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2019.gada 12.jūnijā        Nr.8 

pulksten 11.00. 
 
Darba kārtībā: 

10. RP SIA “Rīgas satiksme”  iesniegums  Nr.KOR-MD/2019/39. 
 

Piedalās: 

Komisijas priekšsēdētājs: V.Faļkovs. 
Komisijas locekļi: A.Bērziņš, J.Klementjevs, V.Dubovs, M.Gavrilovs, A.Ansbergs, 
V.Bergs, A.Lubāns, S.Aveniņa, L.Blumberga. 
 
Komisijas loceklis S.Bergmanis ierodas uz komisijas sēdi pēc 9.darba kārtības 
jautājuma izskatīšanas. 
 

Nepiedalās: 

Komisijas locekļi: V.Ķirsis, J.Klotiņš,  G.Brālis. 
 

Protokolē: 

Komisijas sekretāre: V.Zīle. 
 
10. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums  Nr.KOR-MD/2019/39. 

 
RP SIA “Rīgas satiksme” pārstāvis lūdz atbalstīti jaunas pieturvietas (abos 

virzienos) izveidi no 2019.gada 17.jūnija Jaunciema gatvē pie Kanāla ielas, kas 
nodrošinātu Kanāla ielas rajonā (Rīgas Bukulti) dzīvojošo pasažieru apkalpošanu. 
Pieturvietai piedāvājam ieviest nosaukumu “Kanāla iela” un noteikt, ka tajā apstājas 
visi garām braucošie autobusa maršruti – 19., 29. 

RP SIA „Rīgas satiksme” apliecina, ka pieturvietas ieviešana neradīs ietekmi uz 
Sabiedrības budžetu. 

RP SIA “Rīgas satiksme” pārstāvis pamato pieturvietas nepieciešamību ar 
vēsturiskās situācijas izklāstu un tās nepieciešamību iedzīvotājiem. 

 Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs prezentē komisijas locekļiem situāciju 
iespējamās pieturvietas vietā Jaunciema gatvē pie Kanāla ielas un norāda uz 
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trūkumiem – iespējamās pieturvietas faktisko nepieejamību iedzīvotājiem, jo ir 
kāpnes, nav drošas sabiedriskā transporta uzgaidāmās vietas. 

Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs piedāvā divus risinājumus. Pirmais – 
izveidot minētajā vietā pagaidu pieturvietu, pamatojoties uz Rīgas domes 
izpilddirektora rīkojumu. Otrais – izstrādāt būvprojektu, kas ir ilgtermiņa risinājums. 

Komisijas loceklis A.Lubāns izsaka viedokli, ka ir saprotama pasažieru vēlme 
atrisināt jautājumu, tomēr drošības jautājums ir stādāms augstāk. 

 Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs aicina Rīgas domes Satiksmes 
departamentu kopā ar RP SIA “Rīgas satiksme” atrast pēc iespējas īsākā laikā lētāko 
iespējamo risinājumu. 

 
Komisija balso: 
Par: V.Faļkovs, A.Bērziņš, J.Klementjevs, V.Dubovs, M.Gavrilovs, A.Ansbergs, 
V.Bergs, A.Lubāns, S.Aveniņa, L.Blumberga, S.Bergmanis. 
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: neatbalstīt jaunas pieturvietas (abos virzienos) izveidi no 2019.gada 
17.jūnija Jaunciema gatvē pie Kanāla ielas. 
 
 
 
Komisijas priekšsēdētājs:  (personiskais paraksts)   V.Faļkovs 
 

Komisijas sekretāre:   (personiskais paraksts)   V.Zīle 
 

 
IZRAKSTS PAREIZS 
Komisijas sekretāre         V.Zīle 
Rīgā, 2019.gada 17.jūlijā 
 


