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Revīzijas juridiskais pamatojums 
1. Pamatojoties uz Valsts kontroles likuma 2.pantu un Valsts kontroles Piektā revīzijas 

departamenta 08.05.2009. revīzijas uzdevumu Nr.5.1-2-14/2009, veikta likumības revīzija 
par Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” (turpmāk – RP SIA „Rīgas satiksme”) 
elektroniskās norēķinu sistēmas ieviešanas sabiedriskajā transportā efektivitāti un 
atbilstību normatīvo aktu prasībām. 

2. Revīziju veica vecākais valsts revidents Māris Zelčs, valsts revidente Marina Pečorska 
(līdz 13.11.2009.), valsts revidenta palīdze Agnese Vilkovica, informācijas sistēmu 
auditors Artūrs Maskalāns, referents Oskars Martinsons. 

Revīzijas mērķi 

3. Gūt pārliecību, ka RP SIA „Rīgas satiksme” Rīgas sabiedriskā transporta elektroniskās 
norēķinu sistēmas ieviešanas procesā ir ievērojusi normatīvo aktu prasības. 

4. Noskaidrot, vai RP SIA „Rīgas satiksme” rīcība ar finanšu resursiem, ieviešot Rīgas 
sabiedriskā transporta elektronisko norēķinu sistēmu, ir bijusi lietderīga. 

Valsts kontroles revidentu atbildība 

5. Valsts kontroles revidenti ir atbildīgi par revīzijas ziņojumu, kas balstīts uz revīzijas laikā 
gūtiem revīzijas pierādījumiem. 

RP SIA „Rīgas satiksme” atbildība 
6. RP SIA „Rīgas satiksme” ir atbildīga par normatīvo aktu ievērošanu un revidentiem 

sniegtās informācijas patiesumu. 

Revīzijas apjoms 
7. Revīzija ir veikta saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem starptautiskajiem revīzijas 

standartiem. Revīzija ir plānota un veikta tā, lai gūtu pietiekamu pārliecību par to, ka 
elektroniskās norēķinu sistēmas ieviešanas notikusi saskaņā ar normatīvo aktu prasībām 
un līdzekļi izlietoti efektīvi un ekonomiski. 

8. Pārliecības iegūšanai tika izvērtēts: 

8.1. vai elektroniskās norēķinu sistēmas ieviešana Rīgas sabiedriskajā transportā ir 
ekonomiski pamatota; 

8.2. vai Rīgas sabiedriskā transporta elektroniskās norēķinu sistēmas projekta uzsākšana, 
realizācija, pieņemšana un uzturēšana organizēta ar iespējami mazāko finanšu 
līdzekļu izlietojumu un atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 

8.3. vai Rīgas sabiedriskā transporta elektroniskā norēķinu sistēma ir efektīva – tiek 
uzlabota RP SIA „Rīgas satiksme” sniegto sabiedriskā transporta pakalpojumu 
pieejamība un ekonomiskie rādītāji, un, vai tā atbilst normatīvo aktu prasībām; 

8.4. vai Rīgas sabiedriskā transporta elektroniskā norēķinu sistēma ir finansiāli 
izdevīgāka par citām sabiedriskajā transportā izmantojamām norēķinu sistēmām. 

9. Revīzija veikta RP SIA „Rīgas satiksme” par laika posmu no 01.01.2008. līdz 
30.04.2009., atsevišķiem darījumiem līdz 31.10.2009. 
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Kopsavilkums 
10. Pieņemot lēmumu par kopīga uzņēmuma SIA „Rīgas karte” dibināšanu elektroniskās 

norēķinu sistēmas ieviešanai, RP SIA „Rīgas satiksme” nav noteikusi sasniedzamos 
rezultātus un nav izvērtējusi sistēmas ieviešanas un uzturēšanas izmaksas attiecībā pret 
sistēmas funkcionālajiem ieguvumiem sabiedriskā transporta lietotājiem un pakalpojuma 
sniedzējam, lai gan šis izmaksas 13 gados būs vismaz par Ls 100 milj. lielākas nekā 
turpinot lietot līdzšinējo (kompostrētāju) norēķinu sistēmu ar līdzvērtīgu funkcionalitāti. 

11. RP SIA „Rīgas satiksme” ieviestā sabiedriskā transporta elektroniskā norēķinu sistēma ir 
funkcionāli nepilnīga un tai nav būtisku priekšrocību, salīdzinot ar iepriekšējo 
(kompostrētāju) norēķinu sistēmu, jo: 

11.1. pretēji normatīvajā aktā1 noteiktajam, ka papildu maksu iekļaut tarifā pārvadātājs 
var tikai ar nosacījumu, ja pasažieriem tiek nodrošināta iespēja iegādāties biļeti 
biļešu izplatīšanas vietās, nenodrošina iespēju pasažieriem iegādāties vienu 
vienreizējo braukšanas biļeti, neveicot depozīta samaksu Ls 2 apmērā par 
nepersonalizēto viedkarti, izņemot piecus RP SIA „Rīgas satiksme” apkalpošanas 
centrus, kuros iespējams saņemt personalizētās viedkartes, kā rezultātā laika periodā 
no 01.05.2009. līdz 31.07.2009. no pasažieriem ir nepamatoti iekasēti Ls 594 221; 

11.2. ieviestais braukšanas maksas atvieglojumu vadības instruments – ierobežots atlaižu 
izmantošanas termiņš pasažierim no 3 līdz 12 mēnešiem, ir neefektīvs, jo tas 
nenodrošina viedkartei piesaistītā atvieglojuma zaudēšanu brīdī, kad beidzies 
pasažiera atvieglojuma saņemšanas nosacījums;  

11.3. 27% no personalizētajām viedkartēm, kurām uz 09.10.2009. bija piesaistītas 
atlaides, pasažieru statusa derīguma termiņš neatbilst Abonementu izmantošanas 
kārtībā2 noteiktajam un atsevišķos gadījumos tas ir piesaistīts līdz pat 22 gadiem; 

11.4. sistēma pieļauj iespēju izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus, veicot 
autorizācijas, ar biļetēm, kuras iegādātas ar tarifu, kurš autorizācijas veikšanas brīdī 
vairs nav spēkā; 

11.5. gan elektroniskā norēķinu sistēma, gan kompostrētāju sistēma tikai daļēji spēj 
nodrošināt normatīvajos aktos3 un deleģējuma līgumā noteikto uzdevumu precīzu 
izpildi – spēj nodrošināt norēķinu veikšanu par braucienu sabiedriskajā transportā 
un precīzu ieņēmumu uzskaiti par pārdotajām vienreizējām biļetēm konkrētā 
maršrutā, bet nespēj nodrošināt precīzu ieņēmumu uzskaiti atbilstoši pasažieru 
kategorijām.     

12. Ieviešot elektronisko norēķinu sistēmu Rīgas sabiedriskajā transportā RP SIA „Rīgas 
satiksme” rīcība nav bijusi tāda, lai sistēmu ieviestu ar iespējami mazāku finanšu līdzekļu 
izlietojumu: 

                                                 
1 MK 02.10.2007. noteikumu Nr.672 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un 

izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas kārtība” 41.3.apakšpunkts 
(spēkā līdz 21.11.2009.); MK 26.10.2009. noteikumu Nr.1226 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā 
radušos zaudējumu un izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas 
kārtība” 77.3.apakšpunkts. 

2 RP SIA “Rīgas satiksme” 02.04.2009. noteikumu Nr.INA/NOT/2009/6 “Abonementa biļešu izmantošanas 
kārtība” 2.pielikums. 

3 MK 02.10.2007. noteikumu Nr.672 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un 
izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas kārtība” 2.2.apakšpunkts, 
20.un 37.punkts (spēkā līdz 21.11.2009.); MK 26.10.2009. noteikumu Nr.1226 „Sabiedriskā transporta 
pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta 
pakalpojuma tarifa noteikšanas kārtība” 2.3.apakšpunkts, 23. un 73.punkts. 
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12.1. kapitālsabiedrība nav veikusi dokumentētas darbības, lai sistēmas ieviešanas 
projektam piesaistītu ES fonda līdzekļus; 

12.2. kapitālsabiedrības Darba grupa sarunu procedūras gaitā, nosakot pretendentu, ar ko 
dibināt kopīgu uzņēmumu sistēmas ieviešanai un uzturēšanai, nav izmantojusi 
nolikumā4 noteiktās tiesības pieprasīt papildu informāciju, par tehnoloģiskajām 
iekārtām, to izmaksām, projekta ieviešanu u.c., lai gan izdevumu posteņu, kurus bija 
iespējams salīdzināt, pretendenta [Ierobežotas pieejamības informācija] iesniegtajā 
piedāvājumā norādītās izmaksas bija par Ls 1 064 128 mazākas, kā [Ierobežotas 
pieejamības informācija], ar kuru noslēgts līgums par kopīga uzņēmuma dibināšanu, 
piedāvājumā; 

13. Elektroniskās norēķinu sistēmas ieviešana, izmantojot kopīga uzņēmuma starpniecību, 
rada risku, ka ekonomiski nepamatoti palielināsies RP SIA „Rīgas satiksme” sabiedriskā 
transporta pakalpojumu izmaksas, kā rezultātā palielināsies tarifi un/vai Rīgas domes 
piešķiramās dotācijas apmērs, jo Sistēmas piegādes un vadības līguma un papildus 
vienošanās nosacījumi paredz, ka :  

13.1. RP SIA „Rīgas satiksme” samaksās SIA „Rīgas karte” vadības maksu 13 gados par 
elektroniskās norēķinu sistēmas uzturēšanu (IT, uzturēšanas speciālisti, tehniķi, 
zvanu centrāle, telpu noma u.c.), līdz pat Ls 16 034 350 vairāk [Ierobežotas 
pieejamības informācija], kas vidēji gadā ir Ls 1 233 412; 

13.2. vadības maksājumos iekļauta SIA „Rīgas karte” tīrās peļņas (pēc nodokļu nomaksas) 
daļa, kura, izpildoties biznesa plāna5 nosacījumiem, tiks izmaksāta dalībniekiem 13 
gados līdz pat Ls 15 195 146, tai skaitā Affiliated Computer Services Solutions 
France S.A.S. Ls 7 445 622 (vidēji gadā Ls 676 875), kas uzturot sistēmu pašu 
spēkiem nebūtu jāmaksā; 

13.3. izdevumi par zaudējumiem un soda sankcijām, kuri faktiski attiecināmi uz SIA 
„Rīgas karte” darbību, t.i., zaudējumi par biļešu realizāciju un par elektroniskās 
norēķinu sistēmas sastāvdaļām, kuras lieto vairākas personas, ekonomiski nepamatoti 
piekrīt RP SIA „Rīgas satiksme”; 

13.4. RP SIA „Rīgas satiksme” samaksās SIA „Rīgas karte” par prognozētajiem viedbiļešu 
piegādes apjomiem, kuri var būt lielāki par faktiski apgrozījumā nepieciešamajiem, 
tā radot nevajadzīgus uzkrājumus; 

13.5. SIA „Rīgas karte” par biļešu realizācijas pakalpojumiem papildus saņems 3,7% no 
viedkaršu un biļešu realizācijas internetā, 4,4% tirdzniecības automātos, un 0,2% no 
realizācijas apjoma [Ierobežotas pieejamības informācija] tirdzniecības vietās6, lai 
gan viedkaršu un biļešu izplatīšanas nodrošināšana ietilpst līgumā noteikto un ar 
vadības maksājumiem apmaksājamo pakalpojumu sastāvā.  

