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Piedalās:
Komisijas priekšsēdētājs: V.Faļkovs
Komisijas locekļi: A.Bērziņš, S.Bergmanis, J.Klementjevs, V.Dubovs, M.Gavrilovs,
V.Ķirsis, A.Ansbergs, J.Klotiņš, S.Riekstiņš, A.Lubāns, I.Ručkanova, L.Blumberga,
G.Brālis.
Protokolē:
Komisijas sekretāre: V.Zīle
Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs atklāj Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu
licencēšanas komisijas (turpmāk – Komisija) sēdi un ierosina sākt sēdes darba kārtības
izskatīšanu ar pārvadātāju pieteikumu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu
izskatīšanu, un kā pēdējo darba kārtības jautājumu izskatīt RP SIA „Rīgas satiksme “
iesniegumu.
Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs jautā Komisijas locekļiem, vai ir iebildumi pret
piedāvāto darba kārtības izskatīšanas secību.
Komisijas locekļiem iebildumu nav.
Tiek uzsākta Komisijas sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšana.
5. Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” (turpmāk – RP SIA „Rīgas satiksme”)
iesniegums Nr.KOR-MD/2018/68.
RP SIA „Rīgas satiksme” lūdz saskaņot izmaiņas kustības sarakstos paaugstināta servisa
autobusu maršrutos. 246.maršrutā tiek piedāvāts veikt izmaiņas kustības sarakstos – darba
dienās 88 (+10) reisi un 246a maršrutā– darba dienās 120 (+26) reisi un brīvdienās 158
(+24) reisi.
Pamatojums:
Balstoties uz pasažieru plūsmas analīzi 246 un 246a maršrutā, tika secināts, ka darba dienās
un brīvdienās pēc 2018.gada 7.maija būtiski palielinājās pasažieru skaits. Vidēji darba dienā
2017.gada maijā un jūnijā tika pārvadāti 2787 pasažieri, brīvdienā 1633, bet pēc 2018.gada
7.maija vidēji darbadienā tiek pārvadāti 3700 pasažieri un brīvdienā 2280 pasažieri, kas
attiecīgi ir par 25% un 28% vairāk salīdzinot ar 2017.gada to pašu laika periodu.

Paaugstināta servisa autobusa maršrutu izmaiņas neietekmēs esošo tarifu un ņemot vērā, ka
paaugstināta servisa autobusu pārvadājumi netiek kompensēti no RP SIA „Rīgas satiksme”
vai Rīgas pilsētas puses, tad izmaiņas neietekmē pasūtītāja kompensācijas apmēru RP SIA
“Rīgas satiksme”.
Komisijas locekļi uzdod jautājumus RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvim un izsaka
viedokļus.
Komisija balso:
Par 6: V.Faļkovs, A.Bērziņš, S.Bergmanis, J.Klementjevs, M.Gavrilovs, V.Dubovs.
Pret 4: V.Ķirsis, A.Ansbergs, J.Klotiņš, G.Brālis.
Atturas 3: A.Lubāns, I.Ručkanova, L.Blumberga.
Balsojumā nepiedalās S.Riekstiņš.
Komisijas priekšsēdētājs konstatē, ka lēmums nav pieņemts.
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