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Darba kārtībā: 
59. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2020/2 par pieturas 
nosaukuma maiņu. 
60. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2020/3 par 4.trolejbusa 
maršruta nobraukuma izmaiņām no 2020.gada 2.janvāra. 
 
Piedalās: 
Komisijas priekšsēdētājs: V.Faļkovs. 
Komisijas locekļi: J.Klementjevs, M.Gavrilovs, V.Bergs, S.Aveniņa, J.Vaivods, 
B.Gāliņa, J.Lagzdons. 
 
Nepiedalās: 
Komisijas locekļi: A.Bērziņš, V.Dubovs, V.Ķirsis, J.Klotiņš, A.Ansbergs, 
S.Bergmanis.   
 
Protokolē: 
Komisijas sekretāre: V.Zīle. 
 
 
59. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2020/2 par pieturas 
nosaukuma maiņu. 
 

RP SIA “Rīgas satiksme” lūdz Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu 
licencēšanas komisiju (turpmāk – komisija) izskatīt Mārupes novada domes vēstuli, 
kurā pausts ierosinājums mainīt pieturas nosaukumu. 

RP SIA “Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš informē komisijas locekļus, ka RP 
SIA “Rīgas satiksme” ir saņēmusi Mārupes novada domes 2019.gada 24.oktobra 
vēstuli Nr.1/2-31627 un 2019.gada 19.decembra vēstuli Nr.1/2-3/2022 par pieturas 
“Mārupes ģimnāzija” nosaukuma maiņu uz “Mārupes Valsts ģimnāzija”. 

2019.gada 21.augustā komisija, pamatojoties uz RP SIA “Rīgas satiksme” 
iesniegumu Nr.KOR-MD/2019/56, saskaņoja pieturas “Mārupes vidusskola” 
nosaukuma maiņu uz “Mārupes ģimnāzija”. Komisija nolēma, ka pieturas 
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nosaukumam ir jābūt pēc iespējas īsākam, lai to var vieglāk un ātrāk uztvert pasažieri, 
un vienlaikus sniegtu pietiekoši lielu informācijas daudzumu par pieturas atrašanās 
vietu. Līdz ar to pieturai tika piešķirts nosaukums “Mārupes ģimnāzija”. 

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Autotransporta direkcija” (turpmāk –
Autotransporta direkcija) pārstāvis, komisijas loceklis J.Lagzdons, informē komisiju, 
ka šis jautājums salīdzinoši nesen tika skatīts Autotransporta direkcijā pamatojoties uz 
pagājušā gada septembrī saņemto Mārupes novada domes vēstuli, kurā tika lūgts 
mainīt pieturas nosaukumu no “Mārupes vidusskola” uz “Mārupes ģimnāzija”. Arī 
valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Valsts ceļi” tika lūgts uzstādīt speciālu zīmi. Pie 
tam, pieturas nosaukuma maiņa tik īsā laikā ir saistīta arī ar plāksnes maiņu uz ceļa, 
RP SIA “Rīgas satiksme”, atskaņošanai sabiedriskajā transportā, ir jāierunā jauns 
pieturas nosaukums, kā arī nav saprātīgi padarīt garāku pieturas nosaukumu.  

RP SIA “Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš izsaka viedokli, ka jautājums par 
pieturas nosaukuma maiņu, atkārtoti tik īsā laikā, uzņēmumam ir finansiāli saistošs. 

Rīgas domes Satiksmes departamenta pārstāvis, komisijas loceklis J.Vaivods, 
izsaka viedokli, ka jāuzaicina Mārupes novada domi sniegt skaidrojumu, kāpēc tik īsā 
laikā ir mainīts viedoklis par pieturas nosaukumu. 

RP SIA “Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš izsaka viedokli, ka pieturas 
nosaukuma mērķis ir dot iespēju cilvēkiem orientēties apkārtnē.  

Turpinās komisijas locekļu diskusija par pieturas nosaukuma maiņu. 
 
Vienbalsīgi, saskaņā ar Rīgas domes 2016.gada 26.janvāra nolikuma Nr.180 “Rīgas 
domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums” 
5.2.apakšpunktu, komisija nolemj uzaicināt uz komisijas sēdi Mārupes novada domes 
pārstāvi informācijas un viedokļa sniegšanai par Mārupes novada domes vēstuli, kurā 
pausts ierosinājums mainīt pieturas nosaukumu no “Mārupes ģimnāzija” uz “Mārupes 
Valsts ģimnāzija”. Līdz tam brīdim komisijas lēmumu atstāt negrozītu. 
 
60. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2020/3 par 4.trolejbusa 
maršruta nobraukuma izmaiņām no 2020.gada 2.janvāra. 
 

RP SIA “Rīgas satiksme” lūdz saskaņot 4.trolejbusa maršruta nobraukuma 
izmaiņas darbdienās no 2020.gada 2.janvāra. 

RP SIA “Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš ziņo, ka 2019.gada 11.decembra 
komisijas sēdē apstiprinātajā 4.trolejbusa maršruta kustības sarakstā, vienai trolejbusu 
kārtai ir mainīts apkalpojošais parks, kā rezultātā maršrutā samazinās nobraukums par 
7.480 km. Kustības saraksts nemainās.  

Ar šo iesniegumu RP SIA “Rīgas satiksme” labo pārrakstīšanās kļūdu par 
kopējo nobraukumu iepriekš elektroniski komisijas locekļiem nosūtītajā ekonomiskajā 
pamatojumā trolejbusa maršrutā Nr.4, tomēr vienlaikus informē, ka nemainās 
komisijas pieņemtā lēmuma būtība.  
 
Komisija balso: 
Par: V.Faļkovs, J.Klementjevs, M.Gavrilovs, V.Bergs, S.Aveniņa, J.Vaivods, 
B.Gāliņa, J.Lagzdons.  
Pret: 0. 
Atturas: 0. 
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Vienbalsīgi, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu, 
 
Komisija nolemj: saskaņot precizēto 4.trolejbusa maršruta nobraukumu darbdienās no 
2020.gada 2.janvāra. 
 
 
Komisijas priekšsēdētājs:   (paraksts)   V.Faļkovs 
 
 
Komisijas sekretāre:    (paraksts)   V.Zīle 
 
 
IZRAKSTS PAREIZS 
Komisijas sekretāre        V.Zīle 
Rīgā, 2020.gada 15.janvārī 
 
 


