
 

 

PĀRVALDES UZDEVUMA DELEĢĒŠANAS LĪGUMS Nr. LIG/2021/246 
 

Rīgā                  Datums skatāms laika zīmogā 

 

Rīgas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.90011524360, kuras vārdā atbilstoši Rīgas 

domes 2021.gada 16.jūnija lēmuma Nr.640 “Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu” 4. punktam 

darbojas Rīgas domes Satiksmes departamenta direktora p. i. Jānis Vaivods, kurš rīkojas, 

pamatojoties uz Rīgas domes priekšsēdētāja 2021.gada 26.maija rīkojumu Nr.RD-21-150-p un 

Rīgas domes 2006.gada 24.janvāra nolikumu Nr.35 “Rīgas domes Satiksmes departamenta 

nolikums” (turpmāk – Pašvaldība), no vienas puses, 

un 

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”, reģistrācijas 

Nr.40003619950, tās valdes priekšsēdētājas Džinetas Innusas personā, kura rīkojas pamatojoties 

uz statūtiem un valdes lēmumu (turpmāk – Sabiedrība), no otras puses (turpmāk abas kopā – 

Puses), 

 

pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta pirmo 

daļu, 42.panta pirmo daļu, 43.panta otro daļu, 45.panta trešo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu un likuma “Par autoceļiem” 

6.panta 4.1daļu, un saskaņā ar Rīgas domes 2013.gada 5.februāra saistošo noteikumu Nr.206 

“Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas saistošie 

noteikumi” 2.4.apakšpunktu, 

pamatojoties uz Rīgas domes 2021.gada 16.jūnija lēmumu Nr.640 “Par pārvaldes uzdevuma 

deleģēšanu”, 

ievērojot to, ka Pašvaldībai ir pienākums pildīt savas autonomās funkcijas, organizēt likumā 

noteikto autonomo funkciju izpildi, lemt par kārtību, kādā izpildāmas autonomās funkcijas, kā arī 

tiesības deleģēt atsevišķus valsts pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst Pašvaldības 

kompetencē, 

ņemot vērā Pašvaldībai dotās tiesības autonomās funkcijas pildīšanai veidot un ar saviem 

līdzekļiem piedalīties komercsabiedrībās, kā arī deleģēt pārvaldes uzdevumu veikt konkrētas 

funkcijas izpildi, kas ietilpst Pašvaldības kompetencē, 

ņemot vērā, ka ir izveidota Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” 

ar mērķi nodrošināt Pašvaldības funkcijas izpildi sabiedriskā transporta, autotransporta un 

autostāvvietu pakalpojumu sfērā, 

ievērojot to, ka Pašvaldības funkcijā ietilpstošā pārvaldes uzdevuma deleģēšanas mērķis ir 

nodrošināt kvalitatīvu, stabilu un efektīvu Pašvaldības funkcijas izpildi un to, ka šo mērķu 

sasniegšanai ir nepieciešams skaidri definēt Pušu tiesības un pienākumus, noslēdz šādu pārvaldes 

uzdevuma deleģēšanas līgumu (turpmāk – Līgums): 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

1.1. Pašvaldība uzdod, bet Sabiedrība apņemas šajā Līgumā noteiktā kārtībā un apjomā 

nodrošināt no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkta izrietošo uzdevumu 

– pašvaldības maksas autostāvvietu, kas atrodas ielu sarkano līniju robežās, 

apsaimniekošanu, ierīkošanu, pārvaldīšanu un maksas autostāvvietu lietošanas noteikumu 

ievērošanas kontroli (turpmāk – Uzdevums). 

1.2. Sabiedrība nodrošina, ka Uzdevums tiek veikts Pašvaldības noteiktajā apjomā un robežās, 

saskaņā ar Pašvaldības noteikto kārtību un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un 

atbilstoši Sabiedrības rīcībā esošajiem finanšu līdzekļiem, kas paredzēti šim mērķim. 

1.3. Sabiedrība nodrošina Pašvaldības maksas autostāvvietu, kas atrodas ielu sarkano līniju 

https://likumi.lv/ta/id/65363-par-autoceliem
https://likumi.lv/ta/id/65363-par-autoceliem#p6
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robežās, lietošanas kārtības un lietošanas noteikumu ievērošanas kontroli, kā arī samaksas 

iekasēšanas kārtības kontroli saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

2. PUŠU TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA 

 

2.1. Jautājumos, kas saistīti ar Uzdevuma izpildi un kurus Sabiedrība ir tiesīga izlemt patstāvīgi, 

Sabiedrība rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks. 

