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RĪGAS DOMES PASAŽIERU KOMERCPĀRVADĀJUMU
LICENCĒŠANAS KOMISIJA
Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis 67012719, fakss 67012702, e-pasts : sd@riga.lv

Sēdes protokols
Rīgā
2018.gada 17.oktobrī

Nr.13

Darba kārtībā:
25. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2018/91.
26. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2018/92.
27. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2018/94.
28. Dažādi.
Piedalās:
Komisijas priekšsēdētājs: V.Faļkovs
Komisijas locekļi: A.Bērziņš, S.Bergmanis, J.Klementjevs, V.Dubovs, M.Gavrilovs,
A.Ansbergs, S.Riekstiņš, A.Lubāns, L.Blumberga, G.Brālis.
Nepiedalās:
Komisijas locekļi: V.Ķirsis, J.Klotiņš, I.Ručkanova.
Protokolē: V.Zīle
Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs atklāj Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu
licencēšanas komisijas (turpmāk – komisija) sēdi un uzdod jautājumu komisijas locekļiem,
vai par šīs dienas sēdes darba kārtību ir papildinājumi.
Rīgas domes Satiksmes departaments lūdz papildināt komisijas sēdes darba kārtību ar
SIA “ABH”, SIA “VANGAS”, SIA “STAR 17”, SIA “TAXIDI”, SIA “BALTIC PRO 77”,
SIA “A-Z TRANSPORTATION”, SIA “TRANSSERVISS”, pieteikumiem licences
pasažieru pārvadājumiem ar taksometriem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā
saņemšanai, kā arī divām Valsts ieņēmumu dienesta vēstulēm - Nr. 30.3-23.24.1/34705 par
SIA „LETS GO” saimnieciskās darbības apturēšanu un Nr.30.2-23.31.3/36479 par SIA
„GOOD ROAD” saimnieciskās darbības apturēšanu.
Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs ierosina papildināt komisijas sēdes darba kārtību ar
sadaļu dažādi, kurā būs Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” (turpmāk – RP SIA “Rīgas
satiksme”) paziņojums par apakšuzņēmuma līguma noslēgšanu par sabiedriskā transporta

pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētas maršrutu tīkla daļas maršrutos, kas tika izsūtīts
komisijas locekļiem 2018.gada 16.oktobrī.
Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs jautā komisijas locekļiem vai ir viedokļi, vai ir jābalso,
lai papildinātu darba kārtību.
Komisijas locekļiem iebildumu nav.
Darba kārtība ir papildināta ar SIA “ABH”, SIA “VANGAS”, SIA “STAR 17”, SIA
“TAXIDI”, SIA “BALTIC PRO 77”, SIA “A-Z TRANSPORTATION”, SIA
“TRANSSERVISS”, pieteikumiem licences pasažieru pārvadājumiem ar taksometriem
Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā saņemšanai, ar divām Valsts ieņēmumu dienesta
vēstulēm - Nr. 30.3-23.24.1/34705 par SIA „LETS GO” saimnieciskās darbības apturēšanu
un Nr.30.2-23.31.3/36479 par SIA „GOOD ROAD” saimnieciskās darbības apturēšanu, kā
arī ar sadaļu dažādi.
Tiek uzsākta komisijas sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšana.
25. Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” (turpmāk – RP SIA „Rīgas satiksme”)
iesniegums Nr.KOR-MD/2018/91.
RP SIA „Rīgas satiksme” lūdz saskaņot nelielas korekcijas 5.tramvaja un
11.tramvaja maršruta darba dienu kustības sarakstos (abiem maršrutiem reisu skaits
nemainās) ar 2018.gada 1.novembri. Tiek optimizēts kustības saraksts, samazinot
braukšanas laiku starp pieturvietām.
Pamatojums:
Tika veikta izpēte 5.tramvaja maršruta posmā no pieturvietas “13.janvāra iela” līdz
Nacionālajai operai un 11.tramvaja maršruta posmā no pieturvietas “Aspazijas bulvāris”
līdz Nacionālajai operai. Tika secināts, ka ir iespējams uzlabot kustības sarakstus, samazinot
braukšanas laiku starp attiecīgajām pieturvietām – abos maršrutos braukšanas laiks
samazinās par 1 minūti, nemainot reisu skaitu un sakoordinējot tos ar 1.,7. un 9.tramvaju
maršrutiem.
RP SIA „Rīgas satiksme” apliecina, ka:
•
augstāk minētās maršrutu izmaiņas neietekmēs esošo tarifu;
•
izmaiņu rezultātā nepalielinās nobraukums maršrutu tīklā ar pasažieriem, līdz ar to
saskaņā ar 2011.gada 14.novembra pasūtījuma līguma Nr.RD-11-1490-lī “Par sabiedriskā
transporta pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā”
2.7.apakšpunktu nav nepieciešama papildus kompensācija.
Komisija balso:
Par: V.Faļkovs, A.Bērziņš, S.Bergmanis, J.Klementjevs, V.Dubovs, M.Gavrilovs,
A.Ansbergs, S.Riekstiņš, A.Lubāns, L.Blumberga, 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
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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 5.tramvaja un 11.tramvaja maršruta darba dienu
kustības sarakstos, samazinot braukšanas laiku starp pieturvietām.
Izmaiņas 5.tramvaja un 11.tramvaja maršruta darbdienu kustības sarakstos stājās spēkā ar
2018.gada 1.novembri.
26. Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” (turpmāk – RP SIA „Rīgas satiksme”)
iesniegums Nr.KOR-MD/2018/92.
RP SIA „Rīgas satiksme” lūdz slēgt pieturvietu “Pagrieziens uz Muceniekiem”
uz V31 Pievadceļa Muciniekiem 16.autobusa maršrutā.
Pamatojums:
Valsts autoceļu tīklā - A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers - Saulkalne) un V31 Pievadceļš
Muceniekiem krustojumā tiek veikta pārbūve, kura būvprojekta realizācijā nav paredzēta
sabiedriskā transporta pieturvieta, līdz ar to lūdzam slēgt pieturvietu “Pagrieziens uz
Muceniekiem” 16.autobusa maršrutā.
Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs piedāvā nevis slēgt pieturvietu, bet izņemt to no
maršruta apraksta, jo pieturvieta atrodas ārpus Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas un
dabā neeksistē. Komisijas locekļi attiecībā uz formulējuma labojumu neiebilda.
Komisija balso:
Par: V.Faļkovs, A.Bērziņš, S.Bergmanis, J.Klementjevs, V.Dubovs, M.Gavrilovs,
A.Ansbergs, S.Riekstiņš, A.Lubāns, L.Blumberga, 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, 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: izņemt no maršruta apraksta pieturvietu “Pagrieziens uz Muceniekiem”
uz V31 Pievadceļa Muciniekiem 16.autobusa maršrutā.
Informāciju par izmaiņām pārvadātājs paziņos publiski 10 dienas pirms izmaiņu stāšanās
spēkā.
27. Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” (turpmāk – RP SIA „Rīgas satiksme”)
iesniegums Nr.KOR-MD/2018/94.
RP SIA „Rīgas satiksme” lūdz ieviest sekojošas izmaiņas:
•
10. un 25.autobusa maršrutos likvidēt pieturvietu “Svētes iela” virzienā no Abrenes
ielas un virzienā uz Abrenes ielu pārdēvēt par “Mārupītes gatve”;
•
10.autobusa maršrutā pieturvietu “Purmaļi” pārdēvēt par “Sēļi” abos kustības
virzienos;
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•
10.autobusa maršrutā pieturvietas “Senči” tiek likvidētas un ieviesta jauna
pieturvieta “Mārupītes gatve” virzienā no Abrenes ielas.
Pamatojums:
VSIA “Autotransporta direkcija” saskaņojuma iesniegums par pieturvietu izvietojuma
un pieturvietu nosaukuma maiņu.
Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs piedāvā nevis likvidēt pieturvietu, bet izņemt to no
maršruta apraksta, un iekļaut maršruta aprakstā, jo pieturvietas atrodas ārpus Rīgas pilsētas
administratīvās teritorijas un dabā neeksistē. Komisijas locekļi attiecībā uz formulējuma
labojumu neiebilda.
Komisija balso:
Par: V.Faļkovs, A.Bērziņš, S.Bergmanis, J.Klementjevs, V.Dubovs, M.Gavrilovs,
A.Ansbergs, S.Riekstiņš, A.Lubāns, L.Blumberga, 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, 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:
•
izņemt no maršrutu apraksta 10. un 25.autobusa maršrutos pieturvietu “Svētes iela”
abos virzienos un iekļaut virzienā uz Abrenes ielu pieturvietu “Mārupītes gatve”;
•
10.autobusa maršrutā izņemt no maršrutu apraksta pieturvietu “Purmaļi” un iekļaut
maršrutu aprakstā pieturvietu “Sēļi” abos kustības virzienos;
•
izņemt no maršrutu apraksta 10.autobusa maršrutā pieturvietas “Senči” abos virzienos
un iekļaut maršruta aprakstā pieturvietu “Mārupītes gatve” virzienā no Abrenes ielas.
Informāciju par izmaiņām pārvadātājs paziņos publiski 10 dienas pirms izmaiņu stāšanās
spēkā.
28. Dažādi. Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” (turpmāk – RP SIA „Rīgas
satiksme”) paziņojums par apakšuzņēmuma līguma noslēgšanu par sabiedriskā
transporta pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētas maršrutu tīkla daļas maršrutos.
RP SIA “Rīgas satiksme” informē komisiju, ka ir pabeigusi sarunu procedūru “Par
apakšuzņēmuma līguma noslēgšanu par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu
Rīgas pilsētas maršrutu tīkla daļas maršrutos”, identifikācijas Nr.RS/2016/25, un,
pamatojoties uz sarunu procedūras rezultātiem, 2018.gada 5.oktobrī ir noslēgts
apakšuzņēmuma līgums ar pilnsabiedrību “Rīgas mikroautobusu satiksme”.
Pārvadājumi pamatojoties uz jauno līgumu tiks uzsākti ar 2018.gada 1.decembri,
līgums ir noslēgts uz 8 gadiem.
Apakšuzņēmējam tiek nodota pasažieru pārvadājumu veikšana sekojošos maršrutos:
Nr. 300
Stacijas laukums – Vecdaugava;
Nr. 300 vasarā
Stacijas laukums - Vecdaugava – Vecāķi;
Nr. 203
Jugla – Pļavnieki;
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Nr. 204
Nr. 206
Nr. 209
Nr. 214
Nr. 316
Nr. 322
Nr. 224
Nr. 233
Nr. 336
Nr. 237
Nr. 338
Nr. 241
Nr. 244
Nr. 246
Nr. 346
Nr. 263
Nr. 370
Nr. 271
Nr.N1
Nr.N2
Nr.N3
Nr.N4
Nr.N5
Nr.N6
Nr.N7
Nr.N10

