IZRAKSTS

RĪGAS DOMES PASAŽIERU KOMERCPĀRVADĀJUMU
LICENCĒŠANAS KOMISIJA
Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis 67012719, fakss 67012702, e-pasts : sd@riga.lv

Sēdes protokols
Rīgā
2018.gada 5.decembrī

Nr.15

Darba kārtībā:
16. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2018/114.
17. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2018/116.
18. Dažādi.
Piedalās:
Komisijas priekšsēdētājs: V.Faļkovs
Komisijas locekļi: A.Bērziņš, J.Klementjevs, V.Dubovs, M.Gavrilovs, V.Ķirsis,
A.Ansbergs, J.Klotiņš, A.Lubāns, L.Blumberga.
Nepiedalās:
Komisijas locekļi: S.Bergmanis, I.Ručkanova, G.Brālis.
Protokolē: V.Zīle
Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs atklāj Rīgas domes Pasažieru
komercpārvadājumu licencēšanas komisijas (turpmāk – komisija) sēdi un piedāvā
papildināt šīs dienas sēdes darba kārtību ar Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme”
(turpmāk – RP SIA “Rīgas satiksme”) iesniegumu Nr.KOR-MD/2018/116 par izmaiņu
ieviešanu autobusa maršrutos Nr.39. un Nr.56., par ko informācija ar visiem
pielikumiem un shēmu tika izsūtīta komisijas locekļiem piecas dienas iepriekš, proti,
2018.g. 30.novembrī. Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs prezentē komisijas
locekļiem autobusa Nr.39 un Nr.56 veikto apgriešanās manevru šobrīd esošajā
galapunktā un paskaidro komisijas locekļiem maršruta pagarināšanas līdz Lāčupes
kapu apgriešanās vietai jauna galapunkta nepieciešamību.
Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs jautā komisijas locekļiem vai par šo jautājumu ir
jābalso, lai papildinātu darba kārtību.
Komisijas locekļiem iebildumu nav.
Darba kārtība ir papildināta ar RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegumu Nr.KORMD/2018/116.
Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs piedāvā iekļaut šīs dienas sēdes darba kārtībā
sadaļā dažādi jautājumu par 19.trolejbusa pieturas vietu un RP SIA “Rīgas satiksme”
paziņojumu par Jūrmalas gatvi.

Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs jautā komisijas locekļiem vai par šo jautājumu ir
jābalso, lai papildinātu darba kārtību.
Komisijas locekļiem iebildumu nav.
Darba kārtība ir papildināta sadaļā dažādi ar jautājumu par 19.trolejbusa pieturas vietu
un RP SIA “Rīgas satiksme” paziņojumu par Jūrmalas gatvi.
Tiek uzsākta komisijas sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšana.
16. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2018/114.
RP SIA „Rīgas satiksme” lūdz ieviest jaunu pieturvietu “Sila iela” 47. autobusa
maršrutā virzienā uz Abrenes ielu.
Pamatojums:
Šobrīd, 47.autobusa maršrutā pieturvieta “Sila iela” ir tikai virzienā uz galapunktu
“Šķirotava”. Ņemot vērā, ka virzienā uz Abrenes ielu ir izbūvēta pieturvietas
platforma, lūdzam arī ieviest pieturvietu “Sila iela” virzienā uz Abrenes ielu.
Komisija balso:
Par: V.Faļkovs, A.Bērziņš, J.Klementjevs, V.Dubovs, M.Gavrilovs, V.Ķirsis,
A.Ansbergs, J.Klotiņš, A.Lubāns, L.Blumberga.
Pret: 0.
Atturas: 0.
Vienbalsīgi, pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr.634
„Sabiedriska transporta pakalpojumu organizēšanas kartība maršrutu tīklā” 7. 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: ieviest pieturvietu “Sila iela” virzienā uz Abrenes ielu.
Izmaiņas tiks ieviestas līdz ar attiecīgo ceļazīmju izvietošanu.
17. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2018/116.
RP SIA „Rīgas satiksme” lūdz ieviest izmaiņas 39. un 56.autobusa maršrutos,
lai nodrošinātu drošu autobusu kustību Lāčupes kapu apkārtnē.
Izmaiņas ļaus nodrošināt ērtu un drošu autobusu kustību, kas ļaus tiem apgriezties,
neizmantojot atpakaļgaitas manevru. Sakarā ar to:
• tiek pārcelts 39.autobusa maršruta galapunkts uz apgriešanās vietu,
saglabājot nosaukumu “Lāčupes kapi”;
• 56.autobusa maršrutā tiek pagarināts iebrauciens;
• bijušā galapunkta pieturvieta “Lāčupes kapi” uz Buļļu ielas tiek pārdēvēta
par “Baltegļu iela”;
• tiek koriģēts 39.autobusa maršruta kustības saraksts (reisu skaits nemainās)
un 56.autobusa maršruta kustības saraksts nemainās.
RP SIA „Rīgas satiksme” apliecina, ka:
• augstāk minētās maršrutu izmaiņas neietekmēs esošo tarifu;
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• 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 uzdod jautājumu RP SIA „Rīgas satiksme”
pārstāvim R.Auziņam, vai izmaiņas radīs papildus finansu slodzi.
RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš atbild, ka izmaiņas neradīs papildus
finansu slodzi.
Komisija balso:
Par: V.Faļkovs, A.Bērziņš, J.Klementjevs, V.Dubovs, M.Gavrilovs, V.Ķirsis,
A.Ansbergs, J.Klotiņš, A.Lubāns, L.Blumberga.
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 39. un 56.autobusa maršrutos:
• tiek pārcelts 39.autobusa maršruta galapunkts uz apgriešanās vietu,
saglabājot nosaukumu “Lāčupes kapi”;
• 56.autobusa maršrutā tiek pagarināts iebrauciens;
• bijušā galapunkta pieturvieta “Lāčupes kapi” uz Buļļu ielas tiek pārdēvēta
par “Baltegļu iela”;
• tiek koriģēts 39.autobusa maršruta kustības saraksts (reisu skaits nemainās)
un 56.autobusa maršruta kustības saraksts nemainās.
Izmaiņas, kas saistītas ar 39.autobusa maršruta galapunkta pārcelšanu, iebrauciena
pagarināšanu 56.autobusa maršrutā, un bijušā galapunkta pieturvietas “Lāčupes kapi”
uz Buļļu ielas pārdēvēšanu par “Baltegļu iela” stājas spēkā nekavējoties.
Izmaiņas 39.autobusa maršruta kustības sarakstos stājas spēkā ar š.g.15.decembri.
18. Dažādi.
18.1. Par 19.trolejbusa sabiedriskā transporta pieturvietu “Graudu iela”.
Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs piedāvā 19.trolejbusa sabiedriskā transporta
pieturvietu “Graudu iela” virzienā uz A/S Dzintaru pārdēvēt par “Mālu iela”, jo
pašlaik sabiedriskā transporta pieturvieta „Graudu iela” ir gan reisiem uz
Ziepniekkalnu, gan uz „A/S „Dzintars”, kas izraisa pasažieru neizpratni, jo virzienā uz
Ziepniekkalnu iebraucot A/S „Dzintars” sanāk divas dažādas sabiedriskā transporta
pieturvietas ar nosaukumu „Graudu iela”. V.Faļkovs prezentē komisijas locekļiem
pastāvošu sabiedriskā transporta pieturvietu izvietojumu.
Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs uzdod jautājumu komisijas locekļiem , vai
šo jautājumu var apspriest šajā sēde, vai arī komisijas locekļiem ir nepieciešams laiks.
Komisijas locekļiem iebildumu nav apspriest šo jautājumu šajā komisijas sēdē.
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Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs uzdod jautājumu RP SIA „Rīgas satiksme”
pārstāvim vai pārvadātājs atbalsta pieturvietas saskaņošanu.
RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis atbild, ka pārvadātājs atbalsta pieturvietas
saskaņošanu.
Komisija balso:
Par: V.Faļkovs, A.Bērziņš, J.Klementjevs, V.Dubovs, M.Gavrilovs, V.Ķirsis,
A.Ansbergs, J.Klotiņš, A.Lubāns, L.Blumberga.
Pret: 0.
Atturas: 0.
Vienbalsīgi, pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr.634
„Sabiedriska transporta pakalpojumu organizēšanas kartība maršrutu tīklā” 7. 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 “Graudu iela” virzienā
uz Dzintaru par “Mālu iela”.
Izmaiņas stāsies spēkā pēc audio balss pārskaņošanas transportlīdzekļu audio
ierakstos.
Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs lūdz „Rīgas satiksmes” pārstāvi iekļaut
transportlīdzekļu balss sludinājumos, nobraucot tiem dienvidu virzienā no pieturvietas
„Kartupeļu iela”, pasažieru ērtībām atskaņot informāciju par to, ka attiecīgais
trolejbuss brauc vai pa tiešo uz Ziepniekkalnu, vai iebrauks A/S „Dzintars” pieturvietā.
18.2. RP SIA „Rīgas satiksme” paziņojums par Jūrmalas gatvi.
RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis informē komisijas locekļus, ka šī gada laikā
Jūrmalas gatves un Dzirciema ielas krustojumā ir izbūvētas jaunas tramvaja
pieturvietas ar paaugstinātu platformu. Lai paaugstinātu šo sabiedriskā transporta
pieturvietu funkcionalitāti, paredzēts, ka šajās pieturvietās apstāsies arī atsevišķi
autobusu maršruti. Kustības saraksti un pieturvietu nosaukumi nemainās.
Izmaiņas tiks veiktas 4., 4z., 37. un 41. autobusa maršruta pieturvietu
izkārtojumā Jūrmalas gatves un Dzirciema ielas krustojuma apkaimē. Turpmāk 4., 4z.,
37. un 41. autobusa maršruta autobusi virzienā uz Piņķiem, Zolitūdi un Imantu
apstāsies tramvaja pieturvietā „Botāniskais dārzs”. Virzienā uz galapunktu
„Esplanāde”, tramvaja pieturvietā „Botāniskais dārzs” apstāsies 37. un 41. maršruta
autobusi.
Komisija pieņem zināšanai RP SIA „Rīgas satiksme” paziņojumu.

Komisijas priekšsēdētājs:

(personiskais paraksts)

V.Faļkovs

Komisijas sekretāre:

(personiskais paraksts)

V.Zīle

IZRAKSTS PAREIZS

Komisijas sekretāre
Rīgā, 2019.gada 8.janvārī

V.Zīle
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