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Darba kārtībā: 
 

3. Pasažieru pārvadājumi Rīgas pilsētas maršrutu tīklā. 
 
Piedalās: 
Komisijas priekšsēdētājs: V.Faļkovs 
Komisijas locekļi: J.Klementjevs, R.Gailis, M.Gavrilovs, J.Feldmanis, J.Dzikeviča, 
E.Valpēters, G.Brālis. 

 
Nepiedalās: 
Komisijas locekļi: I.Solomatins, A.Kozlovs, Ē.Škapars, I.Ručkanova. 

 
Protokolē: 
Komisijas sekretāre: V.Zīle. 
 
 

3. Pasažieru pārvadājumi Rīgas pilsētas maršrutu tīklā. 
 
3.1. Pilnsabiedrības „Rīgas mikroautobusu satiksme” 2017.gada 5.jūnija 
iesniegums Nr.RMS-01/050617-85 par Konkurences padomes lēmuma izpildi. 
 

Pilnsabiedrības „Rīgas mikroautobusu satiksme” pilnvarotais pārstāvis Andris 
Logins (07.06.2017. pilnvara Nr.RMS-P/070617-14) informē Rīgas domes Pasažieru 
komercpārvadājumu licencēšanas komisiju (turpmāk – Komisija), ka 2017.gada 
27.februārī Konkurences padome pieņēma lēmumu Nr.E02-5 par pārkāpuma 
konstatēšanu, tiesiskā pienākuma un naudas soda uzlikšanu lietā Nr.p/15/7.4./4 par 
Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA „Rīgas 
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satiksme” (turpmāk – RP SIA “Rīgas satiksme”) un PS „Rīgas mikroautobusu 
satiksme” (turpmāk – Rīgas mikroautobusu satiksme) darbībās (turpmāk – Lēmums). 

Ar Lēmumu Rīgas mikroautobusu satiksmei uzlikts pienākums trīs mēnešu 
laikā no Lēmuma spēkā stāšanās noteikt braukšanas maksu (tarifu) neatkarīgi, 
objektīvi un pamatoti. Ņemot vērā ar Lēmumu uzlikto tiesisko pienākumu, Rīgas 
mikroautobusu satiksme atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 435 “Kārtība, kādā 
nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos 
zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu” 
(turpmāk – MK noteikumi Nr.435) 85.punktam ir aprēķinājusi braukšanas maksu 
(tarifu). 

Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.435 86.punktu un ar Lēmumu uzlikto 
tiesisko pienākumu Rīgas mikroautobusu satiksme lūdz Komisiju apstiprināt 
sabiedriskā transporta pakalpojuma Rīgas pilsētā, kas tiek sniegts Pasūtījuma līguma 
ietvaros, braukšanas  maksu (tarifu) 1,03 EUR apmērā. 

 
Komisija konstatē, ka saskaņā ar Rīgas domes 2016.gada 26.janvāra nolikumu 

Nr.180 “Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas 
nolikums” 4.7.apakšpunktu, Komisijas kompetencē ietilpst saskaņot sabiedriskā 
transporta pakalpojumu tarifu, tarifa spēkā stāšanās dienu, pārejas periodu to biļetes 
veidu izmantošanai, kuras iegādātas par iepriekš spēkā esošo tarifu, kā arī esoša 
abonementa biļešu veida atcelšanu. 
 

