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2019.gada 21.augustā        Nr.10 
pulksten 11.00. 
 
 
Darba kārtībā: 
61. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2019/54 par izmaiņām 
18.trolejbusa maršruta darbdienu kustības sarakstā. 
62. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2019/55 par izmaiņām 
28.autobusa maršruta  darbdienu kustības sarakstā. 
63. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2019/56 par pieturu 
nosaukumu maiņu. 
64. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2019/57 par izmaiņām 3., 7. un 
9.tramvaja maršruta  darbdienu un brīvdienu kustības sarakstā. 
65. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2019/58 par izmaiņām 19. un 
29.autobusa maršrutos. 
66. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2019/59 par izmaiņām 
paaugstināta servisa autobusa Nr.263. maršruta kustības sarakstā un maršruta shēmā. 
67. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2019/60 par izmaiņām 
paaugstināta servisa autobusa Nr.241. maršruta kustības sarakstā un maršruta shēmā. 
Piedalās: 
Komisijas priekšsēdētājs: V.Faļkovs. 
Komisijas locekļi: A.Bērziņš, S.Bergmanis, J.Klementjevs, M.Gavrilovs, J.Klotiņš, 
V.Bergs, S.Aveniņa, L.Blumberga. 
Nepiedalās: 
Komisijas locekļi: V.Dubovs V.Ķirsis, A.Ansbergs,  A.Lubāns, G.Brālis. 
Protokolē: 
Komisijas sekretāre: V.Zīle. 
 
61. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2019/54 par izmaiņām 
18.trolejbusa maršruta darbdienu kustības sarakstā. 

RP SIA “Rīgas satiksme” lūdz komisiju saskaņot izmaiņas 18.trolejbusa 
maršrutā darbdienu kustības sarakstā.  

Pamatojums:  
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Lai darbdienās samazinātu sastrēguma ietekmi uz kustības saraksta braukšanas 
laikiem 18.trolejbusa maršrutā, sākoties vakara maksimuma stundām tiek piedāvāts 
palielināt dīkstāvi galapunktā “Mežciems” vidēji par 3-5 minūtēm. Reisu skaits 
nemainās. 

RP SIA “Rīgas satiksme” apliecina, ka 2019.gada budžetā augstāk minētās 
izmaiņas neradīs būtiskas papildus izmaksas un nebūs nepieciešama papildus 
kompensācija. 
 
Komisija balso: 
Par: V.Faļkovs, A.Bērziņš, S.Bergmanis, J.Klementjevs, M.Gavrilovs, J.Klotiņš, 
V.Bergs, S.Aveniņa, 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 18.trolejbusa maršrutā darbdienu kustības 
sarakstā. 
 
Izmaiņas ieviest no 2019.gada 1.septembra. 
 
62. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2019/55 par izmaiņām 
28.autobusa maršruta  darbdienu kustības sarakstā. 

RP SIA “Rīgas satiksme” lūdz komisiju saskaņot izmaiņas 28.autobusa 
maršrutā darbdienu kustības sarakstā. Sakarā ar pasažieru lūgumu, lai nodrošinātu 
iespēju laicīgi nokļūt līdz Brīvības ielas pārsēšanās punktiem, reiss no Juglas plkst. 
6:40 tiek pārcels uz plkst. 6:37, un reiss no Langstiņiem plkst. 7:15 tiek pārcelts uz 
plkst. 7:09. Reisu skaits nemainās. 

RP SIA “Rīgas satiksme” apliecina, ka 2019.gada budžetā augstāk minētās 
izmaiņas neradīs būtiskas papildus izmaksas un nebūs nepieciešama papildus 
kompensācija. 
 
Komisija balso: 
Par: V.Faļkovs, A.Bērziņš, S.Bergmanis, J.Klementjevs, M.Gavrilovs, J.Klotiņš, 
V.Bergs, S.Aveniņa, 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, 
 



 

3 
 

Komisija nolemj: saskaņot izmaiņas 28.autobusa maršrutā darbdienu kustības 
sarakstā. 
 
Izmaiņas ieviest no 2019.gada 1.septembra. 
 
63. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2019/56 par pieturu 
nosaukumu maiņu. 

