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Sēdes protokols 
Rīgā 

 
 
2021.gada 6.aprīlī, plkst. 1000       Nr.2 
Sēde notiek attālinātā veidā Microsoft Teams lietotnē 
 
 
Piedalās: 
Komisijas locekļi: Miroslavs Kodis, Olafs Pulks, Vadims Faļkovs, Jānis Vaivods,  
Rudīte Reveliņa, Laura Blumberga, Evelīna Budiloviča. 
 
Nepiedalās: Jeļena Gaile, Santa Aveniņa, Valters Bergs. 
 
Uzaicinātā persona: Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” (turpmāk – RP SIA 
“Rīgas satiksme”) Maršrutu tīkla un pārvadājumu daļas vadītājs Reinis Auziņš. 
 
Protokolē: 
Komisijas sekretāre: Ieva Cīrule. 
 

Pirms Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas 
(turpmāk – Komisija) sēdes sākuma Komisijas priekšsēdētājs Miroslavs Kodis 
pārliecinās, vai visi Komisijas locekļi un uzaicinātā persona ir pieslēgušies tiešsaistē. 

Ir saņemti apstiprinājumi no 7 (septiņiem) Komisijas locekļiem un uzaicinātās 
personas par pieslēgšanos tiešsaistē Komisijas sēdei. 

Komisijas nolikuma 15.punkts noteic, ka Komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās 
vismaz puse no Komisijas locekļiem, no kuriem viens ir Komisijas priekšsēdētājs, bet 
viņa prombūtnes laikā – Komisijas priekšsēdētāja vietnieks. Ja Komisija nav 
lemttiesīga, septiņu kalendāro dienu laikā sasauc atkārtotu sēdi, nemainot darba kārtību. 

Komisijas priekšsēdētājs Miroslavs Kodis konstatē, ka Komisijas sēdes norisei ir 
nepieciešamais kvorums – sēdē piedalās 7 (septiņi) Komisijas locekļi.  

Tiek uzsākta Komisijas sēde. Komisijas sēdes balsojums notiek, izmantojot 
Microsoft Teams lietotnes tērzētavu. 

Pamatojoties uz Rīgas domes 2020.gada 8.maija nolikuma Nr.16 “Rīgas domes 
Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums” 12.punktu, tiek 
sasaukta Komisijas sēde Nr.2 ar šādu darba kārtību: 
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Darba kārtība: 
 

 
Komisijas priekšsēdētājs Miroslavs Kodis noskaidro, vai Komisijas sēdes darba 

kārtībai ir papildinājumi, iebildumi. 
Komisijas locekļiem iebildumu, papildinājumu nav.  
Tiek uzsākta Komisijas sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšana. 

 
1. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2021/11 par izmaiņām 
paaugstināta servisa autobusu maršrutos (turpmāk – iesniegums). 

RP SIA “Rīgas satiksme” pārstāvis Reinis Auziņš iepazīstina Komisijas locekļus 
ar iesnieguma saturu un pamatojumu. 

RP SIA “Rīgas satiksme” informē, ka sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas 
situāciju būtiski samazinājās pasažieru plūsma, kā arī ir ieviesti ierobežojumi 
sabiedriskā transporta lietošanā. Sabiedriskā transporta kustības izmaiņas ārkārtas 
situācijas laikā tika noteiktas saskaņā ar Rīgas pilsētas izpilddirektora rīkojumiem par 
satiksmi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos un tā secīgiem grozījumiem. 

Jāņem vērā, ka valstī pēc 2021.gada 6.aprīļa paredzēts atcelt ārkārtējo situāciju, 
tomēr spēkā joprojām teju visi Covid-19 izplatības mazināšanai ieviestie ierobežojumi. 

RP SIA “Rīgas satiksme” informē, ka izmaiņas būtiski neietekmēs pasažieru 
plūsmu, un attiecīgas sūdzības ir fragmentāras un neliecina par būtisku maršrutu 
trūkumu, kā arī iesniegumā ir detalizēti norādītas sakritības procenti ar citiem RP SIA 
“Rīgas satiksme” maršrutiem. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, RP SIA “Rīgas satiksme” lūdz komisiju saskaņot 
šādas izmaiņas paaugstināta servisa autobusu maršrutos: 
 

 slēgt 322., 324., 337., 341. un 344. paaugstināta servisa autobusu maršrutus; 
 veikt izmaiņas 316., 333., 363., 370. un 371.paaugstināta servisa autobusu 

maršrutu darba dienu kustības sarakstos un organizēt kustību šajos maršrutos 
brīvdienās. 

