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Darba kārtībā: 

2. Rīgas pilsētas maršrutu tīkls. Autobusa maršruts Nr.16.  
 

Piedalās: 

Komisijas priekšsēdētājs: V.Faļkovs 
Komisijas locekļi: A.Bērziņš, S.Bergmanis, J.Klementjevs, V.Dubovs, J.Klotiņš, 
S.Riekstiņš, J.Dzikeviča, I.Ručkanova.  
 

Nepiedalās: 

Komisijas locekļi: M.Gavrilovs, V.Ķirsis, A.Ansbergs, E.Valpēters, G.Brālis. 

 

Protokolē: 

Komisijas sekretāre: V.Zīle. 
 
Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs uzdod jautājumu Rīgas domes Pasažieru 
komercpārvadājumu licencēšanas komisijas (turpmāk – Komisija)  locekļiem, vai par 
šīs dienas sēdes darba kārtību ir iebildumi, priekšlikumi vai papildinājumi. 
 
Komisijas locekļiem iebildumi, priekšlikumi vai papildinājumi nav. 
 
Rīgas pilsētas maršrutu tīkls. Autobusa maršruts Nr.16.  
 

RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš attiecībā uz prognozi 2018. gadam 
par zaudējumiem maršrutos, kuriem vairāk kā 30% no kopējā maršruta garuma ir ārpus 
pilsētas administratīvās teritorijas, paskaidro sekojošo.  

Ņemot vērā to, ka vairākiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīkla 
maršrutiem pārmērīšanas rezultātā ir mainījies maršrutu kopējais garums, veidojas 
būtiska ietekme uz valsts budžeta izdevumiem 2018. gadam.  

RP SIA „Rīgas satiksme” ir saņēmusi no Valsts SIA „Autotransporta direkcija” 
lūgumu izvērtēt iespējas veikt izmaiņas Rīgas pilsētas autobusu maršrutā Nr.16 
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„Abrenes iela – Garkalnes Mucenieki”, kā maršruta galapunktu pamatā nosakot 
Muceniekus (Ropažu novadā) un līdz Garkalnes Muceniekiem saglabājot tikai 
atsevišķus reisus laikos, kas pasažieriem ir vispieprasītākie. RP SIA „Rīgas satiksme” ir 
izvērtējusi Valsts SIA „Autotransporta direkcija” priekšlikumu par grozījumiem 
autobusa maršrutā Nr.16 un sagatavojusi projektu (risinājumu). Valsts SIA 
„Autotransporta direkcija” savukārt izteica apmierinātību ar RP SIA „Rīgas satiksme”  
sagatavotā projekta grozījumiem autobusa maršrutā Nr.16. Bet jānorāda, ka Valsts SIA 
„Autotransporta direkcija” priekšlikuma realizācija radīs finansiālu ietekmi uz 
kompensāciju RP SIA „Rīgas satiksme” par zaudējumiem maršrutos, kuriem vairāk kā 
30% no kopējā maršruta garuma ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas. Rīgas domei 
tas prasīs papildus finansējumu ap 155 230 euro. 
 
Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs izsaka vairākas iespējas lēmuma pieņemšanai: 

1) atstāt bez izskatīšanas Valsts SIA „Autotransporta direkcija” lūgumu veikt 
jebkuras izmaiņas un zaudēt valsts līdzfinansējumu; 

2) piekrist  Valsts SIA „Autotransporta direkcija” piedāvājumam samazināt reisu 
skaitu par 2/3 līdz Garkalnes Muceniekiem, atstājot pārējo reisu skaitu līdz 
Ropažu Muceniekiem un lūgt palielināt dotāciju RP SIA “Rīgas satiksme”; 

3) saglabāt līdz Garkalnes Muceniekiem 12 reisus katrā virzienā darba dienās un 8 
reisus katrā virzienā brīvdienās. 
 

Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs dod vārdu Valsts SIA „Autotransporta direkcija” 
pārstāvim J.Lagzdonam. 
 

Valsts SIA „Autotransporta direkcija” pārstāvis J.Lagzdons izsaka viedokli, ka 
Valsts SIA „Autotransporta direkcija” ir saņēmusi informāciju par precizētiem maršrutu 
garumiem starp Rīgas un ārpus Rīgas administratīvo teritoriju. Rezultātā ir trīs jauni 
maršruti, kuri jāfinansē no valsts budžeta. Kopējā bilance apmēram, salīdzinot ar esošo 
situāciju ir tāda, ka par izmaiņām maršrutos valstij papildus būtu jāmaksā 241 tūkstotis 
euro plus vēl 85 tūkstoši euro. Šis jautājums tika nodots izskatīšanai Sabiedriskā 
transporta padomē, kas nolēma jautājuma izskatīšanu atlikt un kopā ar Plānošanas 
reģionu un Rīgas domi meklēt iespējas kā samazināt negatīvo ietekmi uz valsts budžetu. 
Tāpēc Valsts SIA „Autotransporta direkcija” izteica priekšlikumu par autobusa 
maršrutu Nr.16, kas radītu vismazāk iespējamo ietekmi uz pasažieriem. Rezultātā rodas 
iespēja samazināt valsts budžeta izdevumus par 186 tūkstošiem euro. 
 
Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs paskaidro Komisijas locekļiem, ka šobrīd visi 
autobusa maršruta Nr.16 reisi ir līdzfinansēti no valsts puses. 
 
Komisijas locekle J.Dzikeviča izsaka piebildi, ka RP SIA „Rīgas satiksme” uz šīs dienas 
sēdi ir sagatavojusi priekšlikumu, kas paredz iespēju pilnībā neatteikties no reisiem uz 
Muceniekiem un vienlaikus neietekmē Rīgas pilsētas pašvaldības budžetu.  
 
Komisijas locekle J.Dzikeviča aicina RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvi R.Auziņu 
izteikties par sagatavoto priekšlikumu. 
 
RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš demonstrē izveidoto kustības sarakstu, ar 
samazinātu reisu skaitu atbilstoši 2.versijai: 
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Darba diena 

Pieturvieta 
Tagad Iesniegts RD 2.versija 

Reisu skaits Reisu skaits Reisu skaits 
No centra Uz centru No centra Uz centru No centra Uz centru 

Papīrfabrika 
Jugla 

36 40 36 40 36 40 

Mucenieki 16 18 36 40 23 25 
Sunīši 36 40 13 13 13 13 

 
 
 
Brīvdiena 

Pieturvieta 
Tagad Iesniegts RD 2.versija 

Reisu skaits Reisu skaits Reisu skaits 
No centra Uz centru No centra Uz centru No centra Uz centru 

Papīrfabrika 
Jugla 

20 20 20 20 20 20 

Mucenieki 10 8 20 20 16 16 
Sunīši 20 20 9 9 9 9 

Papildus R.Auziņš norāda, ka šis priekšlikums nerada ietekmi uz pašvaldības budžetu 
salīdzinājumā ar iepriekšējo (05.12.2017. vēstule Nr.KOR-IZEJ-RD/2017/286), kas tika 
iesniegts Rīgas domes Satiksmes departamentā. 
 
Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs atkārtoti uzskaita vairākas iespējas lēmuma 
pieņemšanai: 

1) atstāt bez izskatīšanas Valsts SIA „Autotransporta direkcija” lūgumu veikt 
jebkuras izmaiņas un zaudēt valsts līdzfinansējumu; 

2) piekrist  Valsts SIA „Autotransporta direkcija” piedāvājumam samazināt reisu 
skaitu par 2/3 līdz Garkalnes Muceniekiem, atstājot pārējo reisu skaitu līdz 
Ropažu Muceniekiem un lūgt palielināt dotāciju RP SIA “Rīgas satiksme”;  

3) saglabāt līdz Garkalnes Muceniekiem 12 reisus katrā virzienā darba dienās un 8 
reisus katrā virzienā brīvdienās; 

4) akceptēt RP SIA „Rīgas satiksme” sagatavoto priekšlikumu atbilstoši tabulas 
2.versijai. 

 
Komisija balso: 
Par: V.Faļkovs, A.Bērziņš, S.Bergmanis, J.Klementjevs, V.Dubovs, J.Klotiņš, 
S.Riekstiņš, J.Dzikeviča, I.Ručkanova.  
Pret: 0. 
Atturas: 0. 
 
 
Komisija vienbalsīgi nolemj akceptēt RP SIA „Rīgas satiksme” sagatavoto 
priekšlikumu atbilstoši tabulas 2.versijai. 
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RP SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis R.Auziņš izsaka priekšlikumu atbilstoši Valsts SIA 
“Autotransporta direkcija” lūgumam izskatīt Komisijas sēdē arī jautājumus par autobusa 
maršruta Nr.16 atsevišķo reisu galapunkta nosaukuma “Garkalnes Mucenieki” maiņu 
uz nosaukumu “Sunīši” atbilstoši apdzīvotās vietas nosaukumam un pamata maršrutam 
piešķirt nosaukumu “Abrenes iela – Papīrfabrika “Jugla””.  
 
Komisija balso: 
Par: V.Faļkovs, A.Bērziņš, S.Bergmanis, J.Klementjevs, V.Dubovs, J.Klotiņš, 
S.Riekstiņš, J.Dzikeviča, I.Ručkanova.  
Pret: 0. 
Atturas: 0. 
 
 
Komisija vienbalsīgi nolemj izskatīt šos jautājumus šajā sēdē un akceptēt priekšlikumu 
par atsevišķo reisu galapunkta nosaukuma “Garkalnes Mucenieki” maiņu uz nosaukumu 
“Sunīši” atbilstoši apdzīvotās vietas nosaukumam un pamata maršrutam piešķirt 
nosaukumu “Abrenes iela – Papīrfabrika “Jugla””. 
 
 
Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs izsaka lūgumu RP SIA „Rīgas satiksme”, Rīgas 
domes Satiksmes departamentam un Valsts SIA „Autotransporta direkcija” turpināt 
diskusiju par iespējām palielināt reisu skaitu līdz Garkalnes Muceniekiem. 
 
 
Komisijas priekšsēdētājs:  (personiskais paraksts)  V.Faļkovs 
 
 

Komisijas sekretāre:          (personiskais paraksts)  V.Zīle 
 

 
IZRAKSTS PAREIZS 
Komisijas sekretāre        V.Zīle 
Rīgā, 2017.gada 12.decembrī 
 


