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2017.gada 16.augustā        Nr.15 

 
 
Piedalās: 

Komisijas priekšsēdētājs: V.Faļkovs 
Komisijas locekļi: A.Bērziņš, S.Bergmanis, J.Klementjevs, V.Dubovs, M.Gavrilovs, 
S.Riekstiņš, I.Ručkanova, G.Brālis.  

 

Nepiedalās: 
Komisijas locekļi: V.Ķirsis, A.Ansbergs, J.Klotiņš, J.Dzikeviča, E.Valpēters. 

 

Protokolē: 

Komisijas sekretāre: V.Zīle. 
 
Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs iepazīstina klātesošos Komisijas locekļus ar Rīgas 
domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas (turpmāk – Komisija)  
organizēšanas un sasaukšanas kārtību un uzdod jautājumu Komisijas locekļiem, vai par 
šīs dienas sēdes darba kārtību ir iebildumi, priekšlikumi vai papildinājumi. 
 
Rīgas domes Satiksmes departaments lūdz papildināt Komisijas sēdes darba kārtību ar 
trīs jautājumiem - pārvadātāju SIA "Cabby", SIA "cabby line" un sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību "Borts 155" iesniegumiem par izmaiņām licences nosacījumos 
(tarifu plānā), ņemot vērā to, ka minētie iesniegumi iesniegti izskatīšanai Komisijā pēc 
sēdes darba kārtības nosūtīšanas Komisijas locekļiem, kā arī to, ka Komisijas sēdes ir 
paredzētas sasaukt vienu reizi mēnesī. 
 
Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs uzdod jautājumu Komisijas locekļiem, vai ir 
jautājumi, iebildumi.  
 
Komisijas locekļiem jautājumu un iebildumu nav. 
 
Attiecīgi minētie jautājumi tiek iekļauti izskatīšanai šīs dienas sēdē aiz sēdes darba 
kārtības 26.jautājuma. 



 

2 
 

30. RP SIA „Rīgas satiksme”  iesniegums Nr.KOR-MD/2017/132. 
 
RP SIA „Rīgas satiksme” lūdz Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas 
komisiju (turpmāk – Komisija) saskaņot korekcijas sabiedriskā transporta kustības 
sarakstos no š.g. 1.septembra: 

• 12., 23., 26., 37., 41.autobusa maršrutā darbdienās (reisu skaits nemainās); 
• 18.autobusa maršrutā darbdienās un brīvdienās (reisu skaits nemainās); 
• 3.trolejbusa maršrutā darbdienās (reisu skaits nemainās); 
• 15.trolejbusa maršrutā darbdienās un brīvdienās (reisu skaits nemainās); 

 
RP SIA „Rīgas satiksme” lūdz saskaņot korekcijas sabiedriskā transporta kustības 
sarakstos vienlaikus ar pludmales sezonas beigām: 

• 2., 19., 24., 29., 36.autobusa maršrutā darbdienās un brīvdienās (reisu skaits 
nemainās); 

• 48., 56.autobusa maršrutā darbdienās (reisu skaits nemainās); 
 

RP SIA „Rīgas satiksme” apliecina, ka: 
• augstāk minētās maršrutu izmaiņas neietekmēs esošo tarifu; 
• nobraukums ar pasažieriem maršrutu tīklā nepalielinās, 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. 

 

Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs uzdod jautājumu Komisijas locekļiem, vai ir 
viedokļi, jautājumi, iebildumi.  
 
Komisijas locekļiem viedokļu, jautājumu un iebildumu nav. 
 
Komisija balso: 
Par: V.Faļkovs, A.Bērziņš, S.Bergmanis, J.Klementjevs, V.Dubovs, M.Gavrilovs, 
S.Riekstiņš, I.Ručkanova, 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.  Saskaņot korekcijas sabiedriskā transporta kustības sarakstos no š.g. 1.septembra: 
• 12., 23., 26., 37., 41.autobusa maršrutā darbdienās (reisu skaits nemainās); 
• 18.autobusa maršrutā darbdienās un brīvdienās (reisu skaits nemainās); 
• 3.trolejbusa maršrutā darbdienās (reisu skaits nemainās); 
• 15.trolejbusa maršrutā darbdienās un brīvdienās (reisu skaits nemainās); 
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2. Saskaņot korekcijas sabiedriskā transporta kustības sarakstos vienlaikus ar pludmales 
sezonas beigām: 

• 2., 19., 24., 29., 36.autobusa maršrutā darbdienās un brīvdienās (reisu skaits 
nemainās); 

• 48., 56.autobusa maršrutā darbdienās (reisu skaits nemainās). 
 
 
Komisijas priekšsēdētājs:  (personiskais paraksts)   V.Faļkovs 
 
 
Protokolētājs:  (personiskais paraksts)    V.Zīle 
 

 
IZRAKSTS PAREIZS 
Komisijas sekretāre         V.Zīle 
Rīgā, 2017.gada 31.augustā 
 


