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Eiropas vietējo pašvaldību harta 
3. pants 

Vietējās pašvaldības jēdziens 

(1) Vietējā pašvaldība nozīmē vietējās varas tiesības un spēju likumā noteiktajās robežās regulēt un vadīt nozīmīgu 

valsts lietu daļu uz savu atbildību un vietējo iedzīvotāju interesēs. 

(2) Šīs tiesības realizē padomes vai pārstāvju sapulces, kuru locekļus brīvi ievēlē aizklāti balsojot uz vienlīdzīgu, tiešu 

un vispārēju vēlēšanu tiesību pamata; tām var būt pakļautas izpildinstitūcijas. Šis princips nekādā veidā neietekmē 

tiesības izmantot pilsoņu sapulces, referendumus vai jebkuru citu pilsoņu tiešās līdzdalības formu, kur to pieļauj 

likums. 

4. pants 

Vietējās pašvaldības kompetence 

(1) Vietējās varas pilnvaras un pienākumus nosaka konstitūcija vai likums. Taču šis noteikums neliedz piešķirt 

vietējām varām pilnvaras un pienākumus īpašiem mērķiem saskaņā ar likumu. 

(2) Vietējās varas likumā noteiktās robežās ir pilnā mērā tiesīgas īstenot savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, kurš nav 

izslēgts no to kompetences vai uzdots veikt kādai citai varai. 

(3) Pamatā valsts pienākumus pēc iespējas realizē tā vara, kas atrodas vistuvāk pilsoņiem. Uzdodot kāda pienākuma 

izpildi citai varai, ņem vērā uzdevuma apjomu un būtību, kā arī efektivitātes un ekonomijas nosacījumus. 

(4) Vietējām varām piešķirtās pilnvaras parasti ir pilnīgas un ekskluzīvas. Cita, centrālā vai reģionālā vara, nedrīkst 

tās apstrīdēt vai ierobežot, izņemot gadījumus, kad tas paredzēts likumā. 

(5) Gadījumos, kad centrālā vai reģionālā vara deleģē savas pilnvaras vietējām varām, tām, cik iespējams, jāļauj šo 

pilnvaru realizēšanu brīvi pielāgot vietējiem apstākļiem. 

(6) Plānošanas un lēmumu pieņemšanas procesā par jautājumiem, kas tieši attiecas uz vietējo varu, ar tām 

nepieciešams konsultēties, cik iespējams savlaicīgi un atbilstošā veidā. 
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Nozares tiesiskais regulējums (I) 

LIKUMI 

Likums „ Par pašvaldībām”: 

15. pants.  Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: 

 12) piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkarot žūpību un netiklību; 

 19) organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus. 

 

Autopārvadājumu likums: 

40. pants. Pārvadātāja pienākumi un atbildība 

 (1) Pārvadātāja pienākums ir nodrošināt pasažierim biļetē norādīto vietu pasažieru regulāro pārvadājumu autotransporta 

līdzeklī, kā arī drošu braucienu un pārvadāšanai nodotās bagāžas saglabāšanu un nogādāšanu galapunktā. 

 

Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums: 

5.pants. Sabiedriskā transporta padomes, Autotransporta direkcijas, plānošanas reģionu un republikas pilsētu pašvaldību kompetence 

sabiedriskā transporta nozarē 

 (2) Republikas pilsētas pašvaldības kompetencē ir: 

  1) pārzināt maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutus savā administratīvajā teritorijā; 

  2) organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos; 

  3) sniegt priekšlikumus Sabiedriskā transporta padomei un Autotransporta direkcijai par sabiedriskā transporta 

pakalpojumu organizēšanu Sabiedriskā transporta padomes kompetencē esošajā maršrutu tīklā; 

  4) racionāli apsaimniekot no valsts budžeta, pašvaldības budžeta un pašvaldības speciālā budžeta sabiedriskajam 

transportam iedalītos finanšu līdzekļus; 

  5) nodrošināt savā administratīvajā teritorijā sabiedriskā transporta pieturvietu izbūvi un infrastruktūras uzturēšanu. 
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Nozares tiesiskais regulējums (II) 
LIKUMI 

Ceļu satiksmes likums; 

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums; 

Invaliditātes likums; 

Likums „Par policiju”; 

Latvijas administratīvo pārkāpumu kodekss; 

Jūras kodekss; 

Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likums. 

