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Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta pirmās 

prim daļas 3.punkta “i” apakšpunktam, Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas 

satiksme” informē, ka 2022.gada 7.aprīlī notika ārkārtas dalībnieku sapulce, kurā tika pieņemti 

sekojoši lēmumi: 

 
 

1. Par reālservitūta nodibināšanas līguma noslēgšanu. 
 

Piekrist Rīgas pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” 

piederošā nekustamā īpašuma Airītes ielā 7, Rīgā (kadastra Nr. 01001170051) 

apgrūtināšanai, nodibinot reālservitūtu par labu nekustamajam īpašumam Kurzemes 

prospektā 137B, Rīgā (kadastra Nr. 0100 517 0051), no Ziedoņa ielas puses saskaņā ar 

Rīgas domes 29.12.2021. lēmumu Nr. 1124 “Par reālservitūta – ceļa servitūta – 

nodibināšanu uz nekustamā īpašuma Airītes ielā 7, Rīgā (kadastra Nr. 01001170051), 

par labu Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam 

Kurzemes prospektā 137B, Rīgā (kadastra Nr. 01005170051)” un reālservitūta 

nodibināšanas līgumu [..]. 
 

 

2. Par RP SIA “Rīgas satiksme” Iekšējā audita daļas darbības pārskatu par 2021. 

gadu. 
 

Pieņemt zināšanai Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas 

satiksme” Iekšējā audita daļas darbības pārskatu par 2021. gadu, tai skaitā par iekšējo 

auditu plāna 2021. gadam izpildi. 
 

3. Par RP SIA “Rīgas satiksme” Iekšējā audita vidējā termiņa stratēģiskā audita 

plāna 2021.–2025. gadam aktualizēšanu. 

Piekrist Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” Iekšējā 

audita vidēja termiņa stratēģiskā audita plāna 2021.–2025. gadam aktualizācijai [..]. 

 

4. Par RP SIA “Rīgas satiksme” Iekšējā audita plānu 2022. gadam. 
 

Piekrist Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”  iekšējo 

auditu plāna 2022. gadam apstiprināšanai [..].  
 

5. Par RP SIA “Rīgas satiksme” padomes priekšsēdētāja vietnieka amatu 

savienošanu. 

Izvērtējot Normunda Narvaiša lūgumu, pamatojoties uz likumu “Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā” atļaut savienot RP SIA “Rīgas satiksme” padomes 

locekļa amatu ar biedrības “SK Sprīdītis” valdes locekļa un biedrības “Latvijas pasažieru 

pārvadātāju asociācija” valdes locekļa amatu, un [..] pamatojoties uz likuma “Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta piekto daļu un 8.1 pantu, atļaut 

Normundam Narvaišam savienot Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“Rīgas satiksme” padomes locekļa (padomes priekšsēdētāja vietnieka) amatu ar biedrības 
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“SK Sprīdītis” valdes locekļa amatu un biedrības “Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācija” 

valdes locekļa amatu.  

 