Komisijas locekle J.Dzikeviča izsaka Rīgas domes Satiksmes departamenta 
Pasažieru pārvadājumu pārvaldes viedokli iepriekš minētajā jautājumā, un informē 
Komisiju, ka ņemot vērā tiesisko regulējumu, 2010.gada 14.decembī Rīgas dome 
pieņēma lēmumu Nr.2310 “Par tiesību sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus 
Rīgas pilsētas maršrutu tīklā no 01.01.2012. piešķiršanu Rīgas pašvaldības sabiedrībai 
ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme””, pamatojoties uz kuru, sabiedriskā transporta 
pakalpojumu sniegšanai Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā ir izvēlēts 

tikai viens sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējs – pasūtītāja uzņēmums 
RP SIA “Rīgas satiksme”. Ievērojot minēto, kā arī pamatojoties uz 2011.gada 
18.oktobrī Rīgas domes pieņemto lēmumu Nr.3783, starp Rīgas domi un RP SIA 
“Rīgas satiksme” tika noslēgts Pasūtījuma līgums. 
 Pilnsabiedrība “Rīgas mikroautobusu satiksme” (turpmāk – RMS) nav 
uzskatāms par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju Rīgas pilsētā Regulas 
Nr.1370/2007 un Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma izpratnē (bet ir tikai 
sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēja apakšuzņēmums), jo RP SIA “Rīgas 
satiksme” ir vienīgais pārvadātājs, kuru izvēlējās pasūtītājs un piešķīra tiesības sniegt 
sabiedriskā transporta pakalpojumus visā Rīgas pilsētas maršrutu tīklā, noslēdzot 
Pasūtījuma līgumu. Savukārt, sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu Rīgas 
pilsētas maršrutu tīkla maršrutos (t.sk. paaugstināta servisa pārvadājumu 
maršrutos), saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 16.pantu, ir tiesīgs 
noteikt tikai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējs, kas ir RP SIA “Rīgas 
satiksme”, un pasūtītājs, t.i., Rīgas dome. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēja (t.i., 
RP SIA “Rīgas satiksme”) apakšuzņēmums nav tiesīgs noteikt sabiedriskā 

transporta pakalpojumu tarifu Rīgas pilsētas maršrutu tīklā, t.sk., paaugstināta 
servisa pārvadājumu maršrutos. Apakšuzņēmējam ir jānodrošina maršrutu 
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apkalpošana par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēja (t.i., RP SIA “Rīgas 
satiksme”), vai pasūtītāja (t.i., Rīgas dome) noteikto tarifu. 

Savukārt, sabiedriskā transporta tarifi tiek noteikti MK Nr.435 noteiktajā 
kārtībā, kur tostarp noteikta sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa (braukšanas 
maksas) noteikšanas metodika. 

Saskaņā ar MK Nr.435 96.punktu, pilsētas nozīmes maršrutos nosaka viena 
pasažiera pārvadāšanas pašizmaksu. To aprēķina, prognozētās kopējās izmaksas 
attiecīgajā maršruta tīklā dalot ar pārvadāto pasažieru skaitu.  
 
Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs jautā Komisijas locekļiem kāds varētu būt 
Komisijas lēmums. 
 
Komisijas locekle J.Dzikeviča izsaka viedokli noraidīt iesniegumu. 
 
Komisijas loceklis J.Feldmanis piekrīt Komisijas locekles J.Dzikevičas izteiktajam 
viedoklim. 
 
Pārējie Komisijas locekļi par jautājumu neizteicās. 
 

Komisija balso: 
Par: V.Faļkovs, J.Klementjevs, R.Gailis, M.Gavrilovs, J.Feldmanis, J.Dzikeviča, 
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” 28. punktu, 
ka arī saskaņā ar Rīgas domes 2016.gada 26.janvāra nolikuma Nr.180 „Rīgas domes 
Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums” 4.3., 4.7. 
apakšpunktu, 
 
Komisija nolemj:  
 
Noraidīt Rīgas mikroautobusu satiksme 2017.gada 5.jūnija iesniegumu Nr.RMS-
01/050617-85 par Konkurences padomes lēmuma izpildi. 
 
 
 

Komisijas priekšsēdētājs:  (personiskais paraksts)   V.Faļkovs 
 
 
Protokolētājs:  (personiskais paraksts)    V.Zīle 
 
 
IZRAKSTS PAREIZS 
Komisijas sekretāre         V.Zīle 
Rīgā, 2017.gada 8.jūnijā 
 