14. Bez tam, atbilstoši normatīvajos aktos7 noteiktajai metodikai, aprēķinot RP SIA „Rīgas 
satiksme” zaudējumus un piešķiramo dotāciju, ieņēmumos, kas gūti sniedzot sabiedriskā 

                                                 
4 RP SIA „Rīgas satiksme” darba grupas 19.02.2007. sarunu procedūras nolikuma 10.punkts. 
5 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma 

Nr.LIG/2008/51 15.pielikums. 
6 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 11.03.2009. vienošanās Nr.LIG-PV/2009/136 „Par 2007.gada 

28.decembrī starp RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” noslēgtā sistēmas piegādes un sistēmas 
vadības līguma 2.pielikuma nosacījumu izpildes kārtību” 4.1.apakšpunkts. 

7 Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 11.panta pirmās daļas 3.punkts; MK 02.10.2007. noteikumu 
Nr.672 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un izdevumu kompensēšanas un 
sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas kārtība” 51.punkts (spēkā līdz 21.11.2009.); MK 
26.10.2009. noteikumu Nr.1226 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un 
izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas kārtība” 39.punkts. 
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transporta pārvadājuma pakalpojumus, nebūs jāiekļauj no SIA „Rīgas karte” saņemtās 
dividendes, kas saskaņā ar biznesa plānu8 13 gadu laikā var sasniegt līdz pat Ls 7 749 524 
un par šo summu netiks samazināti ar dotāciju kompensējamie zaudējumi.   

15. Elektroniskās norēķinu sistēmas ieviešanas un izmantošanas procesā RP SIA „Rīgas 
satiksme” pretēji likumā9 noteiktajam, pēc elektroniskās norēķinu sistēmas ieviešanas ir 
veikusi ierakstus grāmatvedības reģistros, pamatojoties uz SIA „Rīgas karte” elektroniski 
sniegto informāciju, kura nav autorizēta, kas rada grāmatvedības uzskaites neatbilstības 
risku;    

Revidējamās jomas īss raksturojums 
16. RP SIA „Rīgas satiksme” ir Rīgas domes izveidota komercsabiedrība, kura nodrošina 

sabiedriskā transporta (autotransporta un elektrotransporta) pakalpojumus Rīgas pilsētas 
administratīvajā teritorijā un kurā 100% kapitāla daļas pieder Rīgas pilsētas pašvaldībai. 

17. Rīgas sabiedriskā transporta attīstības koncepcijā 2005.-2018.gadam10, noteikts, ka līdz 
2010.gadam jārealizē elektroniskā maksāšanas līdzekļa (elektroniskās biļetes) ieviešana 
Rīgas sabiedriskajā transportā. 

18. Pirms elektroniskās norēķinu sistēmas ieviešanas Rīgas sabiedriskajā transportā tika 
izmantotas kompostrētāju un konduktoru norēķinu sistēmas.  

19. Elektroniskās norēķinu sistēmas ieviešanu Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā organizē 
RP SIA „Rīgas satiksme”, kura pamatojoties uz priekšizpētes11 rezultātiem pieņēma 
lēmumu12 Rīgas sabiedriskā transporta elektroniskās norēķinu sistēmas ieviešanas 
projekta realizācijai nodibināt kopuzņēmumu ar investoru, kuram ir pieredze šādu 
projektu realizēšanā. 

20. Darba grupa13, veicot Investora atlasi atzinusi14, ka kopuzņēmuma dibināšanai jāpiesaista 
Affiliated Computer Services Solutions France S.A.S., un 13.12.2007. elektroniskās 
norēķinu sistēmas ieviešanas projekta realizācijai tika nodibināta15 SIA „Rīgas karte”, 
kurā 51% kapitāla daļu pieder RP SIA „Rīgas satiksme”, bet 49% Affiliated Computer 
Services Solutions France S.A.S. 

21. 2007.gada 28.decembrī starp RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” tika noslēgts 
Sistēmas piegādes un vadības līgums ar pielikumiem un grafikiem, kuri saskaņā ar 
23.1.apakšpunktu ir līguma neatņemama sastāvdaļas. Sistēmas piegādes un vadības 
līgumā noteikts16, ka elektroniskās norēķinu sistēmas ieviešana Rīgas sabiedriskajā 
transportā tiks veikta 16 mēnešu laikā, t.i., līdz 2009.gada maijam, un ka 13 gados RP 
SIA „Rīgas satiksme” veiks vadības un pieejamības maksājumus SIA „Rīgas karte”, kas 

                                                 
8 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma 

Nr.LIG/2008/51 15.pielikums. 
9 Likuma „Par grāmatvedību” 7.panta pirmā un ceturtā daļa. 
10 Rīgas sabiedriskā transporta attīstības koncepcija 2005.-2018.gadam (apstiprināta ar Rīgas domes 08.02.2005. 

lēmumu Nr.3887 „Par Rīgas sabiedriskā transporta attīstības koncepcijas 2005.-2018.gadam apstiprināšanu”). 
11 [Ierobežotas pieejamības informācija] 2006.gada izstrādātā „Vienotas sabiedriskā transporta biļetes (e-biļetes) 

ieviešanas priekšizpēte”. 
12 RP SIA „Rīgas satiksme” padomes 15.02.2007. lēmums „Par vienotās sabiedriskā transporta biļetes (e-

biļetes) ieviešanas projektu” (Sēdes protokols Nr.1; 3§ (15.02.2007.)). 
13 RP SIA „Rīgas satiksme” 18.01.2007. rīkojums Nr.RIK-PD/2007/3 „Par darba grupas izveidi”. 
14 RP SIA „Rīgas saiksme” Darba grupas 21.03.2007. sēdes protokols Nr.5. 
15 13.12.2007. SIA „Rīgas karte” dibināšanas līgums Nr.LIG/2007/1041 starp RP SIA „Rīgas satiksme” un 

Affiliated Computer Services Solutions France S.A.S. 
16 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma Nr.LIG/2008/51 starp RP SIA „Rīgas satiksme” un 

SIA „Rīgas karte” 4.pielikuma 1.punkts. 
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saskaņā ar biznesa plānu17 13 gadu laikā var sasniegt līdz pat Ls 117 818 887, t.i., vidēji 
Ls 9 062 991 gadā (skat. 2.pielikumu). 

22. Saskaņā Sistēmas piegādes un vadības līgumu18 projektā tika noteiktas sekojošas 
ieviešanas fāzes un to izpildes termiņi: 
22.1. līdz 2008.gada maijam jāsagatavo un jāapstiprina elektroniskās norēķinu sistēmas 

apraksti - maksas un biznesa noteikumu apraksts, tehniskā nodrošinājuma un 
funkcionēšanas specifikācijas; 

22.2. līdz 2009.gada janvārim jāizveido sistēma un tā jāpārbauda – jāapstiprina iekārtas, 
projekts, sistēmas ieviešana; 

22.3. līdz 2009.gada janvārim jāveic sistēmas darbības un uzturēšanas apmācība; 
22.4. līdz 2009.gada aprīlim jāveic masveida personalizācijas process – jāizveido klientu 

datu bāze, jāveic karšu ražošana un izplatīšana; 
22.5. līdz 2009.gada aprīlim jāveic sistēmas apstiprināšana – jānodod ekspluatācijā, 

jāpārbauda sistēmas darbība, jāveic sistēmas pieņemšana; 
22.6. līdz 2009.gada maijam jāveic sistēmas uzstādīšana un pārbaude – jāapskata novietnes 

un transportlīdzekļi, jāuzstāda Centrālā biļešu sistēma, Personalizācijas centrs, 
pārbaudes termināli un citas iekārtas. 

23. Lai sagatavotu un izstrādātu elektroniskās biļešu sistēmas detalizētu aprakstu un 
specifikāciju, kā arī nodrošinātu elektroniskās biļešu sistēmas realizāciju, ieviešanu un 
apkalpošanu saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, ar RP SIA „Rīgas satiksme” valdes 
priekšsēdētāja 18.01.2008. rīkojumu19 izveidota Projekta koordinācijas grupa un 
Ekspluatācijas, Operatīvo un Vadības komisijas, kuras savā darbībā pakļautas Projekta 
koordinācijas grupai. 

24. Saskaņā ar Sistēmas piegādes un vadības līgumu20 Rīgas sabiedriskā transporta 
elektroniskā norēķinu sistēma sastāv no trīs daļām: 
24.1. Centrālā sistēma – serveri, datu bāzes, aplikācijas un datu analīzes programmatūra; 
24.2. Sakaru tīkls; 
24.3. Gala iekārtas – e-talonu tirdzniecības vietu, transportlīdzekļu un biļešu kontrolieru 

aprīkojums. 
25. Saskaņā ar Abonementa biļešu izmantošanas kārtību21 pēc elektroniskās norēķinu 

sistēmas ieviešanas Rīgas sabiedriskajā transportā, pasažieriem veicot priekšapmaksu ir 
iespēja iegādāties biļetes izmantojot šādus datu nesējus: 

 
25.1. viedbiļeti – viena biļetes veida datu nesējs, kas izgatavots no kartona un paredzēta 

jebkuram uzrādītājam22; 

                                                 
17 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma 

Nr.LIG/2008/51 15.pielikums. 
18 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma Nr.LIG/2008/51 starp RP SIA „Rīgas satiksme” un 

SIA „Rīgas karte” 4.pielikums. 
19 RP SIA “Rīgas satiksme” 18.01.2008. rīkojums Nr.RIK-PD/2008/24 “Par Projekta koordinācijas grupas 

izveidi”. 
20 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma Nr.LIG/2008/51 starp RP SIA „Rīgas satiksme” un 

SIA „Rīgas karte” 3.pielikums. 
21 RP SIA “Rīgas satiksme” 02.04.2009. noteikumi Nr.INA-NOT/2009/6 “Abonementa biļešu izmantošanas 

kārtība”. 
22 RP SIA “Rīgas satiksme” 02.04.2009. noteikumu Nr.INA-NOT/2009/6 “Abonementa biļešu izmantošanas 

kārtība” 4.1.apakšpunkts. 
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25.2. nepersonalizēto viedkarti – viena biļetes veida vai vairāku biļešu veidu datu nesējs, 
kas izgatavots no plastikāta, ar iebūvētu mikroprocesoru un paredzēta jebkuram 
uzrādītājam23; 

25.3. personalizēto viedkarti – viena biļetes veida vai vairāku biļešu veidu datu nesējs, kas 
izgatavots no plastikāta, ar iebūvētu mikroprocesoru, kurā ir redzama pasažiera 
fotogrāfija, vārds un uzvārds un kurai elektroniski piesaistīts braukšanas maksas 
atvieglojuma apmērs, ja Rīgas dome šādu atvieglojumu noteikusi24. 

