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2018.gada 21.martā        Nr.4 
 
 
Darba kārtībā: 
25. RP SIA „Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2018/31.  
26. RP SIA „Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2018/29. 
27. RP SIA „Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2018/35. 
28. RP SIA „Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2018/36. 
 
 
Piedalās: 
Komisijas priekšsēdētājs: V.Faļkovs 
Komisijas locekļi: A.Bērziņš, J.Klementjevs, V.Dubovs, M.Gavrilovs, V.Ķirsis, 
A.Ansbergs, J.Klotiņš, S.Riekstiņš, J.Dzikeviča, I.Ručkanova, E.Valpēters, G.Brālis.  
 

Nepiedalās: 
Komisijas locekļi: S.Bergmanis.  
Protokolē: 
Komisijas sekretāre: V.Zīle. 
 
Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs atklāj Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu 
licencēšanas komisijas (turpmāk – Komisija)  sēdi un informē Komisijas locekļus par 
to, ka š.g. 21.martā stājās spēkā 06.03.2018. Ministru kabineta noteikumi Nr.148 
“Prasības plānošanas reģiona un republikas pilsētas speciālās atļaujas (licences) 
saņemšanai un kārtība, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar taksometru”, 
kas nosaka prasības plānošanas reģiona un republikas pilsētas speciālās atļaujas 
(licences saņemšanai) un 06.03.2018. Ministru kabineta noteikumi Nr.146 “Noteikumi 
par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumiem 
ar autotransportu”, kas nosaka valsts nodevas apmēru par speciālās atļaujas (licences) 
izsniegšanu. 
 
Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs uzdod jautājumu Komisija locekļiem, vai par šīs 
dienas sēdes darba kārtību ir papildinājumi. 
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Rīgas domes Satiksmes departaments lūdz papildināt Komisijas sēdes darba kārtību ar  
Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) vēstuli par SIA „SAIMO” saimnieciskās 
darbības apturēšanu.  
Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs piedāvā izskatīt VID vēstuli pēc darba kārtības 
23.jautājuma. 
Komisijas locekļiem iebildumu nav. 
Tiek uzsākta Komisijas sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšana. 
 
26. Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” (turpmāk – RP SIA „Rīgas 
satiksme”) iesniegums Nr.KOR-MD/2018/31 par sabiedriskā transporta 
pieturvietas „Mālu iela” slēgšanu. 
 
RP SIA „Rīgas satiksme” lūdz slēgt pieturvietu „Mālu iela” pie Mālu ielas apgriešanās 
loka 19.trolejbusa maršrutā. 
 
Pamatojums: Aptuveni 60 metru attālumā ielas pretējā pusē atrodas pieturvieta A/S 
„Dzintars”. Izmaiņu rezultātā uzlabosies sabiedriskā transporta kustības ātrums un 
mazināsies pieturvietu uzturēšanas izmaksas. 
 
Komisijas loceklis A.Ansbergs lūdz paskaidrot, kā ir izveidojusies tāda situācija. 
 
Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs paskaidro, ka sen rūpnīca „Dzintars” piedalījās 
trolejbusu līnijas izveidē. Šeit bija galapunkts. Ar laiku gala punkts tika slēgts, un 
tagad pagarinot 19.trolejbusa maršrutu, šeit ir starppietura.  
 
Komisija balso: 
Par: V.Faļkovs, A.Bērziņš, J.Klementjevs, V.Dubovs, M.Gavrilovs, V.Ķirsis, 
A.Ansbergs, J.Klotiņš, S.Riekstiņš, 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, kā arī saskaņā ar Rīgas domes 2016.gada 26.janvāra nolikuma 
Nr.180 „Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas 
nolikums” 4.3.apakšpunktu, 
 
Komisija nolemj: slēgt pieturvietu „Mālu iela” pie Mālu ielas apgriešanās loka 
19.trolejbusa maršrutā. 
 
Izmaiņas par pieturvietas slēgšanu stājas spēkā 2018.gada 31.martā. 
 
25., 27., 28. RP SIA „Rīgas satiksme” iesniegumi Nr.KOR-MD/2018/29, Nr.KOR-
MD/2018/35 un Nr.KOR-MD/2018/36 par pilnsabiedrības „Rīgas mikroautobusu 
satiksme” maršrutu apliecinājumu derīguma termiņa pagarinājumu līdz 
2018.gada 31.decembrim. 
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RP SIA „Rīgas satiksme” ar 13.03.2018. iesniegumu Nr.KOR-MD/2018/35 atsauc 
06.03.2018. iesniegumu Nr.KOR-MD/2017/29 sakarā ar neprecīza iesnieguma saturu.  
 

Ar iesniegumu Nr.KOR-MD/2018/36 RP SIA „Rīgas satiksme” informē Komisiju 
ka, pamatojoties uz starp RP SIA „Rīgas satiksme” un pilnsabiedrību „Rīgas 
mikroautobusu satiksme” 2017.gada 31.maijā noslēgto papildu vienošanos Nr.LIG-
PV/2017/90, tika pagarināts esošais apakšuzņēmuma līgums Nr.LIG-IEP/2013/1, 
nosakot, ka RP SIA „Rīgas satiksme” pasūta un pilnsabiedrība „Rīgas mikroautobusu 
satiksme” sniedz pakalpojumu līdz 2020.gada 30.oktobrim.  

Vienošanās noslēgšana tika pārsūdzēta tiesā un, pamatojoties uz LR Augstākās 
tiesas lēmumu šajā tiesas procesā tika piemērots pagaidu noregulējums, nosakot 
apakšuzņēmuma līguma Nr. LIG-IEP/2013/1 darbību līdz 2018.gada 31.decembrim 
(ieskaitot). 

Ņemot vērā minēto, kā arī to, apliecinājumi tiek izsniegti konkrētam maršrutam RP 
SIA „Rīgas satiksme” lūdz pagarināt paaugstināta servisa autobusu maršrutu 
apliecinājumu derīguma termiņu pilnsabiedrībai “Rīgas mikroautobusu satiksme” līdz 
2018.gada 31.decembrim (ieskaitot).  
 
Komisijas locekle J.Dzikeviča sniedz Komisijai komentāru par paaugstināta servisa 
autobusu maršrutu apliecinājuma izsniegšanu un paskaidro, ka apliecinājuma 
izsniegšanu paredz 13.07.2010. Ministru kabineta noteikumi Nr.634 „Sabiedriskā 
transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā” (turpmāk – MK 
noteikumi Nr.634).  
 
MK noteikumi Nr.634 nosaka, ka apliecinājumu izsniedz uz sabiedriskā transporta 
pakalpojumu pasūtījuma līguma vai apakšuzņēmuma līguma pamata, un Rīgas domes 
Satiksmes departamentā ir iesniegta apakšuzņēmuma līguma Nr.LIG-IEP/2013/1 
papildu vienošanās par termiņa pagarinājumu Nr.LIG-PV/2017/90, kā arī 12.02.2018. 
LR Augstākās tiesas lēmums, kas paredz pagaidu noregulējumu - ierobežot vienošanās 
darbību līdz 2018.gada 31.decembrim. Tā kā maršrutu tīklu un maršrutus apstiprina 
Komisija, faktiski vienošanās par apakšuzņēmuma līguma darbības termiņa 
pagarināšanu dod tiesības Komisijai izsniegt paaugstināta servisa autobusu maršrutu 
apliecinājumus uz jau šobrīd esošajiem maršrutiem. 
 
Ņemot vērā minēto, secināms, ka ir tiesisks pamats paaugstināta servisa autobusu 
maršrutu apliecinājumu izsniegšanai līdz 2018.gada 31.decembrim. 
 
Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs informē Komisijas locekļus, ja maršrutu 
apliecinājumi netiks pagarināti, tad paaugstināta servisa maršruta autobusu kustība 
Rīgā tiks apturēta no 01.05.2018. 
 
Notiek Komisijas locekļu balsojums par paaugstināta servisa autobusu maršrutu 
apliecinājumu izsniegšanu līdz 2018.gada 31.decembrim. 
 
Komisija balso: 
Par: V.Faļkovs, A.Bērziņš, J.Klementjevs, V.Dubovs, M.Gavrilovs, J.Dzikeviča, 
I.Ručkanova, E.Valpēters, G.Brālis. 
Pret: 0. 
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Atturas: S.Riekstiņš. 
Nepiedalās balsošanā : V.Ķirsis, A.Ansbergs, J.Klotiņš. 
 
Ar balsu vairākumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija 
noteikumu Nr.634 „Sabiedriska transporta pakalpojumu organizēšanas kartība 
maršrutu tīklā” 65., 67., 68. un 76.punktu, kā arī saskaņā ar Rīgas domes 2016.gada 
26.janvāra nolikuma Nr.180 „Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu 
licencēšanas komisijas nolikums” 4.6.apakšpunktu, 
 
Komisija nolemj: pagarināt paaugstināta servisa autobusu maršrutu apliecinājumu 
derīguma termiņu pilnsabiedrībai „Rīgas mikroautobusu satiksme” līdz 2018.gada 
31.decembrim (ieskaitot). 
 
 
Komisijas priekšsēdētājs:  (personiskais paraksts)  V.Faļkovs 
 
 

Komisijas sekretāre:          (personiskais paraksts)  V.Zīle 
 
 
IZRAKSTS PAREIZS 
Komisijas sekretāre        V.Zīle 
Rīgā, 2018.gada 19.aprīlī 
 

 
 


