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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 12.janvārī notika ārkārtas dalībnieku sapulce, kurā tika pieņemts 

sekojošs lēmums: 

 
 

- Par RP SIA “Rīgas satiksme” padomes priekšsēdētāja amatu savienošanu. 

 

Izskatot Aināra Ozola 20.12.2021. iesniegumu, kurā, pamatojoties uz likuma “Par interešu 

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

savienot RP SIA “Rīgas satiksme” padomes locekļa amatu ar padomes locekļa amatu akciju 

sabiedrībā “Alphinox Quality”, reģistrācijas Nr. 40203180478, un ievērojot, ka:  

- saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta piekto 

daļu publiskas personas kapitālsabiedrības padomes loceklis var savienot valsts amatpersonas 

amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šī savienošana nerada 

interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida 

atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā; 

- Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 

4. punktā noteikts, ka lēmumu par padomes locekļa ievēlēšanu amatā pieņem dalībnieku sapulce. 

Līdz ar to RP SIA “Rīgas satiksme” dalībnieku sapulce ir institūcija, kas saskaņā ar likuma “Par 

interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta piekto daļu ir kompetenta 

sniegt minēto atļauju; 

- saskaņā ar publiski pieejamo informāciju akciju sabiedrība “Alphinox Quality”, reģistrācijas Nr. 

40203180478, ir Finanšu un kapitāla tirgus komisijā licencēts (13.07.2021. licence Nr. 

06.06.08.717/533) uzņēmums – ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs (darbības veidi saskaņā ar 

NACE klasifikatoru (versija 2.0) – citas finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot 

apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (66.19), citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, 

izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (64.99), fondu pārvaldīšana (66.30); 

- saskaņā ar Rīgas domes 01.03.2011. saistošo noteikumu Nr. 114 “Rīgas valstspilsētas 

pašvaldības nolikums” 3. pielikuma 1. punktu RP SIA “Rīgas satiksme” sniedz sabiedriskā 

transporta pakalpojumus Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, pārvalda un apsaimnieko 

Rīgas pilsētas maksas autostāvvietas ielu sarkano līniju robežās, un piedalās Rīgas pilsētas 

transporta infrastruktūras uzturēšanā un attīstīšanā, veicot komercdarbību stratēģiski svarīgā 

nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā pakalpojuma 

pieejamību, un kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi. Saskaņā ar 

RP SIA “Rīgas satiksme” statūtu 2. punktu tās komercdarbības veidi (NACE klasifikators) ir ceļu 

un maģistrāļu būvniecība (42.11); elektroinstalācijas ierīkošana (43.21); automobiļu apkope un 

remonts (45.2); degvielas mazumtirdzniecība degvielas uzpildes stacijās (47.30); pilsētas un 

piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi (49.31); citur neklasificēts pasažieru sauszemes 

transports (49.39); sauszemes transporta palīgdarbības (52.21); sava vai nomāta nekustamā 

īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20); automobiļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings 

(77.1); u. c. statūtos paredzētā darbība (00.00); 

- saskaņā ar Komerclikuma 291. pantu padome ir kapitālsabiedrības pārraudzības institūcija, kas 

pārstāv dalībnieka intereses sapulču starplaikā un uzrauga valdes darbību; 

- atbilstoši likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” vispārīgajam 

regulējumam valsts amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un valsts 

amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz dalībnieku sapulces doto atļauju 

savienot amatus, A. Ozolam ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta iespējamību 

un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām un atturēties no šādu darbību veikšanas, ja, 

pildot pienākumus, pastāv iespēja, ka A. Ozols var nonākt interešu konflikta situācijā, par to 

informējot kapitāla daļu turētāja pārstāvi; 
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- izvērtējot RP SIA “Rīgas satiksme” padomes locekļa amatu un akciju sabiedrības “Alphinox 

Quality”, reģistrācijas Nr. 40203180478, padomes locekļa amatu, kā arī minēto kapitālsabiedrību 

darbības jomas, secināms, ka minēto amatu savienošana interešu konfliktu nerada, kā arī nav 

pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo 

pienākumu pildīšanai; 

pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta 

piekto daļu un 8.1 pantu, atļaut Aināram Ozolam savienot RP SIA “Rīgas satiksme” padomes 

locekļa (padomes priekšsēdētāja) amatu ar akciju sabiedrības “Alphinox Quality”, reģistrācijas 

Nr. 40203180478, padomes locekļa amatu. 

 

 