Revīzijas konstatējumi, secinājumi un ieteikumi 
1. Rīgas sabiedriskā transporta elektroniskās norēķinu sistēmas ieviešanas pamatojums 
Konstatējumi 
26. Lai ievērojami paaugstinātu sabiedriskā transporta pieejamību, ko nodrošinātu „elastīga 

tarifa” izveide, piemēram, diferencējot maksu atkarībā no pasažieru brauciena attāluma, 
un novērstu ar biļešu realizāciju saistītās problēmas, Rīgas dome Rīgas sabiedriskā 
transporta attīstības koncepcijā 2005.-2018.gadam25, kā vienu no pasākumiem, kas 
jārealizē līdz 2010.gadam, noteikusi elektroniskā maksāšanas līdzekļa (elektroniskās 
biļete) ieviešanu Rīgas sabiedriskajā transportā. 

27. Koncepcijā26 nav definēti konkrēti ar elektroniskās biļetes ieviešanu Rīgas sabiedriskajā 
transportā sasniedzami uzdevumi, bet ir identificētas šādas Rīgas sabiedriskā transporta 
pakalpojumu sniegšanas jomā esošas problēmas, kuru novēršanai varētu tikt izmantota 
elektroniskā biļete: 
27.1. sarežģīta un pasažieriem apgrūtinoša tarifu sistēma; 
27.2. mēnešbiļešu nepietiekama izmantošana, norēķinoties par sabiedriskā transporta 

pakalpojumiem. 
28. Minētajā koncepcijā nav noteikts, kādas tehnoloģijas ir jāizmanto, ieviešot elektronisko 

biļeti Rīgas sabiedriskajā transportā, lai nodrošinātu vienkāršāku, elastīgāku tarifu 
sistēmu un veicinātu pasažieru vēlmi vairāk izmantot mēnešbiļetes. Nav izvērtēts, kā 
elektroniskās biļetes ieviešana ietekmēs RP SIA „Rīgas satiksme” ieņēmumu no 
braukšanas biļešu realizācijas un izdevumu apjomu. 

29. Rīgas pilsētas pašvaldība nav izstrādājusi koncepcijas ieviešanas plānu, kurā RP SIA 
„Rīgas satiksme” būtu noteikti konkrēti pasākumi, tiem nepieciešamie resursi un 
sasniedzamie rezultatīvie rādītāji.  

Secinājumi 
30. Elektroniskās norēķinu sistēmas ieviešanas nepieciešamība Rīgas sabiedriskajā transportā 

nav ekonomiski pamatota, jo Rīgas sabiedriskā transporta attīstības koncepcijā 2005.-
2018.gadam nav pietiekami atklātas esošās norēķinu sistēmas problēmas, to risināšanas 
varianti un ieviešanas efektivitāte. 

 
 
 

                                                 
23 RP SIA “Rīgas satiksme” 02.04.2009. noteikumu Nr.INA-NOT/2009/6 “Abonementa biļešu izmantošanas 

kārtība” 4.2.apakšpunkts. 
24 RP SIA “Rīgas satiksme” 02.04.2009. noteikumu Nr.INA-NOT/2009/6 “Abonementa biļešu izmantošanas 

kārtība” 4.3.apakšpunkts. 
25 Rīgas sabiedriskā transporta attīstības koncepcija 2005.-2018.gadam (apstiprināta ar Rīgas domes 08.02.2005. 

lēmumu Nr.3887 „Par Rīgas sabiedriskā transporta attīstības koncepcijas 2005.-2018.gadam apstiprināšanu”). 
26 Rīgas sabiedriskā transporta attīstības koncepcija 2005.-2018.gadam (apstiprināta ar Rīgas domes 08.02.2005. 

lēmumu Nr.3887 „Par Rīgas sabiedriskā transporta attīstības koncepcijas 2005.-2018.gadam apstiprināšanu”). 
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2. Rīgas sabiedriskā transporta elektroniskās norēķinu sistēmas ieviešana un 
uzturēšana 

2.1. Elektroniskās norēķinu sistēmas ieviešanas projekta finansēšanas iespēju 
izvērtēšana un pretendenta izvēle 

Konstatējumi 

31. Likums27 nosaka, ka uz Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fonda finansējuma saņemšanu 
2007.-2013.gada plānošanas periodam var pretendēt tiešās vai pastarpinātas valsts 
pārvaldes iestādes, atvasināta publiska personas, citas valsts iestādes, kā arī fiziskās 
personas, Latvijas Republikā reģistrētas juridiskas personas vai šādu personu apvienības, 
kuras iesniegušas atbildīgajai iestādei ES fonda projekta iesniegumu.  

32. Finanšu ministrija sadarbībā ar ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām izstrādā un 
iesniedz Ministru kabinetā valsts stratēģiskā ietvardokumenta un darbības programmu 
projektus, pamatojoties uz kuriem tiek noteikti ES fondu apguves programmu 
papildinājumi, prioritātes, pasākumi un aktivitātes28. 

33. 29.10.2007. MK atbalstīja29 Valsts stratēģiskajā ietvardokumentā ietvertos risinājumu ES 
fondu plānošanā no 2007. līdz 2013.gadam. 

34. Valsts stratēģiskajā ietvardokumentā minēto problēmu risināšana un izklāstīto mērķu 
sasniegšana, struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju vadība Latvijā tiek veikta ar trīs 
programmu starpniecību: 

34.1. Eiropas Sociālā fonda darbības programmu „Cilvēkresursi un nodarbinātība”30. 

34.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programma „Uzņēmējdarbība un 
inovācijas”31; 

34.3. Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda darbības programma 
„Infrastruktūra un pakalpojumi”32.  

35. Saskaņā ar minēto programmu darbības kopsavilkumiem33, tās izstrādātas sadarbībā ar ES 
fondu vadībā iesaistītajām nozaru ministrijām un konsultējoties ar sociālajiem partneriem, 
reģionu pārstāvjiem un nevalstiskajām organizācijām. Tāpat ikvienam interesentam ir 
bijusi iespēja iepazīties ar aktualitātēm un līdzdarboties programmas sagatavošanas 
procesā, izsakot komentārus un priekšlikumus darbības programmas pasākumiem. 

36. Rīgas sabiedriskā transporta elektroniskās norēķinu sistēmas ieviešanas projekts tika 
uzsākts 2007.gadā (uzsākta pretendentu atlase) un pabeigts 2009.gadā (sistēma ieviesta 
Rīgas sabiedriskajā transportā). 

37. Rīgas sabiedriskā transporta elektroniskās norēķinu sistēmas ieviešanas projektam RP 
SIA „Rīgas satiksme”, kā ES fondu projektu iesniedzējs varēja pretendēt uz finansējuma 
saņemšanu no ES fondiem 2007.-2013.gada plānošanas periodā. 

38. Revīzijas gaitā RP SIA „Rīgas satiksme” nevarēja uzrādīt dokumentus, kas apliecinātu, 
ka kapitālsabiedrība ir veikusi aktivitātes, piemēram, sniegusi priekšlikumus par darbības 
programmā iekļaujamajiem pasākumiem, lai Valsts stratēģiskā ietvardokumenta un 

                                                 
27 Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 1.panta 4. un 5.punkts, 3.panta otrā daļa. 
28 MK 26.06.2007. noteikumu Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” 6.punkts. 
29 MK 29.10.2007. rīkojuma Nr.669 „Par Valsts stratēģisko ietvardokumentu” 1.punkts 
30 MK 20.02.2008. rīkojuma Nr.82 „Par darbības programmu „Cilvēkresursi un nodarbinātība”” 1.punkts.  
31 MK 29.10.2007. rīkojuma Nr.668 „Par darbības programmu „Uzņēmējdarbība un inovācijas”” 1.punkts. 
32 MK 07.02.2008. rīkojuma Nr.52 „Par darbības programmu „Infrastruktūra un pakalpojumi” 1.punkts. 
33 Darbības programmu „Uzņēmējdarbība un inovācijas”, „Cilvēkresursi un nodarbinātība” un „Infrastruktūra 

un pakalpojumi” kopsavilkumu 2.punkts. 
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darbības programmu projektos Rīgas sabiedriskā transporta elektroniskā norēķinu 
sistēmas ieviešana tiktu definēta, kā prioritāte, kuras realizācijai būtu iespējams saņemt 
ES fondu finansējumu. Tāpat RP SIA Rīgas satiksme” nevarēja uzrādīt dokumentus, kas 
apliecinātu, ka kapitālsabiedrība atbildīgajai iestādei būtu iesniegusi ES fondu projekta 
iesniegumu, par Rīgas sabiedriskā transporta elektroniskās norēķinu sistēmas ieviešanas 
projektu.  

39. Pirms elektroniskās norēķinu sistēmas ieviešanas Rīgas sabiedriskajā transportā 
2006.gadā RP SIA „Rīgas satiksme” uzdevumā [Ierobežotas pieejamības informācija] 
veica vienotas sabiedriskā transporta biļetes (e-biļetes) ieviešanas priekšizpēti.  

40. Pētījumā tika izvērtēti četri elektroniskās norēķinu sistēmas ieviešanas modeļi (pašu 
spēkiem, noma un divi kopuzņēmuma dibināšanas modeļi). Pētījuma ekonomiskajā daļā 
secināts, ka no finanšu naudas plūsmas viedokļa izdevīgākais ieviešanas modelis ir ieviest 
elektronisko norēķinu sistēmu pašu spēkiem, projekta īstenošanai piesaistot pieredzējušus 
sadarbības partnerus, un sniegti šādi būtiskākie ieteikumi: 
40.1. ieviešot elektronisko norēķinu sistēmu Rīgas sabiedriskajā transportā jāņem vērā 

pilsētas sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas specifika; 
40.2. sistēmas ieviešanai un uzturēšanai jādibina kopuzņēmums ar partneri, kam ir 

pieredze līdzīgu projektu realizēšana; 
40.3. norēķinos jāizmanto bezkontakta viedkartes ar nosacījumu, ka validācija jāveic tikai 

iekāpjot transportlīdzeklī; 
40.4. aptuvenās sistēmas ieviešanas izmaksas Ls 12 -15 miljoni. 

41. RP SIA „Rīgas satiksme” padome 24.05.2006. pieņēma zināšanai34 informāciju par 
izstrādātā vienotās elektroniskās sabiedriskā transporta biļetes (e-biļetes) ieviešanas 
priekšizpētes projekta rezultātiem un akceptēja35 priekšlikumu par kopīga uzņēmuma 
dibināšanas modeli, kurā 51% kapitāldaļu piederēs RP SIA „Rīgas satiksme”, bet 49% 
piederēs pieredzējušam ārzemju partnerim. 

42. Ņemot vērā vienotas sabiedriskā transporta biļetes (e-biļetes) ieviešanas priekšizpētē 
secināto, RP SIA „Rīgas satiksme” valde 23.11.2006. pieņēma lēmumu36 uzdot 
tirgzinības direktoram, sadarbībā ar valdes locekļiem, uzaicināt potenciālos sadarbības 
partnerus iesniegt piedāvājumus. 