 

MINISTRU KABINETA NOTEIKUMI 

MK noteikumi Nr.634 (13.07.2010.) „Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā”;  

MK noteikumi Nr.599 (28.08.2012.) „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība”;  

MK noteikumi Nr.872 (04.08.2009.) „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos”;  

MK noteikumi Nr.571 (29.06.2004.) „Ceļu satiksmes noteikumi”;  

MK noteikumi Nr.484 (28.06.2005.) „Administratīvā pārkāpuma protokola veidlapu un naudas soda kvīts veidlapu izgatavošanas un izmantošanas kārtība”; 

MK noteikumi Nr.120 (08.02.2005.) „Kārtība, kādā izsniedz, anulē vai uz laiku aptur speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu 

veikšanai ar autotransportu”;  

MK noteikumi Nr.767 (07.09.2004.) „Noteikumi par transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanu un transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atstātu uz ceļa”; 

MK noteikumi Nr.341 (15.05.2012.) "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un 

nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu ”; 

MK noteikumi Nr.411 (24.05.2011.) „Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība”;  

MK noteikumi Nr.158 (01.03.2005.) „Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos”; 

MK noteikumi Nr.201 (25.03.2008.) „Noteikumi par atpūtas kuģu drošību”; 

MK noteikumi Nr.213 (25.03.2008.) „Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrējamo kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtība”; 

MK noteikumi Nr.467 (06.06.2006.) „Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā”; 

MK noteikumi Nr.451 (14.06.2011.) „Noteikumi par drošības prasībām vietējos reisos iesaistītiem pasažieru kuģiem”; 

MK noteikumi Nr.49 (29.01.2008.) „Noteikumi par kuģu drošību”; 
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Nozares tiesiskais regulējums (III) 

RĪGAS DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

RD saistošie noteikumi Nr.89 (24.08.2010.) „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā”;  

RD saistošie noteikumi Nr.125 (08.07.2008.) „Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi”;  

RD saistošie noteikumi Nr.63 (11.05.2004.) „Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas noteikumi”;  

RD saistošie noteikumi Nr.27 (25.10.2005.) „Noteikumi par transportlīdzekļu piespiedu pārvietošanas uz speciālu stāvvietu un transportlīdzekļu glabāšanas 

speciālā stāvvietā maksu un maksāšanas kārtību”; 

RD saistošie noteikumi Nr.165 (28.02.2012.) „ Par Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta lietošanu”; 

RD saistošie noteikumi Nr.206 (05.07.2013.) „ Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas saistošie noteikumi”; 

RD saistošie noteikumi Nr.183 (14.08.2012.) „Speciāli pasažieru pārvadāšanai izgatavoto velosipēdu, kas paredzēti komercpārvadājumu sniegšanai, 

izmantošanas noteikumi Rīgas pilsētā”; 

RD saistošie noteikumi Nr.166 (28.02.2012..) „Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Rīgas pilsētā”; 

RD saistošie noteikumi Nr.42 (07.03.2006.) „Rīgas brīvostas noteikumi”. 

 

RĪGAS DOMES NORMATĪVIE DOKUMENTI 

RD noteikumi Nr.33 (27.04.1999.) „Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumu kontroles kārtību Rīgā”  

RD lēmums Nr. 3989 (01.03.2005.) “Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar Rīgas pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” par 

sabiedriskā transporta, autotransporta un stāvvietu pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētā”.  

