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2017.gada 30.maijā         Nr.11 
 
 
Darba kārtībā: 
 

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

 
Nepiedalās: 
Komisijas locekļi: Ē.Škapars. 

 
Protokolē: 
Komisijas sekretāre: V.Zīle. 
 
 

3. Pasažieru pārvadājumi Rīgas pilsētas maršrutu tīklā. 
 
3.1. Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” (turpmāk – RP SIA “Rīgas 
satiksme”) iesniegums Nr.KOR-MD/2017/87 par paaugstināta servisa autobusu 
ikgadējo vasaras sezonas sarakstu izmaiņām.  

 
RP SIA „Rīgas satiksme” lūdz Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu 

licencēšanas komisiju apstiprināt izmaiņas paaugstināta servisa autobusa maršrutos 
saistībā ar pludmales sezonas sākšanos: 

 
• 200. maršrutā saistībā ar dažu reisu pagarinājumu līdz Vecāķiem būs neliels 

reisu samazinājums darbdienās, sestdienās (-9 reisi) un svētdienās (-4 reisi); 
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• 224. maršrutā darbdienās, sestdienās reisu skaits samazinās (-1 reiss), bet 
svētdienu kustības sarakstā pieaug (+2 reisi), saistībā ar izmaiņām 200. 
maršrutā; 

• 246a. maršrutā izmaiņas kustības sarakstā brīvdienās. Reisu skaits 
nemainās. 

 
RP SIA “Rīgas satiksme” informē Komisiju, ka paaugstināta servisa autobusa 

maršrutu (200.,224.,246a.) 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”. 
 
Komisija balso: 
Par: V.Faļkovs, I.Solomatins, A.Kozlovs, J.Klementjevs, R.Gailis, M.Gavrilovs, 
J.Feldmanis,  J.Dzikeviča, I.Ručkanova, 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” 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. Apstiprināt izmaiņas paaugstināta servisa autobusa maršrutos saistībā ar 
pludmales sezonas sākšanos no 2017.gada 3.jūnija līdz 2017.gada 31.augustam: 

• 200. maršrutā saistībā ar dažu reisu pagarinājumu līdz Vecāķiem būs neliels 
reisu samazinājums darbdienās, sestdienās (-9 reisi) un svētdienās (-4 reisi); 

• 224. maršrutā darbdienās, sestdienās reisu skaits samazinās (-1 reiss), bet 
svētdienu kustības sarakstā pieaug (+2 reisi), saistībā ar izmaiņām 200. 
maršrutā; 

• 246a. maršrutā izmaiņas kustības sarakstā brīvdienās. Reisu skaits 
nemainās. 
 

2. Uzdot RP SIA “Rīgas satiksme” sniegt informāciju masu saziņas līdzekļos. 
 

 

 
3.2. Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” (turpmāk – RP SIA “Rīgas 
satiksme”) iesniegums Nr.KOR-MD/2017/89 par 13.autobusa maršrutu. 
 

RP SIA „Rīgas satiksme” lūdz Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu 
licencēšanas komisiju saskaņot 13.autobusa maršruta pagarināšanu līdz Piņķiem. 
 
Pamatojums: Babītes novada pašvaldības ierosinājums pagarināt 13.autobusa maršrutu 
līdz administratīvajam centram Piņķos, kas: 

• Uzlabotu kustības regularitāte starp Babīti un Piņķiem; 
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• Radītu jaunu savienojumu: 
o Spilvei, Mežārēm ar administratīvo centru Piņķos; 
o Piņķiem no Kleistiem, Imantas, Daugavgrīvas ielas un Vanšu tilta 

apkārtnes. 
 
RP SIA „Rīgas satiksme” apliecina Komisijai, ka: 

• 13.autobusa maršruta izmaiņas neietekmēs esošo tarifu; 
• Papildus plānotais nobraukums 13.autobusu maršrutā, ja izmaiņas stājas spēkā 

no 2017.gada 1.jūlija, būs 83710 km, kas sastāda 0,2% no kopējā plānotā 
2017.gada nobraukuma ar pasažieriem maršrutu tīklā, 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, I.Solomatins, A.Kozlovs, J.Klementjevs, R.Gailis, M.Gavrilovs, 
J.Feldmanis,  J.Dzikeviča, I.Ručkanova, 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” 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: Saskaņot 13.autobusa maršruta pagarināšanu līdz Piņķiem ar 
nosacījumu, ja VSIA „Autotransporta direkcija” noslēgs vienošanos ar Rīgas pilsētas 
pašvaldību. 
 
 
Komisijas priekšsēdētājs:  (personiskais paraksts)   V.Faļkovs 
 
Protokolētājs:  (personiskais paraksts)    V.Zīle 
 
 
IZRAKSTS PAREIZS 
Komisijas sekretāre         V.Zīle 
Rīgā, 2017.gada 7.jūnijā 
 
 


