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Darba kārtībā: 

26. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2018/83. 
27. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2018/84. 
28. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2018/85. 
 

Piedalās: 

Komisijas priekšsēdētājs: V.Faļkovs 
Komisijas locekļi: A.Bērziņš, J.Klementjevs, V.Dubovs, V.Ķirsis, J.Klotiņš, S.Riekstiņš, 
A.Lubāns, I.Ručkanova, L.Blumberga, G.Brālis.  
 
Nepiedalās: 

Komisijas locekļi: S.Bergmanis, M.Gavrilovs, A.Ansbergs. 
 
Protokolē: 

Komisijas sekretāre: V.Zīle 
 

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

iesniegums Nr.KOR-MD/2018/83. 

 
RP SIA „Rīgas satiksme” lūdz ieviest papildus pieturvietu “Centrālā stacija” 
14.autobusa maršrutā virzienā uz Abrenes ielu. 
 
Pamatojums: 14.autobusa maršrutam ir samazināts pieturvietu skaits pilsētas centrā pretstatā 
citiem sabiedriskā transporta maršrutiem ar identisku kustības maršrutu uz Abrenes ielu, 
līdz ar to lūdzam 14.autobusa maršrutam ieviest papildus pieturvietu “Centrālā stacija”, lai 
nodrošinātu pasažieriem maršruta pieejamību līdzvērtīgi citiem maršrutiem. 
 
RP SIA „Rīgas satiksme” apliecina, ka: 
• augstāk minētās maršrutu izmaiņas neietekmēs esošo tarifu; 
• izmaiņu rezultātā nepalielinās nobraukums maršrutu tīklā ar pasažieriem, līdz ar to 
saskaņā ar 2011.gada 14.novembra pasūtījuma līguma Nr.RD-11-1490-lī “Par sabiedriskā 
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transporta pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā” 
2.7.apakšpunktu nav nepieciešama papildus kompensācija. 
  
Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs papildus RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvja teiktajam 
paskaidro Komisijas locekļiem vēsturisko un faktisko situāciju par 14.autobusa maršrutu, 
norādot, ka tas šobrīd ir vienīgais sabiedriskā transporta maršruts, kuram nav sabiedriskā 
transporta pieturvietas pie Centrālās stacijas. Visi pārējie sabiedriskā transporta līdzekļi 
apstājas pie Centrālās stacijas vai Stacijas laukumā. 
 
Komisija balso: 
Par: V.Faļkovs, A.Bērziņš, J.Klementjevs, V.Dubovs, V.Ķirsis, J.Klotiņš, S.Riekstiņš, 
A.Lubāns, I.Ručkanova, L.Blumberga, 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, 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: ieviest papildus pieturvietu “Centrālā stacija” sabiedriskā transporta 
autobusa maršrutam Nr.14. 
 
Izmaiņas par papildus pieturvietas “Centrālā stacija” ieviešanu sabiedriskā transporta 
autobusa maršrutam Nr.14 RP SIA „Rīgas satiksme” paziņos 10 dienas pirms izmaiņu 
stāšanās spēkā, saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr.634 
„Sabiedriska transporta pakalpojumu organizēšanas kartība maršrutu tīklā” 55.punktu.  
 
27. Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” (turpmāk – RP SIA „Rīgas satiksme”)   

iesniegums Nr.KOR-MD/2018/84. 

 
RP SIA „Rīgas satiksme” lūdz pārdēvēt pieturvietu “Pedagoģijas fakultāte” par “Muižas 
iela”. 
 
Lūgums pamatots ar norādi, ka ar 2018.gada augustu Latvijas Universitātes Pedagoģijas, 
psiholoģijas un mākslas fakultāte tiek pārcelta no ēkas Rīgā, Jūrmalas gatvē 76 uz ēku Rīgā, 
Imantas 7.līnijā 1, līdz ar to attiecīgās pieturvietas nosaukums “Pedagoģijas fakultāte” 
maldina sabiedriskā transporta pasažierus.  
 