RD lēmums Nr.3783 (18.10.2011.) „Par sabiedriskā transporta pasūtījuma līguma par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētas sabiedriskā 

transporta maršrutu tīklā noslēgšanu ar Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme”” 
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pašvaldība ©  

Pilsētdrošība 

Organizatorisku, politisku, saimniecisku un sociālu pasākumu 

komplekss, ko realizē municipalitāte (pilsētas pašvaldība) sadarbībā ar 

valsts un starptautiskām institūcijām, kā arī sabiedriskām organizācijām, 

lai garantētu:  

• katra cilvēka pilsētā fizisko drošību,  

• viņa mantas un īpašuma aizsardzību,  

• viņa sadzīvei nepieciešamo pilsētas funkciju stabilitāti, pieejamību un 

pietiekamību,  

• glābšanu un palīdzību dabas un tehnogēno avāriju gadījumos 

ikvienam nelaimē nokļuvušam. 

/Dainis Turlais/ 
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Kas ietekmē pasažieru pārvadājumu drošību: 

• Pasažieru pārvadājumu transporta tehniskais stāvoklis 

un speciālais aprīkojums; 

• Vadītāju un personāla kvalifikācija, darba kvalitāte un 

atbildība; 

• Ceļu, maršrutu, stāvvietu, pieturas vietu stāvoklis un 

aprīkojums; 

• Organizācija, kontrole, vadības sistēmas efektivitāte; 

• Sabiedriskās kārtības uzturēšana; 

• Ēnu ekonomika, korupcijas, nelegālie pārvadātāji; 

• Pasažieru uzvedības kultūra un atbildība. 
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Autobusi 
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Trolejbusi 

Tramvaji 

Taksometri 

„Velorikšas” 
Specializētie tūristu 

transportlīdzekļi 

Pasažieru komercpārvadājumu veidi 

Minibusi 

Kuģošanas 
līdzekļi 
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Kārtības nodrošināšana pilsētas 

sabiedriskajā transportā 

        2013.g. 2014.g. (2 mēn.) 

Veikti reidi      957  187 

Par administratīvo atbildību brīdinātas personas 2413  814 

Pie administratīvās atbildības sauktas personas 70  3 

Aizturētas meklēšanā izsludinātās personas 15  3 
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Pasažieru pārvadājumu ar 

vieglajiem taksometriem kontrole 

       2013.g. 2014.g. 

         (2 mēn.) 

Smēķēšanas aizlieguma prasību neievērošana  34  6 

Darba tiesisko attiecību prasību neievērošana  35  4 

Taksometra aprīkojuma prasību neievērošana  183  15 

Pārkāpumi skaitītāja lietošanas jomā    7  1 

Pārkāpumi nodokļu kontroles jomā    60  9 

Pārkāpumi licencēšanas jomā     22  0 

Pārkāpumi vadītāja kvalifikācijas atbilstības jomā 4  2 

CSN prasību neievērošana     698  70 
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Konstatētie pārkāpumi 



 

 

Rīgas pilsētas 

pašvaldība ©  

11 

 Pasažieru pārvadājumiem paredzēto 

velosipēdu kontrole

1) pakalpojumu sniegšana bez maršrutu  

atļaujas vai ārpus noradīta maršrutā:     18  0 

2) braukšana bez vadītāju tiesībām vai  

nesasniedzot 18 g. vecumu:     8  0 

3) pasažieru velosipēda izmantošana bez  

spēkā esoša apdrošināšanas:      8  1 

4) pasažieru velosipēda aprīkojuma trūkumi:   70  4 

5) pasažieru velosipēda izmantošana  

publisko pasākumu laikā:      2  0 

6) vadītāja pienākumu nepildīšana:    8  0 

7) braukšana reibumā un avārijas izraisīšana:  1  0 

8) CSN (tostarp arī rupji CSN prasību) pārkāpumi:  15  3 

9) nesamērīgas samaksās pieprasīšanas:   1  0 

Konstatētie pārkāpumi 2013.gads 2014.gada 
2 mēneši 
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 «Neregulāro» pasažieru pārvadājumu 

kontrole 2014.gadā
10.02.-20.02. 

(kopā ar RD SD) 

21.02.-05.03. 

(tikai RPP) 

1) pārkāpēju skaits:     94   87  181 

2) reģistrēto CSN pārkāpumu skaits: 102   92  194 

3) vadītājiem klāt neesot reģistrētie  

pārkāpumi:        0   2  2 

Konstatētie pārkāpumi KOPĀ 

Izplatītākais CSN pārkāpums – 110 gadījumi 

Apstāšanos 326.aizlieguma ceļa zīmes darbības 

zonā (stāvēt un apstāties aizliegts) –  

atbildība LAPK 149.10.(2).8). 

