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2017.gada 10.janvārī

Nr.1

Darba kārtībā:
1. Pasažieru pārvadājumi Rīgas pilsētas maršrutu tīklā.
Piedalās:
Komisijas priekšsēdētājs: V.Faļkovs.
Komisijas locekļi: I.Solomatins, A.Kozlovs, J.Klementjevs, R.Gailis, Ē.Škapars,
M.Gavrilovs, A.Pārups, E.Valpēters, G.Brālis.
Protokolē: V.Zīle.

1. Pasažieru pārvadājumi Rīgas pilsētas maršrutu tīklā.
1.1. Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” (turpmāk – RP SIA “Rīgas

satiksme”) iesniegums Nr.KOR-MD/2016/200 par grozījumiem Rīgas pilsētas
maršrutu tīklā.
RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis lūdz Rīgas domes Pasažieru
komercpārvadājumu licencēšanas komisiju (turpmāk – Komisija) saskaņot izmaiņas
darbdienu kustību sarakstos:
• 40. autobusa maršrutā samazinās reisu skaits (-5 reisi).
• 1., 14. autobusa maršrutā reisu skaits nemainās.
• 19. trolejbusa maršrutā samazinās reisu skaits (-7 reisi).
• 24. trolejbusa maršrutā reisu skaits nemainās.
Pamatojums: 40. autobusa maršrutā mainās darbdienu kustības saraksts, sakarā ar to,
ka divām dalītā darba grafika kārtām dienas vidus pārtraukums tiek organizēts 2.
trolejbusu parkā (līdz šim Juglas galapunktā). 1., 14. autobusa maršrutā un 19., 24.
trolejbusa maršrutā mainās darbdienu kustības saraksti, lai sinhronizētu atiešanas

laikus ar 40. autobusa kustības sarakstu. Reisu samazināšana neietekmēs pasažieru
apkalpošanas kvalitāti.
Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs uzdod jautājumu RP SIA “Rīgas satiksme”
pārstāvim R.Auziņam, vai minētās izmaiņas neietekmēs RP SIA “Rīgas satiksme”
finansējumu.
RP SIA “Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš atbild, ka minētās izmaiņas darbdienu
kustības sarakstos neietekmēs RP SIA “Rīgas satiksme” finansējumu, jo izmaiņas ir
nelielas (- 5 reisi no 202 reisiem 40.autobusa maršrutā un - 7 reisi no 190 reisiem
19.trolejbusa maršrutā).
Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs uzdod jautājumu RP SIA “Rīgas satiksme”
pārstāvim R.Auziņam, vai minētās izmaiņas neietekmēs RP SIA “Rīgas satiksme”
pasažiera pārvadājuma pašizmaksu un vai neietekmēs tarifu?
RP SIA “Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš atbild, ka minētās izmaiņas sastāda kādu
procenta simtdaļu no milzīga kopējā pārvadājumu apjoma un nekādi nevar ietekmēt
pasažiera pārvadājuma pašizmaksu un tarifu.
Komisija balso:
Par: V.Faļkovs, I.Solomatins, A.Kozlovs, J.Klementjevs, R.Gailis, Ē.Škapars,
M.Gavrilovs, A.Pārups, E.Valpēters, G.Brālis
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, ka arī saskaņā ar Rīgas domes 2016.gada 26.janvāra nolikuma
Nr.180 „Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas
nolikums” 4.3.apakšpunktu,
Komisija nolemj:
1. Apstiprināt izmaiņas darbdienu kustības sarakstos no 2017.gada 23.janvāra:
•
•
•
•

40. autobusa maršrutā samazinās reisu skaits (-5 reisi).
1., 14. autobusa maršrutā reisu skaits nemainās.
19. trolejbusa maršrutā samazinās reisu skaits (-7 reisi).
24. trolejbusa maršrutā reisu skaits nemainās.

2. Uzdot RP SIA “Rīgas satiksme” sniegt informāciju masu saziņas līdzekļos.

1.2. Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” (turpmāk – RP SIA “Rīgas