2.2. Saskaņojot ar Sabiedrību, Pašvaldība ir tiesīga rakstveidā uzdot Sabiedrībai veikt 

nepieciešamās darbības Līgumā noteikto uzdevumu izpildes uzlabošanai un no Sabiedrības 

saņemt apstiprinošu atskaiti par veiktajiem konkrētajiem uzlabojumiem. 

2.3. Pašvaldība sekmē veicamo uzdevumu izpildei nepieciešamo saskaņojumu un atļauju 

saņemšanu Sabiedrībai. 

2.4. Uzdevuma izpildē Sabiedrība ievēro labas pārvaldības un citus valsts pārvaldes principus, 

normatīvo aktu prasības un Pašvaldības noteikto kārtību, sadarbojas ar Pašvaldību, tās 

iestādēm un struktūrvienībām, biedrībām, nodibinājumiem un kapitālsabiedrībām, kā arī ar 

citām valsts pārvaldes institūcijām. 

2.5. Pašvaldība kontrolē Līguma izpildi un novērtē Līguma izpildes kvalitāti, līdz ar to 

Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt Sabiedrībai informāciju Uzdevuma izpildes kvalitātes 

novērtēšanai. 

2.6. Sabiedrība nodrošina ar Līguma izpildi saistītās saimnieciskās darbības atsevišķu uzskaiti, 

veicot to tāpat kā tad, ja maksas autostāvvietu apsaimniekošanu sniegtu atsevišķs, patstāvīgs 

komersants. 

2.7. Sabiedrība reaģē, izskata un sniedz atbildes uz maksas autostāvvietu lietotāju sūdzībām, pēc 

Pašvaldības pieprasījuma Sabiedrība sniedz Pašvaldībai informāciju par sūdzību saturu un 

to izskatīšanas rezultātiem. 

2.8. Pašvaldība atbild par tās funkciju, kurās ietilpst Uzdevums, izpildi kopumā un no sava 

budžeta atlīdzina mantiskos zaudējumus un personisko kaitējumu, kas nodarīts trešajai 

personai. 

2.9. Sabiedrība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atbild par sniegto pakalpojumu, kas izriet 

no Uzdevuma, kvalitāti un normatīvo aktu pārkāpumiem. 

2.10. Sabiedrība atlīdzina Pašvaldībai visus zaudējumus, kas Pašvaldībai radušies tā prettiesiskas 

darbības vai bezdarbības, kā arī neizpildīta vai nepienācīgi izpildīta Uzdevuma rezultātā. 

 

3. UZDEVUMA IZPILDES KVALITĀTES NOVĒRTĒJUMA KRITĒRIJI 

 

3.1. Sabiedrība Līgumā un Pašvaldības noteiktajā kārtībā un apjomā apņemas nodrošināt 

kvalitatīvu Uzdevuma izpildi. 

3.2. Uzdevuma izpildes kvalitāti Pašvaldība novērtē pēc šādiem kritērijiem: 

3.2.1. Uzdevuma izpilde atbilstoši Pašvaldības noteiktajai kārtībai; 

3.2.2. saistībā ar Uzdevuma izpildi izskatīto iesniegumu skaits; 

3.2.3. Sabiedrības dalībnieku sapulcē apstiprinātajā vidēja termiņa darbības stratēģijā 

attiecībā uz Uzdevuma izpildi noteikto mērķu ietvaros izvirzīto uzdevumu izpilde; 

3.2.4. veiktie pasākumi Pašvaldības maksas autostāvvietu pakalpojuma kvalitātes un 

pieejamības uzlabošanai. 

 

4. SAVSTARPĒJO NORĒĶINU KĀRTĪBA, FINANŠU UN CITU RESURSU 

PIEŠĶIRŠANAS NOTEIKUMI 

 

4.1. Sabiedrība nodrošina Uzdevuma izpildi, izmantojot savus tehniskos, specializētos un 

darbinieku resursus vai atsevišķu uzdevumu izpildei piesaistot ārpakalpojuma sniedzējus. 