 

Šī zīme ir novietota pirms sabiedriskā transporta 

pieturvietām. «Neregulārie» pārvadātāji sagaida 

klientus šis zīmes darbības zonā. 
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Satiksmes departamenta Kontroles 

dienesta veiktās kontroles 

 

  

 

 KONTROLES 2013. gads Uz vienu KD 

darbinieku 

(mēnesī) 

2014. gads 

2 mēneši 

Uz vienu KD 

darbinieku 

(mēnesī) 

Regulārie pasažieru pārvadājumi 4709 36 536 24.4 

Konstatēti pārkāpumi 441 3.3 13 0.6 

Neregulārie Pasažieru pārvadājumi 874 6.6 657 29.9 

Administratīvie sodi  62 0.5 38 1.7 

Pasažieru pārvadājumi ar 

taksometriem 

6944 52.6 1124 51.1 

Administratīvie sodi  456 0.3 21 0.95 

Kravu pārvadājumi 246 1.7 15 0.68 

Administratīvie sodi  16 0.12 0 0 

Pasažieru pārvadājumi ar velosipēdu 21 0.16 0 0 

Administratīvie sodi  4 0.03 0 0 
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Vandālisms 
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Pasažieri smērējošā vai smakojošā 

apģērbā 
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Priekšlikumi (I) 

LAPK 149.32.(7) ir paredzēta atbildība par tāda 

transportlīdzekļa vadīšanu, kurš aprīkots ar kādu no 

noteiktajiem vieglā taksometra speciālā aprīkojuma 

elementiem, bet nav noteiktajā kārtībā reģistrēts kā 

taksometrs – naudas sods transportlīdzekļa vadītājam no 

septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro. 
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Transportlīdzekļa noformējums 

Likumdevējam ir jānosaka sabiedriskā transporta speciālā 

aprīkojuma elementi, iekļaujot tādas pazīmes, kā: 

• maršruta numurs; 

• krāsojums;  

• informācija par maršrutu; 

• tarifs u.c. 

Jāparedz administratīvā atbildība par tāda 

transportlīdzekļa vadīšanu, kurš aprīkots ar kādu no 

noteiktajiem sabiedriskā transporta speciālā aprīkojuma 

elementiem. 
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Priekšlikumi (II) 

• Neregulāriem pasažieru pārvadājumu veicējiem 

paredzēt tikai bezskaidras naudas norēķinus 

(bankas pārskaitījumi, post-termināls 

transportlīdzeklī), kas apgrūtinās klientu uzņemšanu 

«pa ceļam», ļaus ieviest caurspīdīgāku pārvadājumu 

līgumu noslēgšanas procedūru. Līgumā obligāti būtu 

jānorāda abu pušu rekvizīti, maršruta galapunkti, 

brauciena cena. 
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Bezskaidras naudas darījumi un pārvadājumu līguma atribūti 

GPS 

• Visiem neregulāro pārvadājumu 

transportlīdzekļiem jābūt aprīkotiem ar GPS 

ierīcēm, kā arī pārvadātājam ir jānodrošina 

visu kustības ierakstu saglabāšanu par 

noteikto laika periodu. Tas atvieglos 

pārvadājumu kontroli un paaugstinās 

pārvadājumu drošību, kā arī CSNG gadījumā 

ļaus precīzāk noskaidrot tā cēloņus. 

RPP operatīvā transportlīdzekļa GPS izdruka 
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Priekšlikumi (III) 
• Turpināt Rīgas domes Satiksmes departamenta un Rīgas pašvaldības policijas 

sadarbību katras institūcijas kompetences ietvaros (RPP veicot pastiprinātas 

nelegālo pārvadātāju kontroles par CSN neievērošanu (piemēram, iebraukšana 

pieturvietā); 

• Informēt Autotransporta direkciju par visiem pieņemtajiem lēmumiem 

(piemērotajiem sodiem) pasažieru neregulāro pārvadājumu veicējiem; 

• Turpināt darbu pie izmaiņām normatīvajos aktos. 

