2017.gada nobraukuma ar pasažieriem maršrutu tīklā, līdz ar to 
saskaņā ar 2011.gada 14.novembra pasūtījuma līguma Nr.RD-11-1490-lī “Par 
sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta 
maršrutu tīklā” 2.7.apakšpunktu nav nepieciešama papildus kompensācija. Vienlaikus 
RP SIA “Rīgas satiksme” apliecina, ka attiecīgās izmaiņas neietekmēs esošo tarifu. 

Izvērtējot RP SIA “Rīgas satiksme” Iesniegumu ar tam klāt iesniegtajiem 
papildinājumiem, Komisijā tiek ierosināts lemt par izmaiņu saskaņošanu autobusa 
maršrutam Nr.11. 
 
Komisija balso: 
Par: V.Faļkovs, J.Klementjevs, R.Gailis, J.Feldmanis, G.Brālis, J.Dzikeviča, 
I.Ručkanova, E.Valpēters. 
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 autobusa maršruta Nr.11 kustības sarakstā (+1 reiss) no 
2017.gada  22.maija. 
 
 
1.2. RP SIA “Rīgas satiksme” lūdz papildināt šīs sēdes darba kartību ar 
iesniegumu Nr.KOR-MD/2016/82 (turpmāk – Iesniegums Nr.2). 

 
Rīgas domes 2016.gada 26.janvāra nolikuma Nr.180 „Rīgas domes Pasažieru 

komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums” 12.punkts nosaka, ka 
Komisijas sēdes darba kārtību var grozīt sēdes laikā, ja par to nobalso vairākums 
klātesošo Komisijas locekļu.  Ievērojot minēto, Komisijā tiek ierosināts lemt par sēdes 
darba kārtības papildināšanu ar RP SIA “Rīgas satiksme” Iesniegumu Nr.2, balsojot. 

 
Komisija balso: 
Par: V.Faļkovs, J.Klementjevs, R.Gailis, M.Gavrilovs, G.Brālis, J.Dzikeviča, 
I.Ručkanova. 
Pret: 0. 
Atturas: J.Feldmanis. 
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Atbilstoši Rīgas domes 2016.gada 26.janvāra nolikuma Nr.180 „Rīgas domes 
Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums” 12. un 16.punktam, 
 
Komisija nolemj:  
 

Papildināt sēdes darba kartību un iekļaut tajā RP SIA “Rīgas satiksme” 
Iesnieguma Nr.2 izskatīšanu. 
 
 
1.3. RP SIA “Rīgas satiksme” Iesniegums Nr.2.  
 

RP SIA “Rīgas satiksme” lūdz Komisiju grozīt spēkā stāšanās datumu 
izmaiņām tramvaju maršrutos Nr.1., 3., 4., 6., 10. un 11., par jauno spēkā stāšanās 
datumu nosakot 2017.gada 5.jūniju. Lūgums pamatots ar norādi, ka vēl nav pabeigti 
jauno tramvaju pirms ekspluatācijas testi. 

Komisija konstatē, ka 2017.gada 2.maija Komisijas sēdē (protokols Nr.8) un 
2017.gada 10.maija Komisijas ārkārtas sēdē (protokols Nr.9) Komisija apstiprināja 
izmaiņas augstāk uzskaitītajiem tramvaju maršrutiem, nosakot atšķirīgus izmaiņu 
spēkā stāšanos datumus, proti, 2017.gada 17.maiju un 2017.gada 18.maiju.  

Izvērtējot RP SIA “Rīgas satiksme” Iesniegumu Nr.2 un ņemot vērā tā 
pamatojumu, Komisijā tiek ierosināts lemt par to izmaiņu spēkā stāšanās datumu 
grozīšanu, kas tika apstiprināti iepriekšējās Komisijas sēdēs (t.i., protokols Nr.8 un 
protokols Nr.9). 
 
Komisija balso: 
Par:  R.Gailis, J.Feldmanis, G.Brālis, J.Dzikeviča, I.Ručkanova, E.Valpēters. 
Pret: 0. 
Atturas: V.Faļkovs, J.Klementjevs. 

 
Pamatojoties uz Rīgas domes 2016.gada 26.janvāra nolikuma Nr.180 „Rīgas 

domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums” 
4.3.apakšpunktu, 
 
Komisija nolemj:  
 

Grozīt apstiprināto izmaiņu, tramvaja maršrutos Nr.1., 3., 4., 6., 10. un 11. (kas 
tika apstiprināti Komisijas sēdēs (protokols Nr.8 un protokols Nr.9)), spēkā stāšanos 
datumu uz 2017.gada 5.jūniju. 
 
 
Komisijas priekšsēdētājs:       V.Faļkovs 
 
 
Protokolētājs:        I.Ručkanova 


