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Piedalās: 

Komisijas priekšsēdētājs: V.Faļkovs 
Komisijas locekļi: A.Bērziņš, S.Bergmanis, V.Dubovs, M.Gavrilovs, A.Ansbergs, 
S.Riekstiņš, A.Lubāns, I.Ručkanova. 

 
Nepiedalās: 

Komisijas locekļi: J.Klementjevs, J.Klotiņš, V.Ķirsis, L.Blumberga, G.Brālis.  
 

Protokolē: I.Ručkanova 

 
Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs atklāj Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu 
licencēšanas komisijas (turpmāk – Komisija) sēdi un uzdod jautājumu Komisijas 
locekļiem, vai par šīs dienas sēdes darba kārtību ir papildinājumi. 
 
Rīgas domes Satiksmes departaments lūdz papildināt Komisijas sēdes darba kārtību ar  
SIA „HarviSpektr” pieteikumu licences pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem 
taksometriem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā saņemšanai un diviem RP SIA 
„Rīgas satiksme” iesniegumiem: Nr.KOR-MD/2018/75 un Nr.KOR-MD/2018/76. 
Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs izsaka priekšlikumu papildināt darba kārtību ar 
sadaļu dažādi.  
 
Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs jautā Komisijas locekļiem vai ir viedokļi, vai ir 
jābalso, lai papildinātu darba kārtību. 
 
Komisijas locekļiem iebildumu nav. 
 
Darba kārtība ir papildināta ar SIA „HarviSpektr” pieteikumu licences pasažieru 
pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā 
saņemšanai un diviem RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegumiem: Nr.KOR-MD/2018/75 
un Nr.KOR-MD/2018/76, kā arī darba kārtība papildināta ar sadaļu dažādi.  
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Tiek uzsākta Komisijas sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšana. 
 

7. Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” (turpmāk – RP SIA „Rīgas satiksme”) 

iesniegums Nr.KOR-MD/2018/75. 

 
RP SIA „Rīgas satiksme”  informē Komisiju, ka 2018.gada 2.jūlijā Rīgas domes 

Satiksmes departamentam tika iesniegts iesniegums Nr.KOR-IZEJ-RD/2018/205 ar 
lūgumu atcelt iespējas izmantot Rīgas domes 2010.gada 24.augusta saistošajos noteikumos 
Nr.89 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta 
maršrutu tīklā” noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus paaugstināta servisa 
pārvadājumu maršrutā Nr.246a. Vienlaikus Komisijas locekļi ir informēti, ka Rīgas domes 
Satiksmes departamenta Paaugstināta servisa pārvadājumu maršrutu, kuros ir piemērojami 
braukšanas maksas atvieglojumi, noteikšanas komisija 2018. gada 3.jūlijā pieņēma 
lēmumu atcelt minētos   braukšanas maksas atvieglojumus paaugstināta servisa 
pārvadājumu maršrutā Nr.246a. 

 
Ievērojot visu iepriekš norādīto RP SIA “Rīgas satiksme” lūdz  paaugstināta servisa 

autobusa maršrutu Nr.246a. pārdēvēt par paaugstināta servisa autobusa maršrutu Nr. 346. 
 
 

 
 

Pārvadātājs informē Komisiju, ka paaugstināta servisa autobusa maršrutu 
numerācijas izmaiņas neietekmēs esošo tarifu un, ņemot vērā, ka paaugstināta servisa 
autobusu pārvadājumos netiek kompensēti zaudējumi, nav pamata kompensācijas apjoma 
izmaiņām. 

 

Komisija balso: 
Par: V.Faļkovs, A.Bērziņš, S.Bergmanis, V.Dubovs, M.Gavrilovs, A.Ansbergs, A.Lubāns, 
I.Ručkanova. 
Pret: 0. 
Atturas: 0. 
Nepiedalās balsošanā : S.Riekstiņš. 
 

Ar balsu vairākumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu 
Nr.634 „Sabiedriska transporta pakalpojumu organizēšanas kartība maršrutu tīklā” 40. un 
55.punktu, kā arī saskaņā ar Rīgas domes 2016.gada 26.janvāra nolikuma Nr.180 „Rīgas 
domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums” 4.3.apakšpunktu, 

 

Komisija nolemj: paaugstināta servisa autobusa maršrutu Nr.246a pārdēvēt par 
paaugstināta servisa autobusa maršrutu Nr.346. 
 
