
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 18.jūnijā kārtējā 

dalībnieku sapulcē tika pieņemti šādi lēmumi: 

 
1. Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” 2019.gada darbības rezultātu 

izvērtēšana un 2019.gada pārskata apstiprināšana. 

1.1.  Pieņemt zināšanai Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“Rīgas satiksme” 2019.gada darbības rezultātu izvērtējumu atbilstoši Rīgas 

domes Komercdarbības pārvaldes atzinumā sniegtajai informācijai.  

1.2. Apstiprināt Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas 

satiksme” 2019.gada pārskatu. 

1.3. Uzdot Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas 

satiksme” ņemt vērā zvērināta revidenta ziņojumā vadībai minētos 

ieteikumus un valdei sagatavot Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “Rīgas satiksme” rīcības plānu ieteikumu ieviešanai (termiņš: 

30.07.2020.); 

1.4. Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” 

2019.gada peļņu 7 730 210 euro atstāt nesadalītu. 

1.5. Noteikt Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas 

satiksme”  atbilstību kapitālsabiedrību iedalījumam grupās saskaņā ar 

Saskaņā ar Ministru kabineta 04.02.2020. noteikumu Nr.63 “Noteikumi par 

publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību 

valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša 

atlīdzības maksimālo apmēru” kā lielu, pamatojoties uz Rīgas pašvaldības 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” lielumu raksturojošiem 

rādītājiem 2019.gadā (bilances kopsumma 446 067 780 euro, neto 

apgrozījums 191 176 990 euro, vidējais darbinieku skaits 3929). 

 

2. Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” konsolidētā 2019.gada pārskata 

apstiprināšana. 

2.1. Apstiprināt Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas 

satiksme” 2019.gada konsolidēto gada pārskatu. 

 

3. Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes revīzijas uzsākšana. 

3.1. Noteikt, ka Rīgas satiksme finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par 

periodu no 01.01.2019. līdz 30.06.2020. veic Rīgas domes Audita un 

revīzijas pārvalde saskaņā ar Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes 

iekšējo auditu un revīziju veikšanas plānu 2020.gadam. 

3.2. Uzdot Rīgas satiksme padomei un valdei nodrošināt Rīgas domes Audita un 

revīzijas pārvaldi ar nepieciešamajiem dokumentiem un nepieciešamības 

gadījumā ar telpām revīzijas veikšanai. 

 

4. Par nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu Rīgā, Rūsiņa ielā 3. 



4.1. Piekrist līguma noslēgšanai ar  AS “Latvijas elektriskie tīkli” par zemes 

izmantošanu Energoapgādes objekta ierīkošanai un aprobežojuma noteikšanu. 

 

5. Par prasības celšanu vai par atteikšanos no prasības celšanas pret RP SIA 

“Rīgas satiksme” iepriekšējās valdes locekļiem. 

5.1. Celt prasību par zaudējumu  piedziņu  pret Rīgas pašvaldības sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”  bijušajiem valdes locekļiem.  

5.2. Uzdot Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” 

padomei kā krietnam un rūpīgam saimniekam,  ņemot vērā pašvaldības un Rīgas 

pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” intereses, trīs 

mēnešu laikā nodrošināt prasību celšanu un turpmāko procesa vadību un 

informēt kapitāldaļu turētāja pārstāvi par lietas virzību (termiņš: 18.09.2020). 

 

 

 


