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I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Sabiedrības firma: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas 

satiksme” (turpmāk – sabiedrība). 

 

2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators): 

 

2.1. namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana (16.23); 

2.2. metālu mehāniskā apstrāde; virsmas apstrāde un pārkalšana (25.6); 

2.3. elektroenerģijas ražošana (35.11); 

2.4. elektroenerģijas sadale (35.13); 

2.5. notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.00); 

2.6.  sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi (39.00); 

2.7. ēku būvniecība (41); 

2.8. ceļu un maģistrāļu būvniecība (42.11); 

2.9. elektroinstalācijas ierīkošana (43.21); 

2.10. citu inženiersistēmu montāža (43.29); 

2.11. automobiļu apkope un remonts (45.2); 

2.12. degvielas, cietā, šķidrā, gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība 

(46.71); 

2.13. degvielas mazumtirdzniecība degvielas uzpildes stacijās (47.30); 

2.14. pārējais pasažieru sauszemes transports (49.3); 

2.15. pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi (49.31); 

2.16. taksometru pakalpojumi (49.32); 

2.17. citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports (49.39); 

2.18. kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41); 

2.19. sauszemes transporta palīgdarbības (52.21.); 

2.20. laikrakstu izdošana (58.13.); 

2.21. izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās (55.10); 

2.22. sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20); 

2.23. arhitektūras un projektēšanas pakalpojumi un konsultācijas (71.1); 

2.24. tehniskā pārbaude un analīze (71.20); 

2.25. reklāmas pakalpojumi (73.1); 

2.26. automobiļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.1); 

2.27. apsardzes pakalpojumi un izmeklēšana (80); 

2.28. sporta objektu darbība (93.11); 

2.29. fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi (96.04); 

2.30. u.c. statūtos paredzētā darbība (00.00). 

 

3. Paziņojumus par dalībnieku sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus 

sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām un sabiedrības locekļiem nosūta pa pastu 

vai elektroniski uz adresēm, kuras ir paziņotas sabiedrībai, vai nodod personīgi. 

 

II. Pamatkapitāls un daļa 

 

4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 70 396 628 euro. 

 

5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 70 396 628 kapitāla daļās. 

 

6. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir viens euro. 
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III. Padome 

 

7. Padomes sastāvā ir pieci locekļi. 

 

8. Padomes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.  

 

9. Padome pieņem lēmumus ar klātesošo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. 

Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss. 

 

10. Padome organizē savu darbu atbilstoši kārtībai, ko tā ir apstiprinājusi. 

 

IV. Valde 

 

11. Valdes sastāvā ir pieci valdes locekļi. 

 

12. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem. 

 

13. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. 

Jautājumā par gada pārskatu un jautājumos, kuri minēti šo statūtu 15. un 16. punktā, 

valde lēmumus pieņem, ja par to nobalso vairāk kā 2/3 klātesošo valdes locekļu. 

 

14. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus 

slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus. 

 

15. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja padomes piekrišana šādu 

jautājumu izlemšanai: 

15.1. sabiedrības kārtējā gada budžeta apstiprināšana; 

15.2. tādu darījumu slēgšana, kas pārsniedz padomes noteiktās summas apmēru. 

 

16. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces 

piekrišana šādu jautājumu izlemšanai: 

16.1. nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām; 

16.2. aizņēmuma un aizdevuma līgumu slēgšana; 

16.3. vekseļu vai tiem pielīdzināmu saistību instrumentu izdošana sabiedrības vārdā, 

ķīlu un citu saistību nodrošinājuma līdzekļu izsniegšana sabiedrības parāda 

saistību nodrošināšanai, ja nodrošinājuma summa pārsniedz 100 000 euro. 

Sabiedrība neizsniedz galvojumus, garantijas un ķīlas trešo personu parāda 

saistību nodrošināšanai; 

16.4. darījuma slēgšana starp sabiedrību un padomes locekli; 

16.5. tādu darījumu slēgšana, kas pārsniedz 5 000 000 euro. 

 

17. Valde savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai. 

 

 

Rīgas pilsētas pašvaldības 

kapitāla daļu turētāja pārstāvis        V. Baraņņiks  

 

Rīgā  

 