 
RP SIA “Rīgas satiksme” paskaidro, ka izmaiņas paredz nodrošināt regulāru 

kustības intervālu darba dienās visas dienas garumā, kā arī atklāt kustību brīvdienās, 
tādējādi nodrošinot pasažieriem vienādi pieejamus paaugstināta servisa autobusu 
maršrutu pakalpojumus gan visas darba dienas garumā, gan brīvdienās. Izmaiņas 
nodrošinās sakārtotāku un pārskatāmāku maršrutu tīklu, kas vienkāršāk uztverams 
pasažieriem, kā arī efektīvāks gan no pārvadātāja, gan no pasažieru skata punkta. Kā arī 
paskaidro, ka kopējais nobraukums paaugstināta servisa autobusu maršrutos pēc 
rosināto izmaiņu ieviešanas būtiski nemainīsies. 
 

Nr.p.k. Jautājums Ziņotājs 

1. 
02.02.2021. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums  
Nr.KOR-MD/2021/11 par izmaiņām paaugstināta servisa 
autobusu maršrutos.  

R.Auziņš 

2. 
25.03.2021. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums  
Nr.KOR-MD/2021/28 par izmaiņām autobusa maršrutā 
Nr.6 “Abrenes iela - Dreiliņi”. 

R.Auziņš 
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Komisijas priekšsēdētājs Miroslavs Kodis noskaidro Komisijas locekļu 
viedokļus. 

Evelīna Budiloviča uzdod jautājumu, vai šobrīd Imantas un Zolitūdes 
iedzīvotājiem ir iespējams ar sabiedrisko transportu nokļūt līdz lidostai? 

RP SIA “Rīgas satiksme” pārstāvis Reinis Auziņš paskaidro, ka šobrīd tas nav 
iespējams, izņemot ar pārsēšanos citā sabiedriskā transportā. Ja atjaunosies pasažieru 
plūsma, tad tiks vērtētas citas iespējas attīstīt šāda savienojuma atjaunošanu ar 
sabiedrisko transportu. 

Komisijas loceklis Jānis Vaivods uzdod jautājumu RP SIA “Rīgas satiksme” 
pārstāvim Reinim Auziņam, vai sabiedriskā transporta kustības izmaiņas ir ekonomiski 
pamatotas un ir ievērotas normatīvo aktu prasības. 

RP SIA “Rīgas satiksme” pārstāvis Reinis Auziņš paskaidro, lai nodrošinātu 
sakārtotāku un pārskatāmāku maršrutu tīklu ir veikti un iesniegti ekonomiskie 
pamatojumi, ievērojot normatīvo aktu prasības. 

Klātesošajiem un Komisijas locekļiem jautājumu nav. Komisijas locekļi tiek lūgti 
balsot. 
 
Komisija balso: 
Par: Miroslavs Kodis, Jānis Vaivods, Laura Blumberga, Olafs Pulks, Evelīna 
Budiloviča, Rudīte Reveliņa. 
Pret:0. 
Atturas: Vadims Faļkovs 
 
Ar vienkāršu balsu vairākumu, 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 2020.gada 8.maija 
nolikuma Nr.16 “Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas 
nolikums” 4.2.apakšpunktu, 
 
Komisija nolemj: apstiprināt sekojošas izmaiņas paaugstināta servisa autobusu 
maršrutos: 

 slēgt 322., 324., 337., 341. un 344. paaugstināta servisa autobusu maršrutus; 
 veikt izmaiņas 316., 333., 363., 370. un 371.paaugstināta servisa autobusu 

maršrutu darba dienu kustības sarakstos un organizēt kustību šajos maršrutos 
brīvdienās. 

 
Lēmums stājas spēkā 2021.gada 17.aprīlī. 
 
2. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2021/28 par izmaiņām 
autobusa maršrutā Nr.6 “Abrenes iela - Dreiliņi. 

RP SIA “Rīgas satiksme” pārstāvis Reinis Auziņš iepazīstina komisijas locekļus 
ar iesnieguma saturu un pamatojumu. 

RP SIA “Rīgas satiksme” lūdz atcelt 2020.gada 30.oktobra Komisijas sēdē Nr.8 
(3.punkts) pieņemto lēmumu par atbalstīto 6.autobusa maršruta pagarināšanu virzienā 
no centra pa Augusta Deglava ielu, tālāk pa Juglas ielu līdz tirdzniecības centram IKEA 
un tirdzniecības centram SĀGA. Virzienā uz centru pa Juglas ielu, Augusta Deglava 
ielu, Ēvalda Valtera ielu un tālāk pa esošo maršrutu. Kā maršruta pagarināšanas spēkā 
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stāšanās laiku noteikt no galapunkta funkcijām nepieciešamās infrastruktūras 
uzstādīšanas brīža desmit dienas, sabiedrības informēšanai par gaidāmajām izmaiņām. 

