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Uz 2015.gada 20.novembra vēstuli 
 
Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” (turpmāk – RP 

SIA „Rīgas satiksme”) ir saņēmusi un iepazinusies ar Jūsu 2015.gada 20.novembra e – pasta 
vēstuli. 

Atbildot uz vēstuli, norādām, ka atbilstoši likuma Par autoceļiem 6.panta ceturtajai prim 
daļai, Pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem var paredzēt, ka par transportlīdzekļa novietošanu 
uz pašvaldības autoceļa vai ielas stāvēšanai drīkst iekasēt maksu. 

RP SIA “Rīgas satiksme” ir Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu 
pārvaldnieks, kuram Rīgas dome deleģējusi pārvaldes uzdevumu veikt autostāvvietu ierīkošanu, 
apsaimniekošanu un pārvaldīšanu atbilstoši Rīgas domes 2013.gada 5.februāra saistošajiem 
noteikumiem Nr.206 „Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un 
lietošanas saistošie noteikumi” (turpmāk – Noteikumi). 

Gadījumos, kad maksas autostāvvietas lietotājs nav samaksājis priekšapmaksu par Rīgas 
pašvaldības maksas autostāvvietas lietošanu, RP SIA “Rīgas satiksme” atbildīgais darbinieks 
izraksta paziņojumus par nesamaksāto maksas autostāvvietu lietošanas pēcapmaksu (turpmāk 
tekstā – paziņojumi) Noteikumos noteiktā kārtībā. 

Informējam, ka saskaņā ar Noteikumu 27.punktu maksas autostāvvietas lietotājam 
maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksa ir iemaksājama paziņojumā norādītajā maksas 
autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja (RP SIA “Rīgas satiksme”) norēķinu kontā 30 dienu 
laikā no paziņojuma sastādīšanas dienas.  

Savukārt, Noteikumu 28.punktu gadījumā, ja maksas autostāvvietas lietotājs nav veicis 
maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksu [..] noteiktajā termiņā, maksas autostāvvietu 
pilnvarotajam apsaimniekotājam ir tiesības veikt pēcapmaksas atgūšanu normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā un nodot informāciju par parādnieka datiem un parādu ievietošanai 
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrētā parādnieku un kredītvēstures datubāzē kreditoru 
tiesību aizsardzības mērķiem. Saskaņā ar norādītajiem noteikumiem, RP SIA „Rīgas satiksme” 
sadarbojas ar ārpustiesas parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzēju – SIA „Konsultatīvā 
sabiedrība „Conventus””, kura, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, vēršas pie maksas 
autostāvvietas lietotājiem par saistību izpildi. 

Ņemot vērā minēto, nav pamata atcelt parādu piedziņas procesu par Jūsu iesniegumā 
norādīto automašīnu Audi, reģistrācijas Nr.JA – 6696.  
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Atgādinām, ka Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma 8.panta pirmā daļa uzliek 
parādniekam pienākumu sadarboties ar parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzēju, savukārt 
6.panta pirmā daļa uzliek parādniekam pienākumu atlīdzināt parāda atgūšanas pakalpojuma 
sniedzējam radušos parāda atgūšanas izdevumus. Līdz ar to, gadījumā, ja ārpustiesas kārtībā tiks 
nokārtotas parādsaistības pret SIA „Rīgas satiksme”, parādsaistības pret SIA „Konsultatīvā 
sabiedrība „Conventus”” parāda atgūšanas izdevumu apmērā būs saglabājušās. 

Aicinām sadarboties ar SIA „Konsultatīvā sabiedrība „Conventus”” un labprātīgi, 
bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā nokārtot visas parādsaistības, maksājuma 
mērķī norādot paziņojuma numuru, pretējā gadījumā RP SIA „Rīgas satiksme” vērsīsies 
tiesā ar prasību par parāda piedziņu, kas radīs papildus izdevumus. 

Papildus informējam, ka sabiedriskā transporta izmantošanu regulē Sabiedriskā 
transporta pakalpojumu likums, Ministru Kabineta noteikumu Nr.599 „Sabiedriskā transporta 
pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.599) u.c. 
normatīvie akti. 
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