Vienlaikus RP SIA „Rīgas satiksme” paskaidro, ka izmaiņas pieturvietu nosaukumos tiek 
veiktas, ievērojot Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas  
apstiprinātos nosacījumus “Pieturvietu nosaukumu piešķiršanas vadlīnijas” (2011.gada 
29.marta lēmums, sēdes protokols Nr.5). Minētās vadlīnijas paredz, ka pieturvietu 
nosaukums tiek mainīts, ja tas nedod iespējas pasažieriem orientēties par pieturvietas 
atrašanās vietu maršrutā, vai tas ir novecojis – mainījušies ielu vai citu infrastruktūras 
objektu nosaukumi, kas ietverti pieturvietas nosaukumā. Pieturvietas nosaukumu veido 
prioritāri ievērojot šādu secību atbilstoši tās uzskaitījumam un ņemot vērā: 1) tuvākās ielas 
vai šķērsielas nosaukumu; 2) apdzīvotas vietas nosaukumu vai tās vietvārdu; 3) nozīmīga 
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infrastruktūras objekta nosaukumu (piemēram, transporta infrastruktūras objekta, izglītības 
iestādes, ārstniecības iestādes, kultūras iestādes, valsts vai pašvaldības iestādes, 
tirdzniecības centra nosaukums); 4) zemesgabala vai ēkas numuru vai ēkas nosaukumu. 
 
Konkrētajā gadījumā, ievērojot minēto vadlīniju prioritāti pieturvietas “Pedagoģijas 
fakultāte” tuvākā šķērsiela ir Muižas iela. 
 
Komisijas loceklis S.Riekstiņš uzdod jautājumu RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvim, vai 
tika izskatīts jautājums par attiecīgās pieturvietas nosaukuma maiņu, piemēram uz lielāka 
tuvākā objekta vai apdzīvotas vietas nosaukumu. 
 
Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs paskaidro, ka šobrīd jau ir vairākas sabiedriskā 
transporta pieturvietas ar Anniņmuižas vārdu – “Anniņmuižas bulvāris”, “Anniņmuižas 
iela”, “Anniņmuižas parks”, tāpēc pieturvietas “Pedagoģijas fakultāte” pārdēvēšana, 
piemēram par Anniņmuižu, varētu pasažieriem radīt pārpratumus. 
 
Komisija balso: 
Par: V.Faļkovs, A.Bērziņš, J.Klementjevs, V.Dubovs, V.Ķirsis, J.Klotiņš, S.Riekstiņš, 
A.Lubāns, I.Ručkanova, L.Blumberga, 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” 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 pieturvietu “Pedagoģijas fakultāte” par “Muižas iela”. 
 
Izmaiņas par pieturvietas “Pedagoģijas fakultāte” pārdēvēšanu par “Muižas iela” RP SIA 
„Rīgas satiksme” paziņos 10 dienas pirms izmaiņu stāšanās spēkā, saskaņā ar Ministru 
kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr.634 „Sabiedriska transporta pakalpojumu 
organizēšanas kartība maršrutu tīklā” 55.punktu.  
 
28. Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” (turpmāk – RP SIA „Rīgas satiksme”)   

iesniegums Nr.KOR-MD/2018/85.  

  

28.1. RP SIA „Rīgas satiksme” lūdz Komisiju saskaņot izmaiņas 3.autobusa maršruta 
brīvdienu kustības sarakstā pēc pludmales sezonas beigām (reisu skaits nemainās).  
 
Saņemot vairākus klientu lūgumus tiek piedāvāts veikt izmaiņas 3.autobusa maršruta 
brīvdienu kustības sarakstā virzienā no Pļavniekiem plkst. 6:43 un 7:01 pārceļot atiešanas 
laiku uz 6:39 un 6:59, lai klientiem būtu ērtāk pārsēsties uz 36.maršruta autobusu 
Daugavgrīvas galapunktā. 
RP SIA „Rīgas satiksme” apliecina, ka: 
• augstāk minētās maršrutu izmaiņas neietekmēs esošo tarifu; 
• izmaiņu rezultātā nepalielinās nobraukums maršrutu tīklā ar pasažieriem, līdz ar to 
saskaņā ar 2011.gada 14.novembra pasūtījuma līguma Nr.RD-11-1490-lī “Par sabiedriskā 
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transporta pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā” 
2.7.apakšpunktu nav nepieciešama papildus kompensācija. 
 
Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs prezentē Komisijas locekļiem vēsturisko un faktisko 
situāciju par autobusa maršrutiem Nr.3 un Nr.36, un paskaidro Komisijas locekļiem, ka 
izmaiņas 3.autobusa maršruta brīvdienu kustības sarakstā pasažieriem dos iespēju brīvi 
pārsēsties no autobusa maršruta Nr.3 uz  autobusa maršrutu Nr.36. 
 
Komisija balso par izmaiņām 3.autobusa maršruta brīvdienu kustības sarakstā: 
Par: V.Faļkovs, A.Bērziņš, J.Klementjevs, V.Dubovs, V.Ķirsis, J.Klotiņš, S.Riekstiņš, 
A.Lubāns, I.Ručkanova, L.Blumberga, 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, 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: saskaņot izmaiņas 3.autobusa maršruta brīvdienu kustības sarakstā 
virzienā no Pļavniekiem plkst. 6:43 un 7:01 pārceļot atiešanas laiku uz 6:39 un 6:59  
  
Izmaiņas 3.autobusa maršruta brīvdienu kustības sarakstā RP SIA „Rīgas satiksme” paziņos 
10 dienas pirms izmaiņu stāšanās spēkā, saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija 
noteikumu Nr.634 „Sabiedriska transporta pakalpojumu organizēšanas kartība maršrutu 
tīklā” 55.punktu.  
 
28.2.  RP SIA „Rīgas satiksme” lūdz Komisiju saskaņot izmaiņas 9.autobusa maršruta darba 
dienu kustības sarakstā sākot no 3.septembra (reisu skaits nemainās).  
 
Saņemot vairākus klientu lūgumus tiek piedāvāts veikt izmaiņas 9.autobusa maršruta darba 
dienu kustības sarakstā virzienā no Mežaparka plkst. 6:05 atiešanas laiku novirzot par 1 min 
vēlāk (6:06), lai klientiem būtu ērtāk pārsēsties no 48.maršruta autobusa. 
RP SIA „Rīgas satiksme” apliecina, ka: 
• augstāk minētās maršrutu izmaiņas neietekmēs esošo tarifu; 
• izmaiņu rezultātā nepalielinās nobraukums maršrutu tīklā ar pasažieriem, 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. 
 
Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs prezentē Komisijas locekļiem vēsturisko un faktisko 
situāciju par autobusa maršrutu Nr.9, un paskaidro Komisijas locekļiem, ka izmaiņas 
9.autobusa maršruta darba dienu kustības sarakstā pasažieriem dos iespēju brīvi pārsēsties 
no autobusa maršruta Nr.9 uz  autobusa maršrutu Nr.48. 
 
Komisija balso par izmaiņām 9.autobusa maršruta darba dienu kustības sarakstā: 
Par: V.Faļkovs, A.Bērziņš, J.Klementjevs, V.Dubovs, V.Ķirsis, J.Klotiņš, S.Riekstiņš, 
A.Lubāns, I.Ručkanova, L.Blumberga, G.Brālis. 
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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, 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: saskaņot izmaiņas 9.autobusa maršruta darba dienu kustības sarakstā 
virzienā no virzienā no Mežaparka plkst. 6:05 atiešanas laiku novirzot par 1 min vēlāk 
(6:06).  
  
Izmaiņas 9.autobusa maršruta darba dienu kustības sarakstā stājas spēkā no 2018.gada 
3.septembra. 
 

 

Komisijas priekšsēdētājs:  (personiskais paraksts)  V.Faļkovs 
 
 

Komisijas sekretāre:  (personiskais paraksts)  V.Zīle 
 

 
IZRAKSTS PAREIZS 
Komisijas sekretāre        V.Zīle 
Rīgā, 2018.gada 28.augustā 

 

 

 