8. RP SIA „Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2018/76. 

 
RP SIA „Rīgas satiksme” lūdz veikt paaugstināta servisa autobusa maršruta Nr.246  
nosaukuma maiņu no “Daugavgrīva - Pļavnieki” uz “Centrs - Daugavgrīva” un lūdz 
saskaņot izmaiņas darbadienu un brīvdienu kustības sarakstos paaugstināta servisa autobusa 
maršrutos Nr.246 un 246a. Kopējais reisu skaits nemainās - darbadienās paaugstināta 

Esošais maršruta numurs Jaunais maršruta numurs 
246a 346 
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servisa autobusa maršrutā Nr.246 - 102 (+24) reisi un paaugstināta servisa autobusa 
maršrutā Nr.246.a (Nr.346) - 70 (-24) reisi, brīvdienu reisi tiek pārcelti uz paaugstināta 
servisa autobusa maršrutu Nr.246. 

 
Pamatojums: 
Pēc būtības  paaugstināta servisa autobusa maršruta Nr.246 nosaukuma izmaiņas “Centrs – 
Daugavgrīva” tiek veiktas, lai maršruta nosaukums atspoguļotu galveno virzienu, bet tāpat 
kā līdz šim, arī maršruts atsevišķos reisos turpinās kustību līdz Pļavniekiem. Kā arī 
paaugstināta servisa autobusa maršruta Nr.246.a (Nr.346) brīvdienu reisus apkalpos 
paaugstināta servisa maršruta Nr.246 autobusi. 
Pārveidotie kustības saraksti veidoti tā, lai paaugstināta servisa pārvadājumu autobusa 
maršruts Nr.246 no galapunkta kustību uzsāktu 2-3 minūtes pēc autobusa maršruta Nr.3  
kustības uzsākšanas. Tas darīts, lai uzlabotu satiksmes drošību Daugavgrīvā un Bolderājā, 
un neradītu situācijas, kad paaugstināta servisa autobusi cenšas apsteigt lielgabarīta 
autobusa maršruta Nr.3 autobusus. 

 
Paaugstināta servisa autobusa maršrutu izmaiņas neietekmēs esošo tarifu un ņemot vērā, ka 
paaugstināta servisa autobusu pārvadājumi netiek kompensēti no RP SIA “Rīgas satiksme” 
vai Rīgas pilsētas puses, tad izmaiņas neietekmē pasūtītāja kompensācijas apmēru RP SIA 
“Rīgas satiksme”. 

 
Komisija balso: 
Par: V.Faļkovs, A.Bērziņš, S.Bergmanis, V.Dubovs, M.Gavrilovs, A.Ansbergs, A.Lubāns, 
I.Ručkanova. 
Pret: 0. 
Atturas: 0. 
Nepiedalās balsošanā : S.Riekstiņš. 
 

Ar balsu vairākumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu 
Nr.634 „Sabiedriska transporta pakalpojumu organizēšanas kartība maršrutu tīklā” 25., 27., 
28., 41 un 55.punktu, kā arī saskaņā ar Rīgas domes 2016.gada 26.janvāra nolikuma Nr.180 
„Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums” 4.3. un 
4.4.apakšpunktu, 

 

Komisija nolemj: paaugstināta servisa autobusa maršrutam Nr.246 mainīt nosaukumu uz 
“Centrs – Daugavgrīva”, kā arī saskaņot Komisijā iesniegtos kustības sarakstus paaugstināta 
servisa autobusa maršrutiem Nr.246 un Nr.346 (Nr246.a) 
 
8. Dažādi. 

Par sabiedriskā transporta pieturvietas pārdēvēšanu no “Slimnīca “Linezers”” uz 

“Linezers”.    

Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs informē Komisijas locekļus, ka ir nepieciešams 
izskatīt jautājumu par sabiedriskā transporta pieturvietas “Slimnīca “Linezers”” 
pārdēvēšanu par sabiedriskā transporta pieturvietu “Linezers”, jo slimnīca Linezers vairs 
nepastāv, tās vietā ir izvietots Jaunsardzes centrs un bruņoto spēku štābs.  
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RP SIA “Rīgas satiksme” pilnvarotais pārstāvis R.Auziņš neiebilst pieturvietas 
pārdēvēšanai. 
 
Komisija balso: 
Par: V.Faļkovs, A.Bērziņš, S.Bergmanis, V.Dubovs, M.Gavrilovs, A.Ansbergs, S.Riekstiņš,  
A.Lubāns, 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” 7. un 55.punktu, 
kā arī saskaņā ar Rīgas domes 2016.gada 26.janvāra nolikuma Nr.180 „Rīgas domes 
Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums” 4.5.apakšpunktu, 

 

Komisija nolemj: pārdēvēt sabiedriskā transporta pieturvietu no “Slimnīca “Linezers”” uz 
“Linezers”.    

 
 

Komisijas priekšsēdētājs:  (personiskais paraksts)  V.Faļkovs 
 
 

Komisijas sekretāre:  (personiskais paraksts)  V.Zīle 
 

 
IZRAKSTS PAREIZS 
Komisijas sekretāre        V.Zīle 
Rīgā, 2018.gada 5.jūlijā 

 

 

 


