
 

 

 

R Ī G A S  D O M E  
Rātslaukumā 1, Rīgā, LV-1539, tālrunis 7026101, fakss 7026389 

 

L Ē M U M S  
 

Rīgā 

01.03.2005.                     Nr.3989 

                      (prot. Nr.148, 1.§) 

 

Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar Rīgas pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu 

atbildību “Rīgas satiksme” par  sabiedriskā transporta, autotransporta un 

stāvvietu pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētā 

 

 
Grozījumi ar:  RD 21.06.2005. lēmumu Nr.174; 

  RD 02.09.2008. lēmumu Nr.4139 

 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 6.panta 1.punktu, 7.panta otro daļu, 

15.panta pirmās daļas 2. un 19.punktu,  21.panta pirmās daļas 23.punktu, Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 40. un  41.pantu, Ministru kabineta 26.02.2002. noteikumiem 

Nr.84 “Pasažieru regulāro autopārvadājumu iekšzemes maršrutu atklāšanas, grozīšanas, 

slēgšanas un atļauju izsniegšanas kārtība” un Ministru kabineta 26.02.1996. 

noteikumiem Nr.336 “Noteikumi par īpaša režīma zonu Rīgas pilsētas administratīvajā 

teritorijā”, lai nodrošinātu Rīgas pilsētas elektrotransporta attīstības koncepcijas 2004.–

2018.gadam un Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta attīstības koncepcijas 2005.–

2018.gadam realizāciju, regulāru un kvalitatīvu sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniegšanu Rīgas pilsētā, Rīgas pašvaldības maksas stāvvietu apsaimniekošanu un Rīgas 

pašvaldības institūciju funkciju izpildei nepieciešamos autotransporta pakalpojumus, kā 

arī Rīgas pilsētas īpašā režīma zonu transportlīdzekļu iebraukšanas un izbraukšanas 

kontrolpunktu un elektroniskās kontroles sistēmas uzturēšanu, to kompleksu 

funkcionēšanu, elektroniskās kontroles sistēmas aizsardzību un iegūto datu apstrādi, 

Rīgas dome nolemj: 
 (RD 21.06.2005. lēmuma Nr.174 redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 02.09.2008. 

lēmumu Nr.4139) 

 

1. Nodot Rīgas pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” 

daļu no Rīgas pašvaldībai piekrītošās sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas 

funkcijas izpildes un uzdot veikt Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīkla 

daļas apkalpošanu. 
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2. Uzdot Rīgas pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” 

nodrošināt pašvaldības maksas stāvvietu apsaimniekošanu un pārvaldīšanu, kā arī Rīgas 

pašvaldības institūciju funkciju izpildei nepieciešamos autotransporta pakalpojumus. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 02.09.2008. lēmumu Nr.4139) 

 

3. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar Rīgas pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu 

atbildību “Rīgas satiksme” par sabiedriskā transporta, autotransporta un stāvvietu 

pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētā, kā arī Rīgas pilsētas īpašā režīma zonu 

transportlīdzekļu iebraukšanas un izbraukšanas kontrolpunktu un elektroniskās kontroles 

sistēmas uzturēšanu, to kompleksu funkcionēšanu, elektroniskās kontroles sistēmas 

aizsardzību un iegūto datu apstrādi. 

 

4. Akceptēt deleģējuma līguma projektu un pilnvarot Rīgas domes priekšsēdētāju 

A.Aksenoku parakstīt deleģēšanas līgumu ar Rīgas pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu 

atbildību “Rīgas satiksme” par sabiedriskā transporta, autotransporta un stāvvietu 

pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētā, kā arī Rīgas pilsētas īpašā režīma zonu 

transportlīdzekļu iebraukšanas un izbraukšanas kontrolpunktu un elektroniskās kontroles 

sistēmas uzturēšanu, to kompleksu funkcionēšanu, elektroniskās kontroles sistēmas 

aizsardzību un iegūto datu apstrādi. 
 (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 21.06.2005. lēmumu Nr.174) 

 

5. Noteikt, ka pēc deleģēšanas līguma spēkā stāšanās sagatavotie un pievienotie 

līguma pielikumi, kas nav saistīti ar papildu finansējuma nepieciešamību, ir spēkā bez 

atsevišķa Rīgas domes akcepta un tos ir pilnvarots parakstīt Rīgas domes Satiksmes 

departamenta direktors. 

 

6. Noteikt, ka deleģēšanas līgums par sabiedriskā transporta, autotransporta un 

stāvvietu pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētā stājas spēkā pēc tā saskaņošanas Latvijas 

Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā. 

 

7. Lēmuma izpildi kontrolēt Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejai. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                        G.Bojārs 

 

 

 

 

 

Reveliņa 7012706 

 

 


