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2019.gada 25.martā        Nr.5 
pulksten 11.00. 
 
Piedalās: 
Komisijas priekšsēdētājs: V.Faļkovs. 
Komisijas locekļi: A.Bērziņš, S.Bergmanis, J.Klementjevs, V.Dubovs, M.Gavrilovs, 
J.Klotiņš, A.Lubāns, L.Blumberga. 
 
Nepiedalās: 
Komisijas locekļi: V.Ķirsis, A.Ansbergs, I.Ručkanova, G.Brālis. 
 
Protokolē: 
Komisijas sekretāre: V.Zīle. 
 

Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs atklāj Rīgas domes Pasažieru 
komercpārvadājumu licencēšanas komisijas (turpmāk – komisija) ārkārtas sēdi.  
 
1. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2019/19. 

Ņemot vērā, ka nepastāv iespēja ieviest visas 2019.gada 20.marta Rīgas domes 
Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas (turpmāk – komisija) sēdē Nr.4 
pieņemtās izmaiņas par pieturvietām Salaspils un Lokomotīves ielā, šodien ir sasaukta 
komisijas ārkārtas sēde.  
 Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs piedāvā atcelt 2019.gada 20.marta 
komisijas sēdē Nr.4 pieņemto lēmumu par RP SIA „Rīgas satiksme” iesniegumu 
Nr.KOR-MD/2019/19 ar vienu balsojumu.  

Komisijas locekļiem iebildumu nav. 
 
Komisija balso: 
Par: V.Faļkovs, A.Bērziņš, S.Bergmanis, J.Klementjevs, V.Dubovs, M.Gavrilovs, 
J.Klotiņš, A.Lubāns, L.Blumberga. 
Pret: 0. 
Atturas: 0. 
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Vienbalsīgi, komisija nolemj: atcelt 2019.gada 20.marta komisijas sēdē Nr.4 
pieņemto lēmumu par RP SIA „Rīgas satiksme” iesniegumu Nr.KOR-MD/2019/19. 

Iesniegums tiek izskatīts atkārtoti. 
 

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. 
 
Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs piedāvā pieturvietu shēmu ar apzīmējumiem, kas 
pievienoti šī protokola pielikumā (pielikums Nr.1). 
 
RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš izklāsta savu redzējumu par pieturvietu 
izvietojumu atbilstoši protokola pielikumā pievienotajai shēmai: 

1. atvērt jaunizveidotās pieturvietas iepretim tirdzniecības centra centrālajai 
iebrauktuvei uz Salaspils ielas (shēmā 7. un 8.); 

2. slēgt Salaspils ielā pieturvietas “Ķengarags” abos virzienos (shēmā 9. un 
10.);  

3. Salaspils ielā esošo pieturvietu “Jāņavārti” virzienā uz centru pārcelt uz 
jaunizveidoto pieturvietas kabatu, kas novietota aptuveni 200 m atpakaļ, 
tuvāk gājēju šķērsojumam pāri dzelzceļa sliedēm, saglabājot esošo 
pieturvietas nosaukumu (shēmā 11. pārceļam uz 13.); 

4. Esošo pieturvietu “Jāņavārti” virzienā no centra, saglabāt bez izmaiņām 
(shēmā 12.); 

5. Jaunizbūvēto (pēc projekta plānoto) pieturvietu pirms iebraukšanas “RIMI” 
veikalā, neatvērt (shēmā 14.); 

6. slēgt pieturvietu “Rušonu iela” Lokomotīves ielā virzienā uz centru (shēmā 
15.) ar atliekošu nosacījumu – līdz brīdim, kad tiks pielāgota infrastruktūra 
(shēmā 17.); 

7. slēgt Salaspils ielā autobusa Nr.18 pieturvietu “Mūzikas skola” virzienā no 
centra (shēmā 18.), jo no iepriekšējās pieturvietas “Rušonu iela” (shēmā 16.) 
līdz pieturvietai “Mūzikas skola” (shēmā 18.) ir tikai 190 m attālums. 

 
Komisija balso: 
Par: V.Faļkovs, A.Bērziņš, S.Bergmanis, J.Klementjevs, V.Dubovs, M.Gavrilovs, 
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 šī protokola pielikumā 
pievienotajai pieturvietu shēmai no š.g. 4.aprīļa. 
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Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs piedāvā komisijas locekļiem balsot par pieturvietu 
nosaukumiem, un nosaukt pieturvietas „Kuzņecovs”. 
 
Komisijas loceklis Klotiņš izsaka priekšlikumu pieturvietas nosaukt „Bijusī 
Kuzņecova fabrika”. 
 
Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs informē komisijas locekļus, ka gadījumā, ja 
pirmais priekšlikums par pieturvietas nosaukumu „Kuzņecovs” tiks atbalstīts par otro 
priekšlikumu netiek balsots. 
 
Tiek uzsākts balsojums par pieturvietu nosaukumu: 
 

� Par pieturvietu „Kuzņecovs”. 
 
Komisija balso: 
Par: A.Lubāns, L.Blumberga V.Faļkovs, A.Bērziņš, J.Klementjevs, V.Dubovs, 
M.Gavrilovs. 
Pret: J.Klotiņš. 
Atturas: 0. 
 
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 „Kuzņecovs”. 
 
 
Komisijas priekšsēdētājs:  (personiskais paraksts)   V.Faļkovs 
 

Komisijas sekretāre:   (personiskais paraksts)   V.Zīle 
 
 
IZRAKSTS PAREIZS 
Komisijas sekretāre         V.Zīle 
Rīgā, 2019.gada 26.martā 
 
 



Pielikums Nr.1  

25.03.2019. komisijas ārkārtas sēdes Nr.5 protokolam  

 