4.2. Sabiedrība iekasē maksu par Pašvaldības maksas autostāvvietu, kas atrodas ielu sarkano 

līniju robežās, lietošanu saskaņā ar Pašvaldības noteikto kārtību un maksas apmēriem. 
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4.3. Finanšu līdzekļi, kas iegūti no Pašvaldības maksas autostāvvietu, kas atrodas ielu sarkano 

līniju robežās, lietošanas, tiek izlietoti Pašvaldības maksas autostāvvietu, kas atrodas ielu 

sarkano līniju robežās, apsaimniekošanai un pārvaldīšanai, jaunu Pašvaldības maksas 

autostāvvietu ierīkošanai un satiksmes infrastruktūras attīstībai. 

4.4. Ja ar Sabiedrības rīcībā esošajiem resursiem nepietiek, lai nodrošinātu Uzdevuma izpildi, 

Sabiedrība iesniedz Pašvaldībā ekonomisku pamatojumu atzinuma veidā, norādot 

nepieciešamo finansējumu papildus resursu palielināšanai. 

 

5. SABIEDRĪBAS DARBĪBAS UZRAUDZĪBAS KĀRTĪBA, INFORMĀCIJAS 

SNIEGŠANAS KĀRTĪBA 

 

5.1. Pašvaldība, Rīgas domes Satiksmes departamenta vai tā pilnvarotas personas personā, ir 

tiesīga veikt Līguma izpildes kontroli un Sabiedrības pienākums ir neradīt šķēršļus kontroles 

veikšanai. 

5.2. Pašvaldība, nodrošinot Uzdevuma izpildes uzraudzību: 

5.2.1. ir tiesīga pieprasīt no Sabiedrības informāciju par Uzdevuma izpildi; 

5.2.2. apkopo un izvērtē Sabiedrības iesniegtos pārskatus un ziņojumus; 

5.2.3. veic Uzdevuma izpildes kontroli un novērtē Uzdevuma izpildes kvalitāti saskaņā ar 

Līguma 3.2.punktā minētajiem kvalitātes novērtējuma kritērijiem; 

5.2.4. izvērtē un sniedz atzinumu par Sabiedrības investīcijām; 

5.2.5. īsteno citas tiesības un pienākumus, kas izriet no Līguma, atbilst Pašvaldības 

kompetencei un ir nepieciešami pārraudzības nodrošināšanai. 

5.3. Sabiedrība atbilstoši tās budžeta iespējām ievēro Pašvaldības priekšlikumus un ieteikumus, 

kas vērsti uz Uzdevumu izpildes nodrošināšanu. 

5.4. Sabiedrība iesniedz Pašvaldībai mēneša pārskatu par Pašvaldības maksas autostāvvietu 

izmantošanu, norādot Pašvaldības maksas autostāvvietu skaitu sadalījumā pa zonām, 

izmatoto laiku un ieņēmumus, līdz nākamā mēneša 27.datumam un ceturkšņa pārskatu par 

pašvaldības maksas autostāvvietu peļņu vai zaudējumiem, līdz nākamā ceturkšņa 

27.datumam. 

5.5. Pašvaldība jebkurā brīdī var pieprasīt un Sabiedrībai ir pienākums iesniegt Sabiedrības 

maksas autostāvvietu apsaimniekošanas ieņēmumu un izmaksu atsevišķo uzskaiti un citiem 

ar aprēķiniem un maksājumiem saistītajiem dokumentiem, kas pamato šos ieņēmumus un 

izmaksas. 

 

6. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS, DARBĪBAS TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANĀS 

 

6.1. Līgums stājas spēkā 2021.gada 29.jūlijā un ir spēkā līdz 2022.gada 1.jūlijam. 

6.2. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt grozījumus Līgumā, ja par to pieņemts 

attiecīgs Rīgas domes lēmums. 

6.3. Pašvaldība vai Sabiedrība var Līgumu uzteikt, rakstiski brīdinot par to otru Pusi 1 (vienu) 

mēnesi iepriekš. 

