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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 2020.gada 7.septembrī ārkārtas dalībnieku sapulcē tika pieņemti šādi lēmumi: 

 
 

- Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” piederošā nekustamā īpašuma 

“Vilkābeles”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, atsavināšana. 

 

Piekrist nekustamā īpašuma “Vilkābeles”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā (kadastra 

Nr.6229 006 0018), atsavināšanai, pārdodot to atklātā izsolē ar augšupejošu soli ar izsoles 

sākumcenu, kas nav zemāka par sertificēta vērtētāja sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“EIROEKSPERTS” noteikto tirgus vērtību. 

 

 

- Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” zvērināta revidenta iecelšana. 

 

1) Ievēlēt par Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” 2020. 

gada pārskata revidentu komandītsabiedrību “S.VILCĀNES AUDITS” (reģistrācijas 

Nr. 40003192915, komercsabiedrības licence Nr. 88). 

2) Noteikt Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” 

revidentam atlīdzību par 2020., 2021. un 2022. gada pārskata revīziju, kopā par trīs 

gadiem 137 010,00 euro (bez PVN) apmērā. 

3) Uzdot Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”  valdei, 

slēdzot līgumu par 2020. gada pārskata revīziju, nodrošināt kapitāla daļu turētāja pārstāvja 

norādītās prasības kapitālsabiedrības 2020. gada pārskata revīzijai iekļaušanu līgumā. 

 

 

-  Par prasības celšanu pret Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” iepriekšējās 

valdes locekļiem. 

 

1) Celt civilprasību par RP SIA “Rīgas satiksme” nodarītajiem zaudējumiem pret bijušo RP SIA 

“Rīgas satiksme” valdes priekšsēdētāju Leonu Bemhenu, kā arī bijušajiem RP SIA “Rīgas 

satiksme” valdes locekļiem: Irinu Feļdmani, Andreju Požarnovu un Inesi Švekli, kas radušies 

saistībā ar uzņēmuma līgumiem, t.sk. konsultāciju līgumiem, kuri noslēgti starp  dažādām 

privātpersonām un RP SIA “Rīgas satiksme”, tostarp saistībā ar šo līgumu noslēgšanu, izpildi, 

uzraudzīšanu, kontroli laika periodā no 2010.gada līdz 2018.gadam (ieskaitot); 

2) Iesniegt iesniegumu par kriminālprocesu ierosināšanu, pieteikt lūgumu par RP SIA “Rīgas 

satiksme” atzīšanu par cietušo personu un pieteikt kaitējuma kompensāciju kriminālprocesu 

ietvaros visās epizodēs un lūgt izmeklēšanas iestādi izvērtēt RP SIA “Rīgas satiksme” valdes 

priekšsēdētāja Leona Bemhena un RP SIA “Rīgas satiksme” valdes locekļu: Irinas 

Feļdmanes, Andra Bērziņa, Maksima Tolstoja, Irinas Vinnikas, Edmunda Zivtiņa, Jāņa 

Geduševa, Ineses Švekles, Andreja Požarnova, Larisas Loskutovas un Emīla Jakrina, kuri 

ieņēma valdes locekļu amatus attiecīgi no 2010.gada līdz 2018.gadam (ieskaitot), atbildību 

saistībā ar RP SIA “Rīgas satiksme” noslēgtajiem konsultāciju līgumiem; 

3) Uzdot RP SIA “Rīgas satiksme” padomei, ņemot vērā Rīgas domes un RP SIA “Rīgas 

satiksme” intereses, nodrošināt civilprasības celšanu un turpmāko  procesa vadību; 



2 
 

4) Noteikt, ka pirms prasības pieteikuma iesniegšanas tiesā, ar RP SIA “Rīgas satiksme” 

prasības pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu saistītā informācija ir uzskatāma par 

ierobežotas pieejamības informāciju. 

 

 

 

 