43. Likums37 nosaka, ka kapitālsabiedrībām, kurās pašvaldības daļa pamatkapitālā pārsniedz 
50 procentus, jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir rīcībai jābūt tādai, 
lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu. 

44. Lai izvērtētu uzņēmumu iesniegtos piedāvājumus e-biļetes projekta realizācijai un sniegtu 
valdei priekšlikumus par turpmāko rīcību, ar RP SIA „Rīgas satiksme” 18.01.2007. 
rīkojumu38 tika izveidota Darba grupa. 

45. Izvērtējot 11 uzņēmumu iesniegto piedāvājumu juridiskos, tehniskos un finansiālos 
aspektus, Darba grupa 30.01.2007. pieņēma lēmumu39 iesniegt RP SIA „Rīgas satiksme” 

                                                 
34 RP SIA „Rīgas satiksme” padomes 24.05.2006. lēmums „Par vienotās elektroniskās sabiedriskā transporta 

biļetes ieviešanas priekšizpētes projekta rezultātiem” (Sēdes protokols Nr.3; 3§ (24.05.2006.)). 
35 RP SIA „Rīgas satiksme” padomes 15.02.2007. lēmums „Par vienotās sabiedriskā transporta biļetes (e-

biļetes) ieviešanas projektu” (Sēdes protokols Nr.1; 3§ (15.02.2007.)). 
36 RP SIA „Rīgas satiksme” valdes 23.11.2006. lēmums „Par vienotās elektroniskās sabiedriskā transporta 

biļetes projekta realizāciju” (Sēdes protokols Nr.20; 9.3.§ (23.11.2006.)). 
37 Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta 1.punkts. 
38 RP SIA „Rīgas satiksme” 18.01.2007. rīkojums Nr.RIK-PD/2007/3 „Par darba grupas izveidi”. 
39 RP SIA „Rīgas satiksme” darba grupas 30.01.2007. lēmums „Par pretendentu iesniegto dokumentu vienotās 

sabiedriskā transporta biļetes (e-biļetes) projekta realizēšanai izvērtēšanu” (Sēdes protokols Nr.3; 1§ 
(30.01.2007.)). 
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valdei priekšlikumu veikt sarunas ar trīs pretendentiem – [Ierobežotas pieejamības 
informācija], jo minēto pretendentu piedāvājumi atbilst izvirzītajām prasībām. 

46. RP SIA „Rīgas satiksme” valde 08.02.2007. pieņēma lēmumu40 uzdot Darba grupai veikt 
nepieciešamās darbības, lai noskaidrotu izdevīgāko no iepriekš minēto trīs pretendentu 
piedāvājumiem. 

47. Izdevīgākā pretendenta noteikšanai Darba grupa organizēja sarunu procedūru. Sarunu 
procedūras organizēšanas kārtība, izziņošana un piedāvājumu iesniegšanas kārtība tika 
noteikta sarunu procedūras nolikumā41. 

48. Darba grupa saskaņā ar sarunu procedūras nolikumu42, nosūtot kandidātiem uzaicinājumu 
piedalīties sarunu procedūrā, papildus pieprasīja iesniegt – biznesa plānu līdz 
2020.gadam, projekta realizācijas izmaksu aprēķinu (t.sk. tehnoloģisko iekārtu izmaksas) 
un priekšlikumus projekta realizācijai. 

49. Pretendentiem nosūtītajās vēstulēs43 Darba grupa nav norādījusi kritērijus saskaņā ar 
kuriem tiks vērtēti iesniegtie piedāvājumi un tām nav pievienojusi informāciju par 
kapitālsabiedrības darbību (piemēram, sabiedriskā transporta pārvadājumu jomā 
izmantojamo transportlīdzekļu, klientu apkalpošanas centru, depo, u.c. rādītāju skaitu). 

50. Pretendentu iesniegtie piedāvājumi pēc satura un informācijas detalizācijas pakāpes 
būtiski atšķiras: 

50.1. (Ierobežotas pieejamības informācija);  

50.2. (Ierobežotas pieejamības informācija);  

50.3. (Ierobežotas pieejamības informācija). 

51. Revīzijas gaitā izvērtējot iesniegtos piedāvājumus konstatēts, ka: 

51.1. (Ierobežotas pieejamības informācija); 

51.2. (Ierobežotas pieejamības informācija); 

51.3. (Ierobežotas pieejamības informācija). 

52. Darba grupas sarunu procedūras nolikumā44 noteikts, ja Darba grupai sarunu gaitā rodas 
nepieciešamība saņemt papildu informāciju par pretendentu vai piedāvājumu, darba grupa 
nosaka termiņu, līdz kuram pretendentam jāiesniedz papildu informācija, un vienojas ar 
pretendentu par papildu sarunu laiku. 

53. Darba grupa izvērtējot [Ierobežotas pieejamības informācija] iesniegtos piedāvājumus 
nav pieprasījusi papildu informāciju par piedāvājumu vai pretendentu. 

54. Pēc veiktajām sarunu procedūrām ar pretendentiem Darba grupa 21.03.2007. pieņēmusi 
lēmumu45 atzīt par izdevīgāko un atbilstošāko Affiliated Computer Services Solutions 
France S.A.S. piedāvāto sadarbības modeli.  

Secinājumi 

55. RP SIA „Rīgas satiksme” nav veikusi dokumentētas darbības, lai samazinātu 
kapitālsabiedrības izdevumu apjomu Rīgas sabiedriskā transporta elektroniskās norēķinu 

                                                 
40 RP SIA „Rīgas satiksme” valdes 08.02.2007. lēmums „Par vienotās sabiedriskā transporta biļetes (e-biļetes) 

ieviešanas projektu” (Sēdes protokols Nr.4; 13§ (08.02.2007.)). 
41 RP SIA „Rīgas satiksme” darba grupas 19.02.2007. sarunu procedūras nolikums. 
42 RP SIA „Rīgas satiksme” darba grupas 19.02.2007. sarunu procedūras nolikuma 2.4.apakšpunkts. 
43 (Ierobežotas pieejamības informācija). 
44 RP SIA „Rīgas satiksme” darba grupas 19.02.2007. sarunu procedūras nolikuma 10.punkts. 
45 RP SIA „Rīgas satiksme” Darba grupas 21.03.2007. lēmums „Par sabiedrības valdes 08.02.2007. lēmuma 

(protokols Nr.4) izpildi” (Sēdes protokols Nr.5; 1§ (21.03.2007.)). 
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sistēmas ieviešanas projektā, jo nav veikusi aktivitātes, lai minētās sistēmas ieviešana ES 
fondu plānošanas dokumentos tiktu definēta, kā prioritāte un nav iesniegusi minētā 
projekta pieteikumu par ES fondu projektu atbildīgajai iestādei. 

56. Pastāv risks, ka RP SIA „Rīgas satiksme” pirms sarunu procedūras veikšanas ar 
pretendentiem par kopīga uzņēmuma veidošanu bija vienojusies ar Affiliated Computer 
Services Solutions France S.A.S., līdz ar to netika nodrošināta izdevīgākā piedāvājuma 
noskaidrošana, jo: 
56.1. Affiliated Computer Services Solutions France S.A.S. neskatoties uz to, ka Darba 

grupa netika norādījusi piedāvājumu vērtēšanas kritērijus un nesniedza izmaksu 
aprēķiniem nepieciešamos datus, savā piedāvājumā46 ir iesniegusi biznesa plānu, kurš 
precīzi atbilst RP SIA „Rīgas satiksme” darbības specifikai, elektroniskās norēķinu 
sistēmas sastāvdaļu funkcionalitātes aprakstu, kā arī priekšizpētē ieteiktajam 
atbilstošu kopīga uzņēmuma veidošanas modeli, u.c. informāciju; 

56.2. biznesa plāns bija izstrādāts tādā detalizācijas pakāpē, kāda ir iespējama tikai 
izmantojot specifisku informāciju par RP SIA „Rīgas satiksme” darbību; 

56.3. Darba grupa, atbilstoši nolikumā47 noteiktajām tiesībām, nepieprasīja papildu 
informāciju no pārējiem pretendentiem; 

56.4. (Ierobežotas pieejamības informācija). 

2.2. Elektroniskās norēķinu sistēmas ieviešanas projekta uzsākšana 
57. Rīgas sabiedriskā transporta elektroniskās norēķinu sistēmas ieviešanai un uzturēšanai 

13.12.2007. tika nodibināta48 SIA „Rīgas karte”, kurā saskaņā ar dalībnieku līgumu49 
51% kapitāldaļu pieder RP SIA „Rīgas satiksme”, bet 49% kapitāldaļu pieder Affiliated 
Computer Services Solutions France S.A.S. 

58. (Ierobežotas pieejamības informācija). 

59. (Ierobežotas pieejamības informācija). 

60. Sistēmas piegādes un vadības līgums, kurā noteikti Rīgas sabiedriskā transporta 
elektroniskās norēķinu sistēmas piegādes, vadības, maksājumu u.c. noteikumi starp RP 
SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” tika noslēgts 28.12.2007. 

61. Sistēmas piegādes un vadības līgumā noteiktās50 izmaksas par elektroniskās norēķinu 
sistēmas piegādi un uzturēšanu ir lielākas par Affiliated Computer Services Solutions 
France S.A.S. piedāvājumā51 norādītajām izmaksām: 

61.1. izmaksas par sistēmas ieviešanu ir Ls 11 151 785, t.i., par [Ierobežotas pieejamības 
informācija]; 

61.2. izmaksas par sistēmas uzturēšanu (IT un uzturēšanas speciālisti, uzturēšanas tehniķi, 
menedžeris, Zvanu centrāle, telpu noma, kancelejas preces un ofisa uzturēšanas 
izmaksas, komunikāciju izmaksas, transports, sākotnējās inventārs) 13 gados ir līdz 
pat Ls 24 734 190, t.i., par [Ierobežotas pieejamības informācija]. 

                                                 
46 (Ierobežotas pieejamības informācija). 
47 RP SIA „Rīgas satiksme” darba grupas 19.02.2007. sarunu procedūras nolikuma 10.punkts. 
48 RP SIA „Rīgas satiksme” un Affiliated Computer Services Solutions France S.A.S. 13.12.2007. SIA „Rīgas 

karte” dibināšanas līgums Nr.LIG/2007/1041. 
49 RP SIA „Rīgas satiksme” un Affiliated Computer Services Solutions France S.A.S. 27.11.2007. dalībnieku 

līguma Nr.LIG/2007/995 4.1.apakšpunkts. 
50 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma 

Nr.LIG/2008/51 15.pielikums „Biznesa plāns”. 
51 (Ierobežotas pieejamības informācija). 



 13

62. Revīzijas gaitā RP SIA „Rīgas satiksme” nevarēja paskaidrot, kādēļ piegādes un vadības 
līgumā noteiktās izmaksas par elektroniskās norēķinu sistēmas piegādi un uzturēšanu ir 
lielākas par Affiliated Computer Services Solutions France S.A.S. piedāvājumā 
norādītajām izmaksām. 