RP SIA “Rīgas satiksme” lūdz komisiju saskaņot pieturu nosaukumu maiņu: 
  

Pieturas nosaukums 
šobrīd 

Jaunais izglītības iestādes 
nosaukums 

Jaunais pieturas 
nosaukums 

Strazdumuižas 
internātskola 

Rīgas Strazdumuižas 
vidusskola - attīstības 

centrs 

Strazdumuižas 
vidusskola 

Ezerkrastu vidusskola Rīgas Juglas vidusskola Juglas vidusskola 

94.vidusskola 
Rīgas Ziepniekkalna 

vidusskola 
Ziepniekkalna 

vidusskola 

Meža skola 
Rīgas 5.pamatskola - 

attīstības centrs 
5.pamatskola 

Anniņmuižas ģimnāzija 
Rīgas Anniņmuižas 

vidusskola 
Anniņmuižas vidusskola 

Mārupes vidusskola Mārupes Valsts ģimnāzija Mārupes ģimnāzija  
Gaismas 

internātpamatskola 
Gaismas pamatskola 

Gaismas pamatskola 

 
Pamatojums:  
Pamatojoties uz 2019.gada 27.februāra Rīgas domes lēmumu Nr.2042 par Rīgas 

pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu tīkla pilnveidošanas pasākumiem 2019.gadā un 
2019.gada 20.jūnija Rīgas domes lēmumu Nr.2385 par atsevišķu Rīgas domes 
Izglītības, kultūras un sporta departamenta pakļautībā esošo vispārējās izglītības 
iestāžu nosaukuma maiņu, kā arī 2019.gada 20.februāra Ministru kabineta rīkojumu 
Nr.69 par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Mārupes vidusskolai un 2019.gada 
29.maija Stopiņu novada domes sēdes protokolu Nr.52 lūdzam saskaņot izmaiņas 
iepriekš minētajās pieturās. 

Vienlaicīgi  RP SIA “Rīgas satiksme” lūdz komisiju atlikt jautājuma izskatīšanu 
par pieturas “Ezerkrastu vidusskola” nosaukuma maiņu uz “Juglas vidusskola”. 
Lūgums pamatots ar Rīgas Juglas vidusskolas izteikto lūgumu – nemainīt 

pieturas nosaukumu uz “Juglas vidusskola”, jo izglītības iestādes juridiskā adrese ir 
citā vietā, šī ir tikai filiāle. 

Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs uzdod jautājumu komisijas locekļiem, vai 
kādam šobrīd ir kādi citi priekšlikumi par pieturas “Ezerkrastu vidusskola” nosaukuma 
maiņu. 

Komisijas locekļiem priekšlikumu nav. 
RP SIA “Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš informē komisijas locekļus, ka 

atbilstoši komisijas apstiprinātajām Pieturvietu nosaukumu piešķiršanas vadlīnijām, 
pieturas nosaukumu veido, prioritāri ievērojot noteiktu secību un pirmkārt, ņemot vērā 
tuvākās ielas vai šķērsielas nosaukumu. Šajā gadījumā tuvākā iela ir Malienas iela, 
tuvākā šķērsiela ir Juglas iela. Abu šo ielu nosaukumi jau ir ietverti pieturu 



 

4 
 

nosaukumos. Nākamā tuvākā šķērsiela ir Ūdeļu iela, kas ir aptuveni 200 metri 
attālumā no Rīgas Juglas vidusskolas.  

Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs uzdod jautājumu komisijas locekļiem, vai 
ir vēl kādi jautājumi. 

Komisijas loceklis Klotiņš uzdod jautājumu RP SIA “Rīgas satiksme” 
pārstāvim R.Auziņam, vai būtu korekti pieturas nosaukumu saīsināt tikai uz “Mārupes 
ģimnāzija”, nosaukumā neietverot vārdu “valsts”, jo Mārupes vidusskolai ir piešķirts 
valsts ģimnāzijas statuss.   

RP SIA “Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš paskaidro, ka pieturas nosaukums 
“Mārupes ģimnāzija“ nav pretrunā ar komisijas apstiprinātajām Pieturvietu nosaukumu 
piešķiršanas vadlīnijām un citiem normatīviem aktiem. 

Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs piedāvā pieturas nosaukumu “Meža skola” 
nemainīt.  

Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs, pamatojoties uz  RP SIA “Rīgas satiksme” 
pārstāvja R.Auziņa teikto, izsaka priekšlikumu pieturas nosaukumu “Ezerkrastu 
vidusskola” mainīt uz “Ūdeļu iela”. RP SIA “Rīgas satiksme” pārstāvis neiebilst. 
 
Komisija balso: 
Par: V.Faļkovs, A.Bērziņš, S.Bergmanis, J.Klementjevs, M.Gavrilovs, J.Klotiņš, 
V.Bergs, S.Aveniņa, 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. 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: saskaņot pieturu nosaukumu maiņu: 