Centrs – Jugla;
Autoosta – Mežciems;
Purvciems – Rumbula;
Centrālā stacija – Dreiliņi;
Centrs – Ķengarags;
Centrālā stacija – Lidosta;
Stacijas laukums – Mangaļsala;
Centrs – Ziepniekkalns;
Baznīcas iela – Zolitūde;
Esplanāde- Imanta;
Imanta – Pļavnieki;
Centrs – Lidosta;
Centrālā stacija – Iļģuciems;
Daugavgrīva – Pļavnieki;
Centrs – Daugavgrīva;
Mežciems – Šampēteris;
Imanta – Pļavnieki;
P.Stradiņa slimnīca - Slimnīca "Gaiļezers";
Centrs – Teika – Jugla;
Centrs – Sarkandaugava – Vecmīlgrāvis;
Centrs – Bolderāja;
Centrs – Imanta - Zolitūde;
Centrs – Purvciems - Mežciems;
Centrs – Pļavnieki - Dreiliņi;
Centrs – Ķengarags;
Centrs – Ziepniekkalns.

Apakšuzņēmējam nododamie maršruti sastāda 26 % no kopējā maršrutu tīkla garuma
kilometros.
Komisijas priekšsēdētājs informē komisijas locekļus, ka komisijai ir tiesības uzlikt
aizliegumu šim līgumam. Ja kādam no komisijas locekļiem tāda vēlme ir, vai radīsies,
Komisijas priekšsēdētājs lūdz nedēļas laikā – līdz 2018.gada 24.oktobrim nosūtīt Rīgas
domes Satiksmes departamentam pamatotu aprakstu, kuru pārsūtīs visiem komisijas
locekļiem un sasauks komisijas sēdi uz 2018.gada 31.oktobri, kurā izskatīs jautājumu par
aizlieguma piemērošanu.
Gadījumā, ja komisijas locekļi nenosūtīs pamatotu aprakstu, tad 2018.gada 31.oktobrī
komisijas sēde nenotiks un līgums automātiski stāsies spēkā bez komisijas līdzdalības.
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

(personiskais paraksts)

A.Bērziņš

Komisijas sekretāre:

(personiskais paraksts)

V.Zīle

IZRAKSTS PAREIZS

Komisijas sekretāre
Rīgā, 2018.gada 16.novembrī

V.Zīle
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