63. RP SIA „Rīgas satiksme” 100% kapitāla daļu turētājs ir Rīgas pilsētas pašvaldība. 

64. Dalībnieku līgumā52 noteikts, ka RP SIA „Rīgas satiksme” piekrīt nodrošināt, ka tiek 
sniegta adekvāta garantija, lai nodrošinātu aizdevuma līgumā53 paredzēto SIA „Rīgas 
karte” saistību izpildi. 

65. Saskaņā ar Sistēmas piegādes un vadības līgumu54 gadījumā, ja līgums tiek izbeigts pirms 
2020.gada 31.decembra pusnakts, neskatoties uz iemeslu, izņemot, ja Rīgas sabiedriskā 
transporta elektroniskā norēķinu sistēma nav pieņemta, vai ir konstatēta pabeigtas 
sistēmas nelabojama kļūda, RP SIA „Rīgas satiksme” maksās Pieejamības maksas 
kompensācijas summu un Vadības maksas kompensācijas summu, kas 2009.gadā 
atbilstoši līgumam ir vismaz 27 266 562 EUR jeb Ls 19 162 940 (skat.3.pielikuma 
1.tabulu). 

66. Sistēmas piegādes un vadības līgumā55 noteikts, ka Pieejamības maksas kompensācijas 
summa ir aprēķināta ņemot vērā SIA „Rīgas karte” aizņēmuma summu, procentu likmi, 
termiņu un citus ar aizņēmumu saistītus nosacījumus, bet tā var tikt pārskatīta faktiskajā 
līguma pirmstermiņa izbeigšanas datumā, saskaņā ar SIA „Rīgas karte” parādu patieso 
stāvokli attiecībā pret aizdevējiem. 

67. RP SIA „Rīgas satiksme” ir tiesības56 nekavējoties izbeigt Sistēmas piegādes un vadības 
līgumu, ar nosacījumu, ka pirms tam ir samaksāta Pieejamības maksas kompensācijas 
summa, šādos gadījumos: 

67.1. SIA „Rīgas karte” nerīkojas saskaņā ar detalizēto rīcības plānu, ko kapitālsabiedrība 
ir pieprasījusi iesniegt SIA „Rīgas karte” 30 darba dienu laikā no paziņojuma, ko SIA 
„Rīgas karte” iesniegusi RP SIA „Rīgas satiksme”, par trūkumiem, kas tikai un 
vienīgi attiecas uz SIA „Rīgas karte”. 

67.2. Rīgas sabiedriskā transporta elektroniskā norēķinu sistēma defekta dēļ nedarbojas un 
SIA „Rīgas karte” 30 darba dienu laikā nav novērsusi defektu, no paziņojuma, ko 
SIA „Rīgas karte” iesniegusi RP SIA „Rīgas satiksme”, par trūkumiem, kas tikai un 
vienīgi attiecas uz SIA „Rīgas karte”. 

67.3. SIA „Rīgas karte” trīs secīgus mēnešus maksā SIA „Rīgas satiksme” maksimālo 
pieļaujamo Pakalpojumu kredītu, t.i., 4% no kopējās ikmēneša Vadības maksas, kas 
attiecīgajā mēnesī jāmaksā SIA „Rīgas satiksme”, par neatbilstošu pakalpojumu 
līmeni (Pakalpojumu kredīts) un minētajā laika periodā SIA „Rīgas karte” nenovērš 
trūkumus pakalpojumu līmenī un iemesls secīgai maksāšanai visu laiku ir bijis viens 
un tas pats, un šo trūkumu sekas ir radījušas būtisku ietekmi uz kopējiem sniegtajiem 
pakalpojumiem. 

                                                 
52 RP SIA „Rīgas satiksme” un Affiliated Computer Services Solutions France S.A.S. 27.11.2007. dalībnieku 

līguma Nr.LIG/2007/995 2.2.4.apakšpunkts. 
53 (Ierobežotas pieejamības informācija). 
54 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma 

Nr.LIG/2008/51 19.3.apakšpunkts. 
55 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma 

Nr.LIG/2008/51 10.pielikuma 5.punkts. 
56 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma 

Nr.LIG/2008/51 20.3.2.apakšunkts. 
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67.4. notiek izmaiņas tiesību aktos, kas praktiski visu RP SIA „Rīgas satiksme” pienākumu 
izpildi saskaņā ar Sistēmas piegādes un vadības līgumu padara neiespējamu, vai 
nelikumīgu, bet atskaitot izmaiņas likumos, kuras kapitālsabiedrībai kļūst saistošas 
attiecībā uz jebkādu piekrišanu vai licenču saņemšanu pienākumu pildīšanai saskaņā 
ar sistēmas piegādes un sistēmas vadības līgumu. 

68. Sistēmas piegādes un vadības līgumā57 noteikts, ka RP SIA „Rīgas satiksme” neatsaucami 
un bez nosacījumiem piekrīt, ka Pieejamības maksa veido daļu no maksām un/vai 
neskatoties uz jebko, kas minētajā līgumā var būt noteikts pretēji, maksās Pieejamības 
maksu. 

69. Sistēmas piegādes un vadības līgumā58 noteikts, ka Force Majeure gadījuma turpināšanās 
laikā SIA „Rīgas satiksme” turpina maksāt Pieejamības maksu tādā apmērā un laikā, kā 
tas noteikts minētajā līgumā. 

70. Bez tam, Sistēmas piegādes un vadības līgumā59 noteikts, ka ja likumu izmaiņu rezultātā 
daļa vai viss minētais līgums kļūst spēkā neesošs un ja RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA 
„Rīgas karte” nespēj grozīt to tādā veidā, lai tas kļūtu atbilstošs spēkā esošajiem 
likumiem, RP SIA „Rīgas satiksme” maksās SIA „Rīgas karte” Pieejamības maksas 
kompensācijas summu un Vadības maksas kompensācijas summu.  

71. Likums60 nosaka, ka dividendes izmaksā dalībniekam proporcionāli viņam piederošo daļu 
nominālvērtību summai. 

72. Dalībnieku līgumā61 noteikts, ka RP SIA „Rīgas satiksme” un Affiliated Computer 
Services Solutions France S.A.S. ir pienākums veikt visas darbības, lai nodrošinātu, ka 
attiecībā uz katru finanšu gadu SIA „Rīgas karte” dividendēs sadalīs vismaz 60% no SIA 
„Rīgas karte” peļņas (pēc nodokļu nomaksas), kas norādīta attiecīgā finanšu gada 
pārskatā. 

73. Saskaņā ar Sistēmas vadības un piegādes līgumu62 SIA „Rīgas karte” ir paredzējusi, ka 
sākot ar 2010.gadu uzņēmums darbosies ar peļņu (skat. 3.pielikuma 3.tabulu) un vienīgais 
ienākumu avots būs RP SIA „Rīgas satiksme” pieejamības un vadības maksas. 

74. Revīzijas laikā Valsts kontroles revidenti atbilstoši dalībnieku līgumā63 noteiktajam, ka 
vismaz 60% no tīrās peļņas (pēc nodokļu nomaksas) SIA „Rīgas karte” sadalīs kapitāla 
daļu turētājiem, veica aprēķinu un konstatēja, ka 13.gados kapitālsabiedrība dividendēs 
izmaksās līdz pat Ls 15 195 146, tai skaitā RP SIA „Rīgas satiksme” – Ls 7 749 524, t.i., 
vidēji gadā Ls 704 502 un Affiliated Computer Services Solutions France S.A.S. –           
Ls 7 445 622,  t.i., vidēji gadā Ls 676 875 (skat. 3.pielikuma 3.tabulu). 

 
 
 

                                                 
57 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma 

Nr.LIG/2008/51 7.2.2.apakšpunkts. 
58 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma 

Nr.LIG/2008/51 15.2.apakšpunkts. 
59 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma 

Nr.LIG/2008/51 22.1.4.apakšpunkts. 
60 Komerclikuma 161.panta otrā daļa. 
61 RP SIA „Rīgas satiksme” un Affiliated Computer Services Solutions France S.A.S. 27.11.2007. dalībnieku 

līguma Nr.LIG/2007/995 7.4.apakšpunkts. 
62 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma 

Nr.LIG/2008/51 15.pielikums. 
63 RP SIA „Rīgas satiksme” un Affiliated Computer Services Solutions France S.A.S. 27.11.2007. dalībnieku 

līguma Nr.LIG/2007/995 7.4.apakšpunkts. 
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Secinājumi 
75. RP SIA „Rīgas satiksme” Sistēmas piegādes un vadības līgumā64 ir ekonomiski 

nepamatoti apņēmusies par elektroniskās norēķinu sistēmas uzturēšanu (IT, uzturēšanas 
speciālisti, tehniķi, zvanu centrāle, telpu noma u.c.) 13 gados samaksāt līdz pat               
Ls 16 034 350 vairāk, nekā būtu jāmaksā saskaņā ar Affiliated Computer Services 
Solutions France S.A.S piedāvājuma nosacījumiem. 

76. RP SIA „Rīgas satiksme”, nodibinot kopīgu uzņēmumu SIA „Rīgas karte” un dalībnieku 
līgumā65 nosakot, ka vismaz 60% no kopīgā uzņēmuma tīrās peļņas tiks izmaksāti 
dividendēs, ir radījusi risku, ka, izmaksājot dividendēs tīrās peļņas daļu Affiliated 
Computer Services Solutions France S.A.S. no kapitālsabiedrības samaksātās pieejamības 
un vadības maksas, saskaņā ar Sistēmas piegādes un vadības līgumu66 13 gados 
nelietderīgi izlietos finanšu līdzekļus līdz pat Ls 7 445 622, jo uzturot sistēmu pašu 
spēkiem, šādi izdevumi nerastos. 

2.3.Elektroniskās norēķinu sistēmas ieviešanas projekta realizācija 

Konstatējumi 

77. Pirms SIA „Rīgas karte” dibināšanas un Sistēmas piegādes un vadības līguma 
noslēgšanas RP SIA „Rīgas satiksme” nav izstrādājusi detalizētu Rīgas sabiedriskā 
transporta elektroniskās norēķinu sistēmas aprakstu, kurā būtu noteikti mērķi, kas 
sasniedzami ieviešot sistēmu un kādi specifiski tehnoloģiskie risinājumi sistēmai 
jānodrošina.  

78. Lai sagatavotu un izstrādātu Rīgas sabiedriskā transporta elektroniskās biļešu sistēmas 
detalizētu aprakstu un specifikāciju, kā arī nodrošinātu elektroniskās biļešu sistēmas 
realizāciju, ieviešanu un apkalpošanu, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem RP SIA „Rīgas 
satiksme” 18.01.2008. tika izveidota67 Projekta koordinācijas grupa. 

79. Deleģēšanas līgumā68 noteikts, ka RP SIA „Rīgas satiksme” nodrošina braukšanas 
tiesības apliecinošu dokumentu pārdošanu un iekasē no pasažieriem samaksu par 
sabiedriskā transporta izmantošanu (ieņēmumi no vienreizējo braukšanas biļešu un 
braukšanas karšu realizācijas). 

