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Darba kārtībā: 

97. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2019/81. 
98. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2019/83. 
 
Piedalās: 

Komisijas priekšsēdētājs: V.Faļkovs. 
Komisijas locekļi: A.Bērziņš, M.Gavrilovs, V.Bergs, S.Aveniņa, J.Vaivods, B.Gāliņa, 
J.Lagzdons. 
 
Nepiedalās: 

Komisijas locekļi: S.Bergmanis, J.Klementjevs, V.Dubovs, V.Ķirsis, A.Ansbergs, 
J.Klotiņš. 
 
Protokolē: 

Komisijas sekretāre: V.Zīle. 
 

RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2019/81. 

RP SIA “Rīgas satiksme” lūdz komisiju saskaņot izmaiņas 25.autobusa 
maršrutā brīvdienu kustības sarakstā 46 (-2)  reisi. 

 
Pamatojums:  
Tika veiktas izmaiņas 25.autobusa maršrutā brīvdienu kustības sarakstā sakarā ar 
nepieciešamību palielināt kompensācijas laiku galapunktā “Abrenes iela” un tiek 
vienādoti atiešanas laiki no galapunktiem. 
 

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, M.Gavrilovs, V.Bergs, S.Aveniņa, J.Vaivods, B.Gāliņa, 
J.Lagzdons. 
Pret: 0. 
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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 25.autobusa maršrutā brīvdienu kustības sarakstā 
46 (-2)  reisi. 
Izmaiņas ieviest no 2019.gada 1.decembra. 
 
RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2019/83. 

RP SIA “Rīgas satiksme” lūdz komisiju oficiāli slēgt pieturu “Salu tilts” 
virzienā uz Pētersalas ielu 19.trolejbusa maršrutā. Nākamā labiekārtotā pietura atrodas 
apmēram 300 metru attālumā. 
 

Pamatojums: Salu tilta rekonstrukcijas būvprojektā netika paredzēta sabiedriskā 
transporta pietura un faktiski tā būvprojekta realizācijas laikā jau tika slēgta.  
 

Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs izsaka piebildi, ka būtu labi, ja par tiem 
būvniecības projektiem, kuru ietvaros var tikt plānots slēgt sabiedriskā transporta 
pieturas, departaments savlaicīgi informētu komisiju.  

Komisijas locekle S.Aveniņa piebilst, ka departamenta maršrutu apsekošanas 
komisija apsekoja Salu tiltu posmā no pieturas “Mūkusalas rotācija aplis” līdz pieturai 
“Lucavsala” un neatbalstīja pieturas atjaunošanu. 

Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs informē komisiju, ka par šo jautājumu ir 
saņemtas iedzīvotāju sūdzības un viņš ir uzdevis departamentam noskaidrot pieturas 
vietas atjaunošanas iespēju. Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs izsaka priekšlikumu, 
vismaz līdz laikam, kad departaments sniegs atbildi, izņemt pieturu no maršruta 
apraksta.  

Komisijas locekļiem iebildumu, priekšlikumu nav. 
Komisijas atbalsta izņemt pieturu “Salu tilts” no maršruta apraksta. 

 
 
Komisijas priekšsēdētājs:  (paraksts)   V.Faļkovs 
 
Komisijas sekretāre:   (paraksts)   V.Zīle 
 
 
IZRAKSTS PAREIZS 
Komisijas sekretāre       V.Zīle 
Rīgā, 2019.gada 25.novembrī 
 