satiksme”) iesniegums Nr.KOR-MD/2016/220 par grozījumiem Rīgas pilsētas
maršrutu tīklā.
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RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis lūdz Rīgas domes Pasažieru
komercpārvadājumu licencēšanas komisiju (turpmāk – Komisija) apstiprināt
izmaiņas paaugstināta servisa autobusa maršrutos:
• 206. samazinās reisu skaits darbdienās (-4 reisi) un svētdienās (-10 reisi).
Sestdienu kustības sarakstā ieviestas nelielas korekcijas pienākšanas laikos,
reisu skaits un atiešanas laiki nemainās.
• 216. maršrutā samazinās reisu skaits darbdienās (-12 reisi) un sestdienās (-26
reisi).
• 233. maršrutā samazinās reisu skaits darbdienās (-2 reisi) un svētdienās (-66
reisi).
• 236. maršrutā samazinās reisu skaits darbdienās (-10 reisi), sestdienās (-14
reisi) un svētdienās (-22 reisi).
• 237. maršrutā samazinās reisu skaits darbdienās (-4 reisi), sestdienās reisu
skaits nemainās. Svētdienās maršruts tiek slēgts.
• 270. maršrutā apvieno darbdienu (reisu skaits nemainās) un sestdienu (+12
reisi) kustības sarakstu.
• 271. maršruta darbdienu kustības sarakstā ieviestas nelielas korekcijas. Reisu
skaits nemainās.
• 280. maršrutā samazinās reisu skaits darbdienās (-30 reisi). Sestdienās maršruts
tiek slēgts.
Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs uzdod jautājumu RP SIA “Rīgas satiksme”
apakšuzņēmuma Rīgas mikroautobusu satiksme (turpmāk – RMS) pārstāvim
A.Loginam, vai minētās izmaiņas paaugstināta servisa autobusa maršrutos atstās
ietekmi uz uzņēmuma tarifiem un ieņēmumiem.
RP SIA “Rīgas satiksme” apakšuzņēmuma RMS pārstāvis A.Logins atbild, ka minētās
izmaiņas paaugstināta servisa autobusa maršrutos uz tarifiem ietekmi neatstās, taču
atstās ietekmi uz ieņēmumiem.
Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs iebilst, ka no iesniegtajiem autobusu kustības
sarakstiem nav skaidri redzams, ka autobusu vadītājiem tiek nodrošināts Darba likumā
noteiktais pusdienu laiks.
RP SIA “Rīgas satiksme” apakšuzņēmuma RMS pārstāvis A.Logins atbild, ka
autobusu vadītājiem normatīvajos aktos noteiktais pusdienu laiks tiek ievērots, un par
darba laika sadalījumu ir noslēgta vienošanās starp RMS un darbiniekiem.
Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs ierosina apstiprināt izmaiņas paaugstināta servisa
autobusa maršrutos:
• 237. maršrutā attiecībā uz maršruta slēgšanu svētdienā.
• 280. maršrutā attiecībā uz maršruta slēgšanu sestdienā un reisu skaita
samazināšanu darbdienās (-30 reisi).
• 270. maršrutā apvienot darbdienu (reisu skaits nemainās) un sestdienu (+12
reisi) kustības sarakstu vienā sarakstā.
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• pārējās izmaiņas paaugstināta servisa autobusa maršrutos atlikt līdz nākamajai
Komisijas sēdei, sagaidot no RP SIA “Rīgas satiksme” apakšuzņēmuma RMS
skaidrojumu par paaugstināta servisa autobusa vadītāju nodrošināšanu ar Darba
likumā noteikto pusdienu laiku un tā atspoguļojumu kustības sarakstos.
Komisija balso:
Par: V.Faļkovs, I.Solomatins, A.Kozlovs, J.Klementjevs, R.Gailis, Ē.Škapars,
M.Gavrilovs, A.Pārups, E.Valpēters, G.Brālis
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, ka arī saskaņā ar Rīgas domes 2016.gada 26.janvāra nolikuma
Nr.180 „Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas
nolikums” 4.3.apakšpunktu,
Komisija nolemj:
1. Apstiprināt izmaiņas paaugstināta servisa autobusa maršrutos no 2017.gada
19.janvāra:
• 237. maršrutā - svētdienās maršruts tiek slēgts.
• 270. maršrutā apvieno darbdienu (reisu skaits nemainās) un sestdienu
(+12 reisi) kustības sarakstu vienā sarakstā.
• 280. maršrutā samazinās reisu skaits darbdienās (-30 reisi). Sestdienās
maršruts tiek slēgts.
• pārējās izmaiņas paaugstināta servisa autobusa maršrutos atlikt līdz
nākamajai Komisijas sēdei, sagaidot no RP SIA “Rīgas satiksme”
apakšuzņēmuma RMS skaidrojumu par paaugstināta servisa autobusa
vadītāju nodrošināšanu ar Darba likumā noteikto pusdienu laiku,
atzīmētiem pusdienu un vakariņu laikiem un vadītāju maiņu laikiem.

Komisijas priekšsēdētājs:

Protokolētājs:

(personīgais paraksts)

(personīgais paraksts)

IZRAKSTS PAREIZS
Komisijas sekretāre
Rīgā, 2017.gada 11.janvārī

V.Zīle
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V.Faļkovs

V.Zīle

