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Darba kārtībā: 

22. 23. RP SIA „Rīgas satiksme”  iesniegumi Nr.KOR-IZEJ-RD/2017/221 un Nr.KOR-
IZEJ-RD/2017/226. 
 

Piedalās: 

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

Komisijas loceklis V.Ķirsis ieradās uz Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu 
licencēšanas komisijas (turpmāk – Komisija) sēdi pirms RP SIA „Rīgas satiksme” 
jautājuma izskatīšanas. 
 

Protokolē: 

Komisijas sekretāre: V.Zīle. 
 
Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs uzdod jautājumu Komisijas locekļiem, vai par šīs 
dienas sēdes darba kārtību ir iebildumi, priekšlikumi vai papildinājumi. 
 
Komisijas locekļiem iebildumi, priekšlikumi vai papildinājumi nav. 
 

Uz sēdi ierodas Komisijas loceklis V.Ķirsis. 
 

RP SIA „Rīgas satiksme”  iesniegums Nr.KOR-IZEJ-RD/2017/221 par laika 

biļetēm Rīgas mikroautobusos un iesniegums Nr.KOR-IZEJ-RD/2017/226 par 

laika biļetēm Rīgas mikroautobusos ar kuru precizē iesniegumā Nr.KOR-IZEJ-

RD/2017/221 norādītos biļešu veidus - 5 dienu biļete visos tramvaju, trolejbusu un 
autobusu maršrutos, 3 dienu biļete visos tramvaju, trolejbusu un autobusu maršrutos un 
24 stundu biļete visos tramvaju, trolejbusu un autobusu maršrutos. 
 

RP SIA „Rīgas satiksme” atbilstoši starp Rīgas satiksmi un Rīgas domi noslēgtā 
pasūtījuma līguma Nr.RD-11-1490-lī par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu 
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Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā 11.13.punkta nosacījumiem, kas 
paredz pilnveidot biļešu sistēmu, nodrošināt elastīgu biļešu sistēmu un attīstīt 
elektroniskās biļešu norēķinu sistēmas iespējas, informē Komisiju, ka ir izvērtējusi 
iespēju Rīgas satiksme sabiedriskajā transportā izmantojamās 5 dienu, 3 dienu un 24 
stundu biļetes visos tramvaju, trolejbusu un autobusu maršrutos izmantot arī 
paaugstināta servisa pārvadājumu maršrutos. 
 
Biļešu izmantošanu varētu uzsākt 2017.gada 1.novembrī. 
 
Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs vērš RP SIA „Rīgas satiksme” uzmanību apstāklim, 
ka gadījumā, ja RP SIA „Rīgas satiksme” gribēs atcelt minēto piedāvājumu, būs 
nepieciešams Komisijas balsojums, un uzdod jautājumu, vai sabiedrība to apzinās un 
joprojām uztur paziņojumu, uz ko seko RP SIA „Rīgas satiksme” apstiprinoša atbilde. 
 
Komisijas loceklis J.Klotiņs uzdod jautājumu RP SIA „Rīgas satiksme”, vai RP SIA 
„Rīgas satiksme” ir izvērtējusi komercriskus, lai piesaistītu pasažierus. 
 
RP SIA „Rīgas satiksme” atbild, ka riskus nesaskata, pie tam tiks atviegloti pasažieru 
norēķini, kā arī tiks nodrošināta elastīgāka biļešu sistēma. 
 
Komisijas loceklis V.Ķirsis uzdod jautājumu RP SIA „Rīgas satiksme”, kā tiks dalīti 
ieņēmumi starp RP SIA „Rīgas satiksme” un Pilnsabiedrību „Rīgas mikroautobusu 
satiksme”. 
 
RP SIA „Rīgas satiksme” atbild, ka ieņēmumi tiks dalīta proporcionāli starp RP SIA 
„Rīgas satiksme” un Pilnsabiedrību „Rīgas mikroautobusu satiksme”, vadoties no biļešu 
validācijām Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā mēneša ietvaros. 
 

Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs  uzdod jautājumu, vai biļetes varēs izmantot nakts 
satiksmē. 
 

RP SIA „Rīgas satiksme” atbild, ka biļetes varēs izmantot nakts satiksmē. 
 

Komisija noklausījās RP SIA „Rīgas satiksme” sniegto informāciju par 5 dienu, 3 dienu 
un 24 stundu biļešu visos tramvaju, trolejbusu un autobusu maršrutos izmantošanu arī 
paaugstināta servisa pārvadājumu maršrutos no 2017.gada 1.novembra. 
Komisijas priekšsēdētājs:  (personiskais paraksts)  V.Faļkovs 
 
 

Protokolētājs: (personiskais paraksts)    V.Zīle 
 

 
IZRAKSTS PAREIZS 
Komisijas sekretāre        V.Zīle 
Rīgā, 2017.gada 11.oktobrī 
 

 
 