80. Sistēmas piegādes un vadības līgumā69 noteikts, ka: 
80.1. elektroniskā norēķinu sistēma, t.sk., visas apakšsistēmas, aparatūras un programmu 

sastāvdaļas pieder, piegādā un uztur SIA „Rīgas karte” 70; 
 
 

                                                 
64 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma 

Nr.LIG/2008/51 15.pielikums. 
65 RP SIA „Rīgas satiksme” un Affiliated Computer Services Solutions France S.A.S. 27.11.2007. dalībnieku 

līguma Nr.LIG/2007/995 7.4.apakšpunkts. 
66 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma 

Nr.LIG/2008/51 15.pielikums. 
67 RP SIA „Rīgas satiksme” 18.01.2008. rīkojums Nr.RIK-PD/2008/24 „Par Projekta koordinācijas grupas 

izveidi”. 
68 Rīgas domes un RP SIA „Rīgas satiksme” 13.07.2005. deleģēšanas līguma Nr.484 „Par sabiedriskā 

transporta, autotransporta un maksas stāvvietu pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētā” 16.1. un 
16.2.apakšpunkts. 

69 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līgums 
Nr.LIG/2008/51. 

70 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma 
Nr.LIG/2008/51 19.1.apakšpunkts un 2.pielikuma 2.2.apakšpunkts. 
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80.2. pieejamības un vadības maksas jāmaksā par minētajā līgumā noteikto pakalpojumu 
apjomu71; 

80.3. attiecībā uz biļešu un karšu pārdošanu RP SIA „Rīgas satiksme” neveiks aktīvu vai 
līgumu saistību nodošanu72; 

80.4. SIA „Rīgas karte” ir jānodrošina, ka tirdzniecības automātu, tirdzniecības vietu un 
interneta aprīkojums ielādē līgumus (biļetes) un jāapgādā tirdzniecības automāti, 
mazumtirgotāji un klientu apkalpošanas centri ar viedkartēm73; 

80.5. RP SIA „Rīgas satiksme” maksājamā vadības maksa ir fiksēta maksa, kuras 
aprēķinā ir iekļautas arī SIA „Rīgas karte” izmaksas par viedbiļešu piegādi 
kapitālsabiedrībai, balstoties uz prognozētiem biznesa plāna datiem74; 

81. RP SIA „Rīgas satiksme” 11.03.2009. noslēgusi vienošanos75 ar SIA „Rīgas karte”, kurā 
noteikts, ka kapitālsabiedrība maksā kopīgajam uzņēmumam par viedkaršu izplatīšanas, 
biļešu realizācijas un līgumu ielādēšanas pakalpojumiem: 
81.1. tirdzniecības vietās par maksu, kas ir 9% no realizēto biļešu summas, no kuras tiek 

atskaitīts PVN par biļešu realizāciju; 
81.2. internetā, ar mobilo telefonu un banku norēķinu karšu starpniecību par maksu, kas ir 

3,7% no realizēto biļešu summas, no kuras atskaitīts PVN par biļešu realizāciju; 
81.3. biļešu tirdzniecības automātos par maksu, kas ir 4,4% no realizēto biļešu summas, 

no kuras atskaitīts PVN par biļešu realizāciju. 

82. Minētajā vienošanās noteikts76, ka visus riskus par soda sankcijām un klientu izdevumu 
segšanu uzņemas RP SIA „Rīgas satiksme”. 

83. Par biļešu realizāciju tirdzniecības vietās SIA „Rīgas karte” 06.03.2009. noslēgusi līgumu 
ar [Ierobežotas pieejamības informācija], kurā noteikts77, ka par biļešu realizāciju SIA 
„Rīgas karte” maksā [Ierobežotas pieejamības informācija] 8,8% no tirdzniecības vietās 
uzstādītajos pārdošanas terminālos ielādēto līgumu summas, no kuras atskaitīts PVN. 

84. Likums78 nosaka, ka pašvaldības kapitālsabiedrībām, kurās pašvaldību daļa pamatkapitālā 
pārsniedz 50%, manta iegūstama īpašumā vai lietošanā par iespējami zemāku cenu. 

85. Likums79 nosaka, ka ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos 
zaudējumus pārvadātājam kompensē pilnā apmērā no pašvaldības budžetos šim mērķim 
paredzētajiem līdzekļiem – pilsētas nozīmes maršrutu tīkla maršrutos, ja zaudējumi 
radušies sakarā ar pašvaldības noteikto tarifu ievērošanu. 

                                                 
71 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma 

Nr.LIG/2008/51 10.pielikum 2.punkts. 
72 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma 

Nr.LIG/2008/51 2.1.3.apakšpunkts. 
73 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma 

Nr.LIG/2008/51 2.pielikuma 5.2.1.apakšpunkts un 3.pielikums. 
74 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma 

Nr.LIG/2008/51 7.1.apakšpunkts, 10.pielikuma 3.punkts un 15.pielikums. 
75 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 11.03.2009. vienošanās Nr.LIG-PV/2009/136 „Par 2007.gada 

28.decembrī starp RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” noslēgtā sistēmas piegādes un sistēmas 
vadības līguma 2.pielikuma nosacījumu izpildes kārtību” 4.1.apakšpunkts. 

76 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 11.03.2009. vienošanās Nr.LIG-PV/2009/136 „Par 2007.gada 
28.decembrī starp RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” noslēgtā sistēmas piegādes un sistēmas 
vadības līguma 2.pielikuma nosacījumu izpildes kārtību” 1.2.apakšpunkts. 

77 (Ierobežotas pieejamības informācija). 
78 Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta 3.punkts. 
79 Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 11.panta pirmās daļas 3.punkts. 
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86. RP SIA „Rīgas satiksme” pasažieru pārvadājumos Rīgas pilsētas administratīvās 
teritorijas robežās piemērojamo tarifu ir noteikusi80 Rīgas domes Pasažieru 
komercpārvadājumu licencēšanas komisija.  

87. MK noteikumi81 nosaka, ka pārvadātājam kompensē šādus ar sabiedriskā transporta 
pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus: 

87.1. pamata maršrutu tīklā (maršrutā) sniegto sabiedriskā transporta pakalpojumu 
izmaksas, kas pārsniedz gūtos ieņēmumus; 

87.2. izmaksas pamata maršrutu tīklā, kas radušās, ievērojot pasūtītāja noteiktos tarifus, 
tai skaitā, atsevišķām pasažieru kategorijām, kurām pasūtītājs noteicis braukšanas 
maksas atvieglojumus. 

88. Normatīvajā aktā82 noteikts, ka pasūtītājs, pamatojoties uz pārvadātāja pārskatos par 
peļņu vai zaudējumiem norādīto informāciju, faktiskos zaudējumus nosaka šādi: no 
pārdoto biļešu, tai skaitā mēnešbiļešu ieņēmumiem un ieņēmumiem, kas gūti, sniedzot 
sabiedriskā transporta pakalpojumus, atņemot pamatotos izdevumus. 

89. Rīgas dome katru gadu no pašvaldības budžeta piešķir dotāciju RP SIA „Rīgas satiksme” 
zaudējumu kompensēšanai, kas radušies kapitālsabiedrībai piemērojot domes noteiktās 
atlaides un tarifus, ja tie ir zemāki par ekonomiski pamatotiem83. 

90. Sistēmas piegādes un vadības līgumā84 noteikts, ka: 

90.1. Rīgas sabiedriskā transporta elektroniskā norēķinu sistēma, tai skaitā visas 
apakšsistēmu, aparatūras un programmu sastāvdaļas un dokumentācija, kas veido 
sistēmu, pieder SIA „Rīgas karte”; 

90.2. visas īpašuma tiesības, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar sistēmu saistītajām 
intelektuālā īpašuma tiesībām, piederēs SIA „Rīgas karte” minētā līguma darbības 
laikā;  

90.3. neskatoties uz iepriekš minēto, risks par zaudējumiem vai izdevumiem attiecībā uz 
sistēmas sastāvdaļām, kuras ir nodotas RP SIA „Rīgas satiksme” pārvaldībā 
(valdījumā) vai savādāk uzstādītas vai atrodas noteiktās vietās, kas nav tikai SIA 
„Rīgas karte” kontrolē, nesīs RP SIA „Rīgas satiksme”85. 

                                                 
80 Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas 05.11.2007 lēmums „RP SIA „Rīgas 

satiksme” iesniegumi (sēdes protokols Nr.16; 2§ (05.11.2007.)).; 25.08.2009. lēmums „Par papildu tarifu 
apstiprināšanu vienreizējai braukšanas biļetei, iegādājoties to pie transportlīdzekļa vadītāja Ls 0,60” (sēdes 
protokols Nr.13; 1.5.§ (25.08.2009.)). 

81 MK 02.10.2007. noteikumu Nr.672 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un 
izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas kārtība” 2.punkts (spēkā 
līdz 21.11.2009.); MK 26.10.2009. noteikumu Nr.1226 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā 
radušos zaudējumu un izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas 
kārtība” 2.punkts. 

82 MK 02.10.2007. noteikumu Nr.672 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un 
izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas kārtība” 51.punkts (spēkā 
līdz 21.11.2009.); MK 26.10.2009. noteikumu Nr.1226 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā 
radušos zaudējumu un izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas 
kārtība” 39.punkts. 

83 Rīgas domes un RP SIA „Rīgas satiksme” 13.07.2005. deleģēšanas līguma Nr.484 „Pa sabiedriskā transporta 
un maksas stāvvietu pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētā” 15.2.apakšpunkts. 

84 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līgums 
Nr.LIG/2008/51. 

85 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma 
Nr.LIG/2008/51 19.1.apakšpunkts. 
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91. Sistēmas piegādes un vadības līgumā86 noteikts, ka SIA „Rīgas karte” ir tiesīga lietot 
elektronisko norēķinu sistēmu citiem – alternatīviem mērķiem, piemēram, pakalpojumu 
nodrošināšana trešajām personām, biļešu virsmas izmantošana reklāmas vajadzībām. 

92. Revīzijā konstatēts, ka tikai Centrālā sistēma (serveri, datu bāzes, aplikācijas, datu 
analīzes programmatūra u.c.) atrodas SIA „Rīgas karte” kontrolē. Pārējās Rīgas 
sabiedriskā transporta elektroniskās norēķinu sistēmas sastāvdaļas atrodas vietās, kas nav 
tikai SIA „Rīgas karte” kontrolē, savukārt, biļešu pārdošanas termināli un biļešu 
pārdošanas automāti atrodas vietās, kas nav RP SIA „Rīgas satiksme” kontrolē.  