  
Pieturas nosaukums 

šobrīd 
Jaunais izglītības iestādes 

nosaukums 
Jaunais pieturas 

nosaukums 

Strazdumuižas 
internātskola 

Rīgas Strazdumuižas 
vidusskola - attīstības 

centrs 

Strazdumuižas 
vidusskola 

Ezerkrastu vidusskola Rīgas Juglas vidusskola Ūdeļu iela 

94.vidusskola 
Rīgas Ziepniekkalna 

vidusskola 
Ziepniekkalna 

vidusskola 

Meža skola 
Rīgas 5.pamatskola - 

attīstības centrs 
Meža skola 

Anniņmuižas ģimnāzija 
Rīgas Anniņmuižas 

vidusskola 
Anniņmuižas vidusskola 

Mārupes vidusskola Mārupes Valsts ģimnāzija Mārupes ģimnāzija  
Gaismas 

internātpamatskola 
Gaismas pamatskola 

Gaismas pamatskola 
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Izmaiņas pieturu nosaukumos ieviest no 2019.gada 1.septembra, izņemot 
pieturas nosaukumu “Ūdeļu iela”, kas tiks ieviests Ministru kabineta 2010.gada 
13.jūlija noteikumu Nr.634 “Sabiedriska transporta pakalpojumu organizēšanas kartība 
maršrutu tīklā” 55.punktā noteiktajā kārtībā 10 dienas pirms izmaiņu stāšanās spēkā. 

 
64. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2019/57 par izmaiņām 3., 
7. un 9.tramvaja maršruta  darbdienu un brīvdienu kustības sarakstā. 

RP SIA “Rīgas satiksme” lūdz komisiju saskaņot nelielas korekcijas 3., 7. un 
9.tramvaja maršruta darbdienu un brīvdienu kustības sarakstā (visos maršrutos reisu 
skaits nemainās). Tiek optimizēts kustības saraksts, samazinot braukšanas laiku starp 
pieturvietām. 

Pamatojums: 
Tika veikta maršrutu tīkla analīze un secināts, ka posmā no pieturvietas “Prūšu 

iela” līdz pieturvietai “Ķengaraga iela”, kā arī posmā no pieturvietas “Prāgas iela” līdz 
pieturvietai “Nacionālā opera” un posmā no pieturvietas “Nacionālā opera” līdz 
pieturvietai “Centrāltirgus” ir iespējams uzlabot kustības sarakstus, samazinot 
braukšanas laiku katrā no augstāk minētajiem posmiem un virzienā par 1 minūti, 
nemainot reisu skaitu.  

RP SIA “Rīgas satiksme” apliecina, ka 2019.gada budžetā augstāk minētās 
izmaiņas neradīs papildus izmaksas un nebūs nepieciešama papildus kompensācija. 
 
Komisija balso: 
Par: V.Faļkovs, A.Bērziņš, S.Bergmanis, J.Klementjevs, M.Gavrilovs, J.Klotiņš, 
V.Bergs, S.Aveniņa, 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 korekcijas 3., 7. un 9.tramvaja maršruta darbdienu un 
brīvdienu kustības sarakstā. 
 
Izmaiņas ieviest no 2019.gada 1.septembra. 
 
65. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2019/58 par izmaiņām 19. 
un 29.autobusa maršrutos. 

Pārskatot esošo maršrutu tīklu Jaunciema gatvē, RP SIA “Rīgas satiksme” lūdz 
komisiju saskaņot izmaiņas 19. un 29.autobusa maršrutos. Tiek piedāvāts, slēgt 
19.autobusa maršrutu (-50 reisi darbadienās un -42 reisi brīvdienās), vienlaikus 
29.autobusa maršrutam veidot iebraucienus līdz Bukultiem, palielinot reisu skaitu. 
29.autobusa maršrutā tiek ieviests vienots kustības saraksts visām dienām - 65 (+28) 
reisi kā arī tiek koordinēti 2., 11. un 24.autobusa maršruti.  
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Izmaiņu rezultātā ir iespējams optimizēt maršrutu tīklu, vienlaikus nepasliktinot 
sabiedriskā transporta pakalpojumus, kā arī radot pasažieriem jaunu savienojumu starp 
Bukultiem un Vecmīlgrāvī.  

Iebraucienu skaits 29.autobusa maršrutam Bukultos būs lielāks nekā esošais 
19.autobusa maršruta reisu skaits uz/no Bukultiem. Arī atiešanas laiki Bukultos, 
iespēju robežās ir saglabāti tuvu esošajiem 19.autobusa maršruta atiešanas laikiem. 
Savietojot kopīgā maršrutā, esošās 19. un 29.trolejbusa maršrutu pasažieru plūsmas, 
neradīsies transportlīdzekļu piepildījuma problēmas.  

Ieviešot 19. un 29.autobusa maršruta izmaiņas, tiek koordinēti 2., 11. un 
24.autobusa darbdienu un brīvdienu kustības saraksti. Darbdienās 2.autobusa 
maršrutam tiek samazināts reisu skaits 145 (-1) reisi, jo 2.autobusa maršruta autobuss 
veica reisu pa 29.autobusa maršrutu. 

