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2019.gada 20.martā        Nr.4 
pulksten 11.00. 
 
Darba kārtībā: 
15. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-IZEJ-RD/2019/96. 
16. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2019/19. 
17. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-IZEJ-RD/2019/108. 
 
Piedalās: 
Komisijas priekšsēdētājs: V.Faļkovs. 
Komisijas locekļi: A.Bērziņš, S.Bergmanis, J.Klementjevs, V.Dubovs, M.Gavrilovs, 
V.Ķirsis, A.Ansbergs, J.Klotiņš, A.Lubāns, L.Blumberga. 
 
Nepiedalās: 
Komisijas locekļi: I.Ručkanova, G.Brālis. 
 
Protokolē: 
Komisijas sekretāre: V.Zīle. 
 
15. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-IZEJ-RD/2019/96.  

RP SIA „Rīgas satiksme” 2015.gada 12.janvāra instrukcijā Nr.INA-
INSTR/2015/2 “Vidējo braucienu skaita noteikšanas metodika” ir precizējusi kārtību, 
kā tiek aprēķināts vidējais braucienu skaits viena maršruta abonementu biļetēm un, 
pamatojoties uz Rīgas domes un RP SIA „Rīgas satiksme” 2011.gada 14.novembrī 
noslēgtā pasūtījuma līguma Nr.RD-11-1490-lī „Par sabiedriskā transporta 
pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā” (turpmāk 
– Pasūtījuma līgums) 10.5.apakšpunktu, lūdz komisiju saskaņot “Grozījumu Nr.INA-
INSTR/2015/2_GROZ/1 2015.gada 12.janvāra instrukcijā Nr.INA-INSTR/2015/2 
“Vidējo braucienu skaita noteikšanas metodika””. 
 
Komisija balso: 
Par: V.Faļkovs, A.Bērziņš, S.Bergmanis, J.Klementjevs, V.Dubovs, M.Gavrilovs, 
V.Ķirsis, A.Ansbergs, J.Klotiņš, A.Lubāns, L.Blumberga. 
Pret: 0. 
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Atturas: 0. 
 
Vienbalsīgi, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.435, Pasūtījuma līguma 
10.5.apakšpunktu, kā arī saskaņā ar Rīgas domes 2016.gada 26.janvāra nolikuma 
Nr.180 „Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas 
nolikums” 4.8.apakšpunktu, 
 
Komisija nolemj: saskaņot “Grozījumu Nr.INA-INSTR/2015/2_GROZ/1 2015.gada 
12.janvāra instrukcijā Nr.INA-INSTR/2015/2 “Vidējo braucienu skaita noteikšanas 
metodika””. 
 
16. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2019/19. 

RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš informē komisiju, ka sakarā ar 
tirdzniecības centra „Akropole” darbības uzsākšanu š.g. 4.aprīlī ir nepieciešams veikt 
korekcijas sabiedriskā transporta pieturvietu izvietojumā Salaspils ielā un 
Lokomotīves ielā, t.sk. atklāt jaunas sabiedriskā transporta pieturvietas (turpmāk – 
pieturvietas) Salaspils ielā un piešķirt tām nosaukumus.  

RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš lūdz komisiju akceptēt pieturvietu 
izvietojumu atbilstoši shēmai, kas pievienota RP SIA „Rīgas satiksme” iesniegumam 

Nr.KOR-MD/2019/19. 
 
Komisija balso: 
Par: V.Faļkovs, A.Bērziņš, S.Bergmanis, 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” 4.5.apakšpunktu, 
 
Komisija nolemj: atbalstīt pieturvietu izvietojumu atbilstoši shēmai no š.g. 4.aprīļa. 
 
Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs ierosina komisijas locekļiem balsot par komisijas 
locekļu piedāvātiem pieturvietu nosaukumiem: 
 

� Par pieturvietu „Kuzņecovs”. 
 
Komisija balso: 
Par: 5. 
Pret: 2. 
Atturas: 4. 
 
Lēmums nav pieņemts. 
 

� Par pieturvietu „Bijusī Kuzņecova fabrika”. 
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Komisija balso: 
Par: 8. 
Pret:0. 
Atturas: 3. 
 
Ar vienkāršu balsu vairākumu, 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: piešķirt pieturvietām nosaukumu „Bijusī Kuzņecova fabrika”. 
 

� Par pieturvietas nosaukumu atbilstoši ielas ēkas numuram. 
Komisija balso: 
Par: 2. 
Pret:0. 
Atturas: 9. 
 
Lēmums nav pieņemts. 
 

� Par pieturvietu „Bijusī Kuzņecova fabrika” atkārtoti. 
 
Komisija balso: 
Par: 8. 
Pret:0. 
Atturas: 3. 
 
Ar vienkāršu balsu vairākumu, 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: piešķirt pieturvietām nosaukumu „Bijusī Kuzņecova fabrika”. 
 
17. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-IZEJ-RD/2019/108. 

RP SIA „Rīgas satiksme” pagaidu valdes priekšsēdētājs E.Saulītis lūdz 
komisiju izskatīt un saskaņot sabiedriskā transporta prognozēto izmaksu aprēķinu 
2019.gadam EUR 1,2731 (bez PVN). 

Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs informē komisijas locekļus, ka komisijai 
būtu jāpieņem politisks lēmums – pieņemt zināšanai iesniegtos dokumentus un 
saskaņot pašizmaksu, jo Satiksmes departaments informēja, ka minētais jautājums 
būtu jāvērtē Finanšu departamentam, bet Finanšu departaments, savukārt, uzskata, ka 
komisijas kompetencē ir saskaņot pārvadātāja (t.i. RP SIA „Rīgas satiksme”) 
iesniegtos dokumentus, kas paredzēti MK noteikumos Nr.435, lai tālāk virzītu lēmumu 
par tarifu noteikšanu saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 16.panta 
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trešo daļu. Iesniegumam pievienotie dokumenti tika skatīti iepriekšējās komisijas sēdē 
2019.gada 6.martā, kurā VSIA „Autotransporta direkcija” pārstāve K.Grīviņa izteica 
viedokli, ka RP SIA „Rīgas satiksme” iesniegtie pielikumi MK noteikumiem Nr.435 
pēc noformējuma atbilst tiem pielikumiem, kas noteikti MK noteikumos Nr.435. 

Komisijas locekļi uzdod jautājumus RP SIA „Rīgas satiksme” pagaidu valdes 
priekšsēdētājam E.Saulītim saistībā ar iesniegtajiem dokumentiem. 

RP SIA „Rīgas satiksme” pagaidu valdes priekšsēdētājs E.Saulītis atbild uz 
komisijas locekļu jautājumiem. 

Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs ierosina pasludināt komisijas sēdes 
pārtraukumu līdz šodienas pulksten 16.00. 

Komisijas locekļiem iebildumu nav. 
Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs pasludina komisijas sēdes pārtraukumu līdz 

šodienas pulksten 16.00. 
 
Komisijas priekšsēdētājs:  (personiskais paraksts)   V.Faļkovs 
 

Komisijas sekretāre:   (personiskais paraksts)   V.Zīle 
 
 
IZRAKSTS PAREIZS 
Komisijas sekretāre         V.Zīle 
Rīgā, 2019.gada 8.aprīlī 
 