Secinājumi 
93. SIA „Rīgas karte” dibināšanas87 un Sistēmas piegādes un vadības līguma88 slēgšanas 

laikā nebija noteikti mērķi un uzdevumi, kuru sasniegšanai elektroniskā norēķinu sistēma 
tiek ieviesta, līdz ar to arī sistēmai izvirzāmās prasības, jo: 

93.1. tikai pēc Sistēmas piegādes un vadības līguma noslēgšanas Projektu koordinācijas 
grupai tika uzdots89 izstrādāt detalizētu Rīgas sabiedriskā transporta elektroniskās 
norēķinu sistēmas aprakstu; 

93.2. tikai pēc Sistēmas piegādes un vadības līguma noslēgšanas RP SIA „Rīgas 
satiksme” veica darbības, lai identificētu līgumā ietverto risinājumu īstenošanai 
nepieciešamās darbības; 

94. RP SIA „Rīgas satiksme”, noslēdzot vienošanos90 un maksājot SIA „Rīgas karte” par 
viedkaršu izplatīšanu, realizāciju, līgumu ielādi tirdzniecības vietās, nepamatoti izlieto 
finanšu līdzekļus no realizēto biļešu summas - 0,2% apmērā par realizāciju [Ierobežotas 
pieejamības informācija] tirdzniecības vietās, 3,7% apmērā par realizāciju internetā, 4,4% 
apmērā par realizāciju biļešu tirdzniecības automātos, jo biļešu realizācija internetā un 
biļešu tirdzniecības automātos SIA „Rīgas karte” jānodrošina Sistēmas piegādes un 
sistēmas vadības līgumā91 noteikto maksājumu ietvaros, bet procentuālais maksājums, kas 
kapitālsabiedrībai jāmaksā kopīgajam uzņēmumam (9%) par biļešu realizāciju 
tirdzniecības vietās ir par 0,2% lielāks kā kopīgā uzņēmuma maksājums [Ierobežotas 
pieejamības informācija] (8,8%). 

95. RP SIA „Rīgas satiksme” Sistēmas piegādes un vadības līgumā nosakot, ka vadības 
maksā ir iekļautas SIA „Rīgas karte” izmaksas par prognozētajiem viedbiļešu iegādes 
apjomiem, gadījumos, kad SIA „Rīgas karte” piegādās biļešu tirdzniecības vietām 
apgrozījumā nepieciešamo viedbiļešu skaitu, bet tas būs mazāks, par sistēmas piegādes un 
sistēmas vadības līgumā92 apstiprināto, pastāv risks, ka RP SIA „Rīgas satiksme” 
nelietderīgi izlietos finanšu līdzekļus, kas ir starpība starp vadības maksā iekļauto 

                                                 
86 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma 

Nr.LIG/2008/51 2.5.apakšpunkts. 
87 RP SIA „Rīgas satiksme” un Affiliated Computer Services Solutions France S.A.S. 13.12.2007. SIA „Rīgas 

karte” dibināšanas līgums Nr.LIG/2007/1041.  
88 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līgums 

Nr.LIG/2008/51.  
89 RP SIA „Rīgas satiksme” 18.01.2008. rīkojums Nr.RIK-PD/2008/24 „Par Projekta koordinācijas grupas 

izveidi”. 
90 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 11.03.2009. vienošanās Nr.LIG-PV/2009/136 „Par 2007.gada 

28.decembrī starp RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” noslēgtā sistēmas piegādes un sistēmas 
vadības līguma 2.pielikuma nosacījumu izpildes kārtību”. 4.1.apakšpunkts. 

91 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma 
Nr.LIG/2008/51 10.pielikums. 

92 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma 
Nr.LIG/2008/51 15.pielikums. 
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viedbiļešu piegādes izmaksu apjomu un faktiski apgrozījumā nepieciešamo viedbiļešu 
izmaksu apjomu. 

96. RP SIA „Rīgas satiksme” ekonomiski nepamatoti uzņēmusies citas juridiskās personas – 
SIA „Rīgas karte” riskus par tās īpašumā esošās elektroniskās norēķinu sistēmas 
zaudējumiem un izdevumiem attiecībā uz sistēmas sastāvdaļām, kas neatrodas ne SIA 
„Rīgas karte”, ne RP SIA „Rīgas satiksme”, kā arī par soda sankcijām un klientu 
izdevumu segšanu saistībā ar biļešu realizācijas pakalpojumiem, kurus sniedz SIA „Rīgas 
karte”. 

97. Aprēķinot Rīgas domes piešķiramās dotācijas apmēru RP SIA „Rīgas satiksme” atbilstoši 
normatīvā akta93 prasībām (no ieņēmumiem, kas gūti, sniedzot sabiedriskā transporta 
pakalpojumus, atņemot pamatotos izdevumus), kapitālsabiedrības ieņēmumos netiks 
iekļautas no SIA „Rīgas karte” saņemtās dividendes, kas saskaņā ar līguma 
nosacījumiem94 13.gadu laikā var sasniegt Ls 7 749 524, t.i., vidēji gadā Ls 704 502 
(skat.3.pielikuma 3.tabulu), kā rezultātā netiks samazināti ar dotāciju kompensējamie 
zaudējumi. 

98. Elektroniskās norēķinu sistēmas ieviešanas posmā RP SIA „Rīgas satiksme” noslēgto 
līgumu nosacījumi rada risku, ka kopīga uzņēmuma darbība sistēmas ieviešanā un 
uzturēšanā ekonomiski nepamatoti var palielināt sabiedriskā transporta tarifu un/vai Rīgas 
domes piešķiramās dotācijas apmēru, jo: 

98.1. RP SIA „Rīgas satiksme” ekonomiski nepamatoti uzņemas SIA „Rīgas karte” risku 
par zaudējumiem vai izdevumiem attiecībā uz elektroniskās norēķinu sistēmas 
sastāvdaļām95 un biļešu realizāciju96; 

98.2. RP SIA „Rīgas satiksme” neveic samaksu par piegādātajām viedbiļetēm pēc faktiski 
apgrozījumā nepieciešamā skaita, bet pēc SIA „Rīgas karte” prognozētajiem 
apjomiem97; 

98.3. RP SIA „Rīgas satiksme” maksā SIA „Rīgas karte” vadības maksu98, kurā iekļautie 
elektroniskās norēķinu sistēmas uzturēšanas izdevumi (IT un uzturēšanas speciālisti, 
uzturēšanas tehniķi, menedžeris, Zvanu centrāle, telpu noma, kancelejas preces un 
ofisa uzturēšanas izmaksas, komunikāciju izmaksas, transports, sākotnējās 
inventārs), [Ierobežotas pieejamības informācija], ir ekonomiski nepamatoti 
palielināti 13.gados līdz pat Ls 16 034 350, t.i., vidēji gadā Ls 1 233 412; 

                                                 
93 MK 02.10.2007. noteikumu Nr.672 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un 

izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas kārtība” 51.punkts (spēkā 
līdz 21.11.2009.); MK 26.10.2009. noteikumu Nr.1226 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā 
radušos zaudējumu un izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas 
kārtība” 39.punkts. 

94 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma 
Nr.LIG/2008/51 15.pielikums. 

95 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma 
Nr.LIG/2008/51 19.1.apakšpunkts. 

96 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 11.03.2009. vienošanās Nr.LIG-PV/2009/136 „Par 2007.gada 
28.decembrī starp RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” noslēgtā sistēmas piegādes un sistēmas 
vadības līguma 2.pielikuma nosacījumu izpildes kārtību” 1.2.apakšpunkts. 

97 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma 
Nr.LIG/2008/51 15.pielikums. 

98 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma 
Nr.LIG/2008/51 10.pielikuma 3 .punkts un 15.pielikums. 
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98.4. RP SIA „Rīgas satiksme” paredzēts maksāt99 SIA „Rīgas karte” par biļešu 
realizācijas pakalpojumiem, lai gan to realizācija internetā un biļešu tirdzniecības 
automātos kopīgam uzņēmumam ir jānodrošina Sistēmas piegādes un vadības 
līgumā100 noteikto maksājumu ietvaros, bet par biļešu realizāciju [Ierobežotas 
pieejamības informācija] tirdzniecības vietās kapitālsabiedrība maksā SIA „Rīgas 
karte” par 0,2% paaugstinātu likmi. 

Ieteikumi 

99. Lai nodrošinātu efektīvu kapitālsabiedrības finanšu līdzekļu izlietojumu, RP SIA „Rīgas 
satiksme” vienojoties ar SIA „Rīgas karte” veikt korekcijas Sistēmas piegādes un vadības 
līgumā, nosakot, ka samaksa par viedbiļetēm tiek veikta par faktiski apgrozījumā 
nepieciešamo un piegādāto viedkaršu skaitu.  

2.4. Elektroniskās norēķinu sistēmas pieņemšana un uzturēšana 

Konstatējumi 

100. Atbilstoši Sistēmas piegādes un vadības līgumam101, pēc visas elektroniskās norēķinu 
sistēmas pabeigšanas tika veikts sistēmas pieņemšanas tests (darbības pārbaude). 

101. Elektroniskās norēķinu sistēmas pieņemšanai RP SIA „Rīgas satiksme” tika izveidota102 
sistēmas pieņemšanas komisija 11 cilvēku sastāvā, kura 01.03.2009. pieņēmusi103 Rīgas 
sabiedriskā transporta elektronisko norēķinu sistēmu. 

102. Elektroniskā norēķinu sistēmas pieņemšanas darbības pārbaudē RP SIA „Rīgas satiksme” 
sistēmas pieņemšanas komisija konstatējusi104 vairākas būtiskas nepilnības un neizpildes, 
kuras SIA „Rīgas kartei” bija jānovērš 5 dienu līdz 19 nedēļu laikā no sistēmas 
pieņemšanas datuma, piemēram: 

102.1. atkārtots viedkaršu un viedbiļešu validācijas laika intervāls vienā transportlīdzeklī ir 
20 minūtes, kas rada atkārtotas reģistrācijas risku viena brauciena laikā, lai gan 
kapitālsabiedrība bija definējusi, ka atkārtotu validāciju jānodrošina veikt ne ātrāk 
kā pēc 1,5 stundām – nepilnības novēršanas termiņš - 14 nedēļu laikā no sistēmas 
pieņemšanas datuma, t.i., 2009.gada jūnija pirmā nedēļa105; 

102.2. vadītāja pults pēc transportlīdzekļa izslēgšanas nedarbojas autonomi, tādējādi 
samazinot datu apmaiņas laiku ar koncentratoru, kas rada internetā iegādāto biļešu 
savlaicīgas neuzlādēšanas un nereģistrēšanas risku – nepilnības novēršanas termiņš 
– 14 nedēļu laikā no sistēmas pieņemšanas datuma, t.i., 2009.gada jūnija pirmā 
nedēļa106; 

                                                 
99 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 11.03.2009. vienošanās Nr.LIG-PV/2009/136 „Par 2007.gada 

28.decembrī starp RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” noslēgtā sistēmas piegādes un sistēmas 
vadības līguma 2.pielikuma nosacījumu izpildes kārtību”. 

100 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma 
Nr.LIG/2008/51 10.pielikums. 

101 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma 
Nr.LIG/2008/51 8.3.apakšpunkts. 

102 RP SIA „Rīgas satiksme” 26.02.2009. rīkojums Nr.RIK-PD/2009/28 „Par pārstāvju deleģēšanu Elektroniskās 
biļešu sistēmas pieņemšanai”. 