6.4. Pašvaldība vai Sabiedrība var Līgumu uzteikt nekavējoties, ja konstatē, ka: 

6.4.1. otra Puse rupji pārkāpj normatīvos aktus vai Līguma noteikumus; 

6.4.2. pastāv citi svarīgi iemesli, kas neļauj turpināt Līguma attiecības, tai skaitā, ja vairs 

nepastāv tā noslēgšanas pamatnoteikumi vai speciālie deleģēšanas nosacījumi saskaņā 

ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma noteikumiem. 

 

7. DARBĪBAS NEPĀRTRAUKTĪBA UN NEPĀRVARAMĀ VARA 

 

7.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par savu saistību nepildīšanu, ja šāda neizpilde ir notikusi 

nepārvaramas varas (force majeure) iestāšanās rezultātā. Par nepārvaramiem apstākļiem 

uzskatāmi: ugunsgrēki, dabas stihijas, jebkura rakstura karadarbība vai tās draudi, streiki, 
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blokādes, valsts institūciju akti un darbības, kas būtiski izmaina Pušu saimnieciskās darbības 

nosacījumus, tā ka tālāka darbība kļūst neiespējama, vai nes tikai zaudējumus, kā arī citi no 

Pusēm neatkarīgi apstākļi. 

7.2. Puses līgumsaistību neizpildīšana ir attaisnojama, ja šī Puse pierāda, ka neizpildīšanas 

cēlonis ir bijis Līguma 7.1.punktā minētais šķērslis, kuru tā nevarēja kontrolēt, un nevarēja 

saprātīgi sagaidīt, lai šī puse paredzētu šķēršļa rašanos līguma noslēgšanas brīdī vai izvairītos 

no šķēršļa, vai pārvarētu tā sekas. Ja šķērslis ir īslaicīgs, saistību neizpildīšana ir attaisnota 

tikai uz saprātīgu laiku, kas noteikts, ņemot vērā šķēršļa ietekmi uz Līguma izpildīšanu. 

7.3. Lai veiktu nepieciešamos pasākumus nepārvaramas varas apstākļu radīto seku novēršanai, 

tai skaitā, bet neaprobežojoties ar to, izskatītu iespēju transportlīdzekļu piespiedu 

pārvietošanā iesaistīt citus pārvadātājus, kā arī noteiktu iespējamās sekas, iestājoties 

nepārvaramas varas gadījumam, Pārvadātājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas dienas 

laikā no nepārvaramas varas gadījuma iestāšanās brīža, par to jāinformē Pašvaldību.  

 

8. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

 

8.1. Visus strīdus, domstarpības, kas rodas Līguma izpildes laikā, kā arī sakarā ar Līguma 

izbeigšanu, Puses risina savstarpējo sarunu ceļā. Strīdi un domstarpības, par kurām nav 

panākta vienošanās sarunu ceļā, tiek izskatīti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

8.2. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, Līgums 

nezaudē spēku tā pārējos punktos. Šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līgumu 

atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, vai precizēt Līguma noteikumus, noslēdzot 

papildu vienošanos, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

8.3. Nekādas mutiskas vienošanās, diskusijas vai argumenti, kas izteikti Līguma sastādīšanas 

laikā un nav iekļauti Līguma noteikumos, netiek uzskatīti par Līguma noteikumiem. 

8.4. Visi paziņojumi starp Pusēm tiek veikti uz Pušu oficiālajām elektroniskajām adresēm. 

8.5. Līgums sastādīts uz 4 (četrām) lapām un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Līguma 

parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga 

datums. 

 

9. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

Rīgas domes Satiksmes departaments 

Adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011 

 

Norēķinu rekvizīti: 

Rīgas pilsētas pašvaldība 

Reģ.Nr. 90011524360 

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539 

Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle 

Kods: RIKOLV2X  

Konts: LV26RIKO0020100001010 

 

 

_________________________________ 

                       /paraksts/ 

 

Rīgas domes Satiksmes departamenta 

direktora p. i. Jānis Vaivods 

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību “Rīgas satiksme” 

Reģ.Nr.40003619950 

Jur.adrese: Kleistu iela 28, Rīga, LV-1067 

Biroja adrese: Vestienas iela 35, Rīga, LV-1035 

Banka: AS „Citadele banka” 

Kods: PARXLV22 

Konts: LV56PARX0006048641565 

 

 

 

 

__________________________________ 

                       /paraksts/ 

 

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību “Rīgas satiksme”  

valdes priekšsēdētāja Džineta Innusa 

 


