
 

 

Sadarbības ar darījumu partneriem pamatprincipi 

 

 

Saskaņā ar Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” (turp-

māk – Sabiedrības) Korporatīvās pārvaldības kodeksu, Sabiedrībai ir svarīgi izvairīties no ne-

godprātīgiem darījumu partneriem, kā arī atbildīgi pieņemt lēmumus par darījumu veikšanu vai 

arī atteikšanos no tiem. Šādā veidā Sabiedrība ievērojami samazina risku sadarboties ar perso-

nām, kuras neveiks savu saistību izpildi, kā arī risku iesaistīties krāpnieciskos darījumos, kas no-

slēgti ar mērķi prettiesiski gūt fiskālas priekšrocības pievienotās vērtības nodokļa veidā. 

    Ņemot vērā minēto, Sabiedrības sadarbības partneriem ir pienākums ievērot šādus pamat-

principus: 

-  Sadarbības partnerim ir pieejams darba spēks un materiāli tehniskie resursi, kas nodrošina 

pakalpojumu sniegšanu, preču piegādi vai būvdarbu izpildi plānotajā apjomā.  

- Sadarbības partneris ievēro darba aizsardzības jautājumus reglamentējošo tiesību normu pra-

sības un nodrošina, ka pakalpojuma izpildē, preču ražošanā, piegādē un/vai būvdarbu izpildē 

sadarbības partnera darbinieki lieto nepieciešamos darba aizsardzības līdzekļus. 

- Sadarbības partneris ievēro tiesību normas saistībā ar nodokļu un tiem pielīdzināmo maksā-

jumu uzskaiti un samaksu un apliecina, ka nav iesaistīts darbībās, kas saistītas ar nepamatotu 

nodokļu bāzes samazināšanu, pievienotā vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) izkrāpšanu no 

valsts budžeta vai apzinātu iesaistīšanos PVN izkrāpšanas ķēdēs un  var tikt atzītas kā izvairī-

šanās no nodokļu maksājumiem.  

- Sadarbības partneris nav iesaistīts darbībās, kas varētu tikt saistītas ar iespējamu korupciju, 

krāpšanu vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un neslēdz pretlikumīgas vienošanās ar 

citām personām, kuras būtu korupcijas un interešu konflikta novēršanas, kā arī nodokļu jomas 

tiesību normu pārkāpums.  

- Sadarbības partneris nodrošina, ka tā darbinieki nepiedalās lēmumu pieņemšanā, atrodoties 

interešu konflikta situācijā, kā arī noteiktu lēmuma pieņemšanā neizmanto ietekmi, kas varētu 

būt radusies no šādas interešu konflikta situācijas. 

- Sadarbības partneris veido attiecības ar pasūtītājiem, piegādātājiem, apakšuzņēmējiem un ci-

tiem partneriem, balstoties uz labu korporatīvās pārvaldības praksi, savstarpēju godprātību un 

atklātību. 

Sabiedrības sadarbības partneri tiek aicināti cienīt Sabiedrībā noteiktos dāvanu pieņem-

šanas ierobežojumus un nepiedāvāt  darbiniekiem materiālas vērtības kā pamudinājumu vai atlī-

dzību. Tāpat sadarbības partneri tiek aicināti ievērot Sabiedrības Ētikas kodeksā noteiktos prin-

cipus (ar Ētikas kodeksu var iepazīties https://www.rigassatiksme.lv/lv/par-mums/normativie-

dokumenti/). 

Sabiedrības sadarbības partneri apstiprina, ka savus sadarbības partnerus ir izvērtējuši at-

bilstoši Valsts ieņēmumu dienesta vadlīnijās noteiktajām prasībām, kā arī ir veikta klientu izpēte 

un novērtēts ar klientu saistītais noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēša-

nas risks. 

Parakstot līgumu ar Sabiedrību, sadarbības partneris apliecina, ka ir iepazinies ar norādī-

tajiem pamatprincipiem un apliecina savu atbilstību tiem, kā arī apņemas arī turpmāk ievērot šos 

pamatprincipus un nodrošināt, ka tos ievēro arī tā darbinieki un ar līguma izpildi saistītie apakš-

uzņēmēji. 

 