• Nelegālo pārvadātāju kontrolē aktīvāk iesaistīt RPP darbiniekus; 

• Optimizēt savstarpējo darbību koordinēšanu starp Rīgas satiksmi un RPP, pēc 

informācijas saņemšanas par vandalismu vai nevēlamām personām 

sabiedriskajā transportā; 

• Lūgt Valsts policiju veikt papildu apmācības darbiniekiem, lai ikdienā Rīgas 

ielās būtu vairāk ekipāžas, kas kvalitatīvi var veikt nelegālo pārvadātāju kontroli 

atbilstoši Autopārvadājumu likuma prasībām;  

• Lūgt Valsts policiju palielināt pārbaužu skaitu uzņēmumos uz vietas (noslēgto 

līgumu esamību (darbinieku, pakalpojumu sniegšanas), tahogrāfu uzskaiti, 

uzglabāšanu utt.). 
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Problēmas un priekšlikumi par pasažieru 

komercpārvadājumiem iekšējos ūdeņos (IV) 

Ņemot vērā, ka likumos pašvaldībām nav deleģētas tiesības regulēt pasažieru komercpārvadājumus 

iekšējos ūdeņos, kontroles pasākumu veikšana šajā jomā  ir apgrūtināta. Risinot minēto problēmu, Rīgas 

domes Satiksmes departaments jau 2012.gadā iesniedza priekšlikumus Satiksmes ministrijai par 

pasažieru komercpārvadājumu uz ūdens licencēšanas iespējamību. Kopš 2004.gada ir noteikta 

licencēšanas kārtība pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem, kur vietējām pašvaldībām 

ir tiesības (un pienākums) veikt uzskaiti un kontroli par taksometru darbu savās teritorijās. RPP 

uzskata, ka šāda kārtība var tikt piemērota arī uz komercpakalpojumiem, kas saistīti ar 

pasažieru pārvadājumiem uz ūdens. Ar jauno noteikumu ieviešanu pašvaldība iegūstu datus par 

komercdarbībā iesaistīto kuģošanas līdzekļu skaitu, maršrutiem, vienlaikus veicinot drošu 

komercdarbības attīstību, izmantojot kuģošanas līdzekļus. 

Rīgas pašvaldība 2013.gadā, izvērtējot situāciju ar kuģošanas līdzekļu kustības intensitāti pilsētas 

kanālā, nolūkā uzlabot un sakārtot satiksmi, izvietoja pie ieejām kanālā vairākās navigācijas zīmes.  

Papildus tam, Rīgas Pašvaldības policija 2012. un 2013.gadā vērsās Rīgas domes Satiksmes 

departamentā ar lūgumiem nodrošināt pārējas Rīgas akvatorijas apzīmēšanu ar navigācijas zīmēm un uz 

kuģošanas ceļiem esošo tiltu aiļu apzīmēšanu un apgaismošanu, atbilstoši MK noteikumu Nr.158 

prasībām. Ar šiem līdzekļiem pašvaldība varētu noteikt drošus maršrutus pasažieru 

komercpārvadājumos iesaistītiem kuģiem, kā arī nodrošinātu atpūtas kuģu satiksmes drošību Rīgas 

pilsētas akvatorijās. 

Pagājušā kuģošanas sezonā Rīgas  pašvaldības policija uzsāka 15 administratīvo pārkāpumu 

lietvedības  pārkāpumiem, kas saistīti ar kuģošanas līdzekļu izmantošanu komercdarbībā. 
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Rīgas pilsētas 

pašvaldība ©  

Nobeiguma vietā!  
(cēloņi un sekas) 

 

Kaitīgais ledus: 

 ar viskiju – aknām slodze; 

 ar džinu – ceļas asinsspiediens; 

 ar šņabi – klapē sirds. 

 

Kaut kas ar to ledu nav kārtībā… 
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Paldies par uzmanību! 
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