RP SIA “Rīgas satiksme” pārstāvis Reinis Auziņš paskaidro, ka iestājoties valstī 
ārkārtas situācijai un saņemot no iedzīvotājiem iebildumus, autobusa maršruts Nr.6 
netika pagarināts un ar Rīgas pilsētas izpilddirektora rīkojumu tika noteikts, ka 6. 
maršruta autobusi kursēs maršrutā “Abrenes iela – Dreiliņi”. 

2021.gada 16.februārī Rīgas domes Satiksmes departamenta maršruta 
apsekošanas komisija (turpmāk – apsekošanas komisija), ņemot vērā iedzīvotāju 
iebildumus par plāniem mainīt 6.autobusa maršrutu, to novirzot no Dreiliņiem uz 
jaunajiem tirdzniecības centriem “IKEA” un “SĀGA”, kā arī Rīgas domes deputātu 
darba sanāksmē ar departamentu un RP SIA “Rīgas satiksme” panākto vienošanos 
Dreiliņu iedzīvotājiem saglabāt pieturu Ēvalda Valtera ielā arī virzienā no centra, 
atkārtoti izskatīja jautājumu par iespējamiem variantiem par izmaiņām autobusa 
maršrutā Nr.6 “Abrenes iela – Dreiliņi”, lai iedzīvotājiem saglabātu pieturu Ēvalda 
Valtera ielā arī virzienā no centra. 

Tika piedāvātas sekojošas maršruta izmaiņas. Virzienā no centra – no pieturas 
“Ē.Valtera iela” autobuss turpina kustību pa Ē.Valtera ielu līdz Dzelzavas ielai, tad pa 
Dzelzavas ielu līdz Juglas ielai, pagriežoties pa kreisi pa Juglas ielu līdz pagriezienam 
uz tirdzniecības centru IKEA un tirdzniecības centru SĀGA līdz pieturai Biķeri. 
Apsekošanas komisija atbalstīja maršruta izmaiņas, vienlaicīgi ar pagaidu luksofora 
uzstādīšanu Dzelzavas ielas un Juglas ielas krustojumā. 

Komisijas priekšsēdētājs Miroslavs Kodis noskaidro Komisijas locekļu 
viedokļus. 

Komisijas priekšsēdētājs Miroslavs Kodis aicina Komisijas locekļus balsot par 
2020.gada 30.oktobra Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas 
komisijas sēdē Nr.8, 3.punktā pieņemtā lēmuma atcelšanu par 6.autobusa maršruta 
pagarināšanu virzienā no centra pa Augusta Deglava ielu, tālāk pa Juglas ielu līdz 
tirdzniecības centram IKEA un tirdzniecības centram SĀGA. Virzienā uz centru pa 
Juglas ielu, Augusta Deglava ielu, Ēvalda Valtera ielu un tālāk pa esošo maršrutu. 
 
Komisija balso: 
Par: Miroslavs Kodis, Olafs Pulks, Vadims Faļkovs, Jānis Vaivods, Rudīte Reveliņa, 
Laura Blumberga, Evelīna Budiloviča. 
Pret: 0. 
Atturas: 0. 
 
Vienbalsīgi, pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr.634 
“Sabiedriska transporta pakalpojumu organizēšanas kartība maršrutu tīklā” 25. punktu, 
kā arī saskaņā ar Rīgas domes 2020.gada 8.maija nolikuma Nr.16 “Rīgas domes 
Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums” 4.2.apakšpunktu, 
 
Komisija nolemj: atcelt 2020.gada 30.oktobra Rīgas domes Pasažieru 
komercpārvadājumu licencēšanas komisijas sēdē Nr.8, 3.punktā pieņemto lēmumu par 
autobusa maršruta Nr.6 pagarināšanu virzienā no centra pa Augusta Deglava ielu, tālāk 
pa Juglas ielu līdz tirdzniecības centram IKEA un tirdzniecības centram SĀGA. 
Virzienā uz centru pa Juglas ielu, Augusta Deglava ielu, Ēvalda Valtera ielu un tālāk pa 
esošo maršrutu. 
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Lēmums stājas spēkā 2021.gada 17. aprīlī. 
 
 
Komisijas priekšsēdētājs:        M.Kodis 
 
 
Komisijas sekretāre:         I.Cīrule 