103 01.03.2009. Sistēmas pieņemšanas forma Nr.010309. 
104 Elektroniskās biļešu sistēmas Darbības pārbaudes atskaites kopsavilkums. 
105 01.03.2009. E-talona sistēmas pieņemšanas defektu saraksta 2.punkta f.apakšpunkts. 
106 01.03.2009. E-talona sistēmas pieņemšanas defektu saraksta 2.punkta d.apakšpunkts. 
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102.3. nav nodrošināta naudas atmaksas iespēja klientiem par līgumiem, kas pārdoti uz 
viedbiļetēm un nepersonalizētajām viedkartēm – nepilnības novēršanas termiņš – 19 
nedēļu laikā no sistēmas pieņemšanas datuma, t.i., 2009.gada jūlija otrā nedēļa107; 

102.4. klientu ievades profilā „personas kods” ievades lauks, nav definēts kā obligāti 
aizpildāms lauks, lai gan kapitālsabiedrība bija definējusi, ka šī lauka aizpildei jābūt 
obligātai – nepilnības novēršanas termiņš – 19 nedēļu laikā no sistēmas 
pieņemšanas datuma, t.i., 2009.gada jūlija otrā nedēļa108. 

103. Revīzijas laikā RP SIA „Rīgas satiksme” Valsts kontroles revidentiem uzrādīja dienesta 
ziņojumus109, ar kuriem kapitālsabiedrības amatpersonas Projektu koordinācijas grupas 
vadītājam sniedza informāciju, ka elektroniskās norēķinu sistēmas pieņemšanas darbības 
pārbaudē110 konstatētās nepilnības ir novērstas līdz 01.05.2009. 

104. RP SIA „Rīgas satiksme” revīzijas laikā nevarēja uzrādīt dokumentārus pierādījumus, ka 
pēc minēto dienesta ziņojumu saņemšanas, tā ir atkārtoti veikusi sistēmas sastāvdaļu, 
kurās konstatētas nepilnības, darbības pārbaudi, lai pārliecinātos, ka sistēmas 
pieņemšanas darbības pārbaudē konstatētās nepilnības ir novērstas. 

105. RP SIA „Rīgas satiksme” noteikusi111 šādus elektroniskās norēķinu sistēmas ieviešanas 
posmus un termiņus: 

105.1. no 01.03.2009. uzsākt vienreizējo biļešu pārdošanu pie elektrotransporta vadītāja, 
biļetes drukājot no vadītāja pults/kases aparāta; 

105.2. no 15.03.2009.uzsākt viedbiļešu tirdzniecību; 
105.3. no 01.04.2009. aizstāt mēnešbiļetes ar elektroniskajām biļetēm; 
105.4. no 01.05.2009. pabeigt projektu, sabiedriskajā transportā pilnībā pārejot tikai uz 

elektronisko norēķinu sistēmu. 

106. RP SIA „Rīgas satiksme” nav noteikusi sistēmas trūkumu novēršanas pārejas periodu, 
kad pasažieriem tiktu piedāvāta alternatīva norēķinu veikšanas iespēja. 

107. Saskaņā ar Sistēmas piegādes un vadības līgumu112, ieviešot Rīgas sabiedriskā transporta 
elektronisko norēķinu sistēmu SIA „Rīgas karte” jāpiegādā: 

107.1. 250 biļešu kontroles termināli ar 1 vienības cenu – [Ierobežotas pieejamības 
informācija]; 

107.2. 300 mazumtirdzniecības termināli ar 1 vienības cenu – [Ierobežotas pieejamības 
informācija]; 

107.3. 46 biļešu tirdzniecības automāti ar 1 vienības cenu – [Ierobežotas pieejamības 
informācija] (skat. 3.pielikuma 2.tabulu). 

 

 

                                                 
107 01.03.2009. E-talona sistēmas pieņemšanas defektu saraksta 1.punkta e.apakšpunkts. 
108 01.03.2009. E-talona sistēmas pieņemšanas defektu saraksta 1.punkta c.apakšpunkts. 
109 RP SIA „Rīgas satiksme” Biļešu daļas vietnieces 12.05.2009. dienesta ziņojums „Par biļešu pārdošanas 

iekārtu darbību elektroniskās biļešu sistēmas ietvaros”; RP SIA „Rīgas satiksme” Kontroles daļas vadītāja 
13.05.2009. dienesta ziņojums „Par kontroliera rokas terminālu darbību elektroniskās biļešu sistēmas 
ietvaros”. 

110 Elektroniskās biļešu sistēmas Darbības pārbaudes atskaites kopsavilkums. 
111 RP SIA „Rīgas satiksme” 27.02.2009. rīkojums Nr.RIK-PD/2009/31 „Par elektroniskās biļešu sistēmas 

projekta ieviešanas rīcības plānu”. 
112 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma 

Nr.LIG/2008/51 9.pielikums un 15.pielikums. 



 22

108. Pēc elektroniskās norēķinu sistēmas ieviešanas RP SIA „Rīgas satiksme” neizmanto visu 
Sistēmas piegādes un vadības līgumā113 paredzēto tehnisko aprīkojumu: 

108.1. 2009.gada augustā netika lietoti 103 biļešu kontroles termināli, kuru kopējās 
izmaksas ir [Ierobežotas pieejamības informācija]; 

108.2. līdz 2009.gada 1.jūlijam netika lietoti 37 mazumtirdzniecības termināli, kuru 
kopējās izmaksas ir [Ierobežotas pieejamības informācija]; 

108.3. līdz 2009.gada 1.jūlijam netika lietoti 36 biļešu tirdzniecības automāti, kuru kopējās 
izmaksas ir [Ierobežotas pieejamības informācija]. 

109. Sistēmas piegādes un vadības līgumā114 noteikts, ka gadījumā, ja SIA „Rīgas karte” 
sniegtie pakalpojumi saistībā ar elektroniskās norēķinu sistēmas vadību un uzturēšanu pēc 
minētās sistēmas pieņemšanas datuma, netiks veikti līgumā115 noteiktajā pakalpojumu 
līmenī, SIA „Rīgas karte” būs pienākums maksāt RP SIA „Rīgas satiksme” soda naudu. 
Maksimālā soda naudas kopsumma, kas SIA „Rīgas karte” jāmaksā vienā mēnesī, nevar 
pārsniegt 4% no kopējās ikmēneša vadības maksas, kuru RP SIA „Rīgas satiksme” maksā 
SIA „Rīgas karte”, un tas ir vienīgais un ekskluzīvi pieļaujamais kapitālsabiedrības 
tiesību aizsardzības līdzeklis. 

110. Saskaņā ar Sistēmas piegādes un vadības līgumu116 SIA „Rīgas karte” sniegto vadības 
pakalpojumu efektivitāti un dažu pakalpojumu līmeņus, kurus nevar izmērīt automātiski, 
paredzēts izvērtēt audita procesā, kuru veiks pēc RP SIA „Rīgas satiksme” pieprasījuma, 
un SIA „Rīgas karte” dos pilnu pieeju visai tehniskajai informācijai, kuru tā atzīs par 
nepieciešamu pārbaudes veikšanai. 

111. Sistēmas piegādes un vadības līgumā117 noteikts, ka pakalpojumu līmeņu vērtēšana 
sāksies pēc viena gada no elektroniskās norēķinu sistēmas pieņemšanas un ka SIA „Rīgas 
karte” katru mēnesi iesniegs kapitālsabiedrībai atskaiti par uzturēšanas un vadības 
pakalpojumu atbilstību pakalpojumu sniegšanas līmeņiem. 

112. Saskaņā ar Sistēmas piegādes un vadības līgumu118 SIA „Rīgas karte” ir atbrīvota no 
jebkurām saistībām panākt atbilstību pakalpojumu līmeņiem vai jebkurām neatbilstības 
pakalpojumu līmeņiem sekām, ja tā var pierādīt, ka atbilstība pakalpojumu līmeņiem 
netika panākta tādu iemeslu dēļ, kurus tā nespēj kontrolēt, tomēr šādu neatbilstību 
novēršanai jāizstrādā uzlabošanas plāns, ja neatbilstības iemesls ir sistemātiska rakstura 
un tās, iespējams, atkārtosies, vai, no otras puses, jāizskata un jāmaina pakalpojumu 
līmenis, ja tas ārējo faktoru dēļ noteikts nereāli augsts. 

113. Likums119 nosaka, ka kapitālsabiedrībām, kurās pašvaldības daļa pamatkapitālā pārsniedz 
50%, jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir rīcībai jābūt tādai, lai 
mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu. 

                                                 
113 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma 

Nr.LIG/2008/51 9.pielikums 
114 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma 

Nr.LIG/2008/51 11.2.apakšpunkts. 
115 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma 

Nr.LIG/2008/51 6.pielikuma 2.punkts. 
116 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma 

Nr.LIG/2008/51 10.1.apakšpunkts, 16.6.apakšpunkts un 6.pielikuma 1.punkts. 
117 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma 

Nr.LIG/2008/51 6.pielikuma 1.punkts un 5.punkts 
118 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma 

Nr.LIG/2008/51 6.pielikuma 3.punkts. 
119 Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta 1.punkts. 
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114. Sistēmas piegādes un vadības līgumā120 noteikts, ka maksas, kas jāmaksā RP SIA „Rīgas 
satiksme” par SIA „Rīgas karte” sniegtajiem pakalpojumiem un elektroniskās norēķinu 
sistēmas sastāvdaļām tiek dalītas divās daļās: 

114.1. vadības maksa – fiksētā maksa par sniegtajiem vadības pakalpojumiem121; 

114.2. pieejamības maksa –maksa par līgumā paredzēto sistēmu un to sastāvdaļu 
piegādi122. 

115. RP SIA „Rīgas satiksme”, maksājot SIA „Rīgas karte” pieejamības maksu sedz 
elektroniskās norēķinu sistēmas ieviešanas izmaksas, ieskaitot sistēmas uzstādīšanas 
izmaksas, kas saskaņā ar Sistēmas piegādes un vadības līgumu123 ir Ls 11 151 785.  
(skat.3.pielikuma 2.tabulu). . 

116. Saskaņā ar Sistēmas piegādes un vadības līgumu124 RP SIA „Rīgas satiksme” būs 
jāmaksā SIA „Rīgas karte” pieejamības un vadības maksas kompensācijas summas: 
116.1. ja RP SIA „Rīgas satiksme” izmantos tiesības nekavējoties izbeigt līgumu, 

gadījumos, kad izmaiņas tiesību aktos praktiski visu kapitālsabiedrības pienākumu 
izpildi saskaņā ar līgumu padarīs neiespējamu vai nelikumīgu. Gadījumā, ja 
pastāvēs iepriekš minētie apstākļi, bet RP SIA „Rīgas satiksme” neizbeigs līgumu, 
tad SIA „Rīgas karte” būs tiesības pieprasīt kapitālsabiedrībai to izbeigt; 

116.2. ja SIA „Rīgas karte” izmantos tiesības izbeigt līgumu vai izmantos savas 
ekskluzīvās tiesības saņemt pieejamības un vadības maksas kompensācijas summas 
bez līguma izbