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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 20.septembrī notika ārkārtas dalībnieku sapulce, kurā tika pieņemti 

sekojoši lēmumi: 

 
 

1) Par Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” īpašumā esošo zemes vienību Pūpolu 

ielā 14, Ķengaraga ielā 3A, Abrenes ielā 13, Fridriķa ielā 2, Rīgā, lietošanas tiesību 

aprobežošanu  

 

- Piekrist Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” īpašumā 

esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 01000040073, kas atrodas Pūpolu ielā 14, 

Rīgā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 01000720109, kas atrodas Ķengaraga ielā 

3A, Rīgā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 01000402007, kas atrodas Abrenes ielā 

13, Rīgā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 01000480095, kas atrodas Fridriķa ielā 

2, Rīgā apgrūtināšanai ar lietu tiesībām jeb lietošanas tiesību aprobežojumiem, kas 

nosakāmi, ņemot vērā Enerģētikas likuma 19.1 panta pirmās daļas prasības. 

 

2) Par padomes priekšsēdētāja vietnieka N.Narvaiša amatu savienošanu. 

 

- Izskatot Normunda Narvaiša 09.09.2022. iesniegumu, kurā, pamatojoties uz likumu “Par 

interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, lūgts atļaut savienot Rīgas 

pašvaldības sabiedrības ar  ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” padomes locekļa (padomes 

priekšsēdētāja vietnieka) amatu ar valdes locekļa amatu biedrībā “TTT-Rīga”, 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 (turpmāk – 

Kapitālsabiedrību pārvaldības likums) 66. panta pirmās daļas 4. punktā noteikts, ka lēmumu 

par padomes locekļa ievēlēšanu amatā pieņem dalībnieku sapulce. Līdz ar to Rīgas 

pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “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; 

- esot biedrības “TTT-Rīga” valdes locekļa amatā, N. Narvaiša amata pienākumos ietilps 

sieviešu basketbola kluba izveidošana un darbības nodrošināšana spēlēšanai Latvijas 

čempionātā, Baltijas čempionātā un Eiropas sieviešu basketbola līgā; 

- saskaņā ar Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 107. panta pirmo daļu un Komerclikuma 

291. pantu padome ir kapitālsabiedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv dalībnieka 

intereses sapulču starplaikā un uzrauga valdes darbību. Komerclikuma 298. pantā noteikts, ka 

padomes sēdes sasauc ne retāk kā reizi ceturksnī; 

- atbilstoši Rīgas domes 21.08.2020. iekšējo noteikumu Nr. 4 “Rīgas pilsētas pašvaldībai 

piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība” 25.1. apakšpunktā 

noteiktajam padome savu darbu organizē saskaņā ar padomes reglamentu, kura 
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apstiprināšanai ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana, un padomes darba 

grafiku (kalendāru). Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” 

padomes reglaments apstiprināts tās 18.12.2020. dalībnieku sapulcē (protokols Nr. 7), un 

atbilstoši padomes reglamenta 2.1. apakšpunktam padome notur sēdes pēc vajadzības, bet ne 

retāk kā reizi ceturksnī; 

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

pašvaldības nolikums” 3. pielikuma 1. punktu Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību “Rīgas satiksme” pilnīgas vai daļējas tirgus nepilnības apstākļos sniedz 

pakalpojumus un pārvalda īpašumus, kuri ir stratēģiski svarīgi Rīgas valstspilsētas 

pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai un drošībai: sabiedriskā transporta un 

autostāvvietu pakalpojumus, nodrošinot no likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 

2. un 19. punktā, 17.2 panta 4. punktā, Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 4. panta 

otrajā daļā, likuma “Par autoceļiem” 1. panta otrajā daļā minētajām funkcijām izrietošo 

uzdevumu izpildi; 

- N. Narvaišs iesniegumā apliecina, ka minēto amatu savienošana atbilstoši likumam “Par 

interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” interešu konflikta situācijas nerada 

un nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām, kā arī netraucēs padomes 

locekļa amata pienākumu izpildei Rīgas pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Rīgas 

satiksme”; 

- 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, N. Narvaišam 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 N. Narvaišs var nonākt interešu konflikta 

situācijā, par to informējot kapitāla daļu turētāja pārstāvi; 

- izvērtējot Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” un biedrības 

“TTT-Rīga” darbības jomas, secināms, ka N. Narvaiša iesniegumā minēto amatu savienošana 

tiešu 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 Normundam Narvaišam [..] savienot Rīgas pašvaldības sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” padomes locekļa (padomes priekšsēdētāja vietnieka) amatu ar 

biedrības “TTT-Rīga” valdes locekļa amatu. 

 

 