RP SIA “Rīgas satiksme” apliecina, ka 2019.gada budžetā augstāk minētās 
izmaiņas neradīs papildus izmaksas un nebūs nepieciešama papildus kompensācija. 
 
Komisija balso: 
Par: V.Faļkovs, A.Bērziņš, S.Bergmanis, J.Klementjevs, M.Gavrilovs, J.Klotiņš, 
V.Bergs, S.Aveniņa, 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 19. un 29.autobusa maršrutos. Slēgt 19.autobusa 
maršrutu (-50 reisi darbadienās un -42 reisi brīvdienās), vienlaikus 29.autobusa 
maršrutam veidot iebraucienus līdz Bukultiem, palielinot reisu skaitu. 29.autobusa 
maršrutā ieviest vienotu kustības sarakstu visām dienām - 65 (+28) reisi kā arī 
koordinēt 2., 11. un 24.autobusa maršrutus. 
 
Izmaiņas ieviest no 2019.gada 1.septembra. 
 
66. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2019/59 par izmaiņām 
paaugstināta servisa autobusa Nr.263. maršruta kustības sarakstā un maršruta 
shēmā. 

RP SIA “Rīgas satiksme” lūdz komisiju saskaņot paaugstināta servisa autobusa 
263.maršruta izmaiņas kustības sarakstā un maršruta shēmā. 

Pamatojums: 
Ņemot vērā to, ka esošajā galapunktā “Šampēteris” nav nepieciešamā 

infrastruktūra priekš autobusu vadītājiem kā arī tuvējo māju iedzīvotāju iebildumus 
pret to, lūdzam veikt 263.maršrutā izmaiņas maršruta shēmā un kustības sarakstā. 
Turpmāk 263.maršruta autobusi kursēs no galapunkta “Mežciems” pa maršrutu līdz 
Šampētera ielai, tālāk pa Šampētera ielu, Jūrkalnes ielu līdz galapunkta pieturvietai 
“Zasulauka depo”. No Šampētera kursētu pa Jūrkalnes ielu, Zasulauka ielu, Šampētera 
ielu un tālāk pa maršrutu. Reisu skaits nemainās. 
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RP SIA “Rīgas satiksme” apliecina, ka paaugstināta servisa autobusa maršrutu 
izmaiņas neietekmēs esošo tarifu, kā arī tās neradīs papildus pasažieru plūsmu un 
papildu finanšu slogu uz pašvaldības vai RP SIA “Rīgas satiksme” budžetu. 

 
Komisija balso: 
Par: V.Faļkovs, A.Bērziņš, S.Bergmanis, J.Klementjevs, M.Gavrilovs, J.Klotiņš, 
V.Bergs, S.Aveniņa, 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 paaugstināta servisa autobusa 263.maršruta izmaiņas 
kustības sarakstā un maršruta shēmā. 
 
Izmaiņas ieviest no 2019.gada 1.septembra. 
 
67. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2019/60 par izmaiņām 
paaugstināta servisa autobusa Nr.241. maršruta kustības sarakstā un maršruta 
shēmā. 

RP SIA “Rīgas satiksme” lūdz komisiju saskaņot paaugstināta servisa 
241.autobusa maršruta izmaiņas kustības sarakstā un maršruta kustības shēmā. 
Turpmāk 241.maršruta autobusi kursēs Lidostas “Rīga” teritorijā tāpat kā 22.autobusa 
maršruts un 322.paaugstināta servisa maršruts. Reisu skaits nemainās. 

Pamatojums: 
Regulāri ir situācijas, kad nav iespējams piebraukt P1 stāvvietā pie pieturvietas, 

jo stāvvieta tiek aizņemta ar privātajiem auto. 
RP SIA “Rīgas satiksme” apliecina, ka paaugstināta servisa autobusa maršrutu 

izmaiņas neietekmēs esošo tarifu, kā arī tās neradīs papildus pasažieru plūsmu un 
papildu finanšu slogu uz pašvaldības vai Rīgas satiksmes budžetu. 
 
Komisija balso: 
Par: V.Faļkovs, A.Bērziņš, S.Bergmanis, J.Klementjevs, M.Gavrilovs, J.Klotiņš, 
V.Bergs, S.Aveniņa, 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, 
 



 

8 
 

Komisija nolemj: saskaņot paaugstināta servisa 241.autobusa maršruta izmaiņas 
kustības sarakstā un maršruta kustības shēmā. 
 
Izmaiņas ieviest no 2019.gada 1.septembra. 
 
 
 
 
 
Komisijas priekšsēdētājs:  (personiskais paraksts)   V.Faļkovs 
 

Komisijas sekretāre:   (personiskais paraksts)   V.Zīle 
 
 
IZRAKSTS PAREIZS 
Komisijas sekretāre         V.Zīle 
Rīgā, 2019.gada 17.jūlijā 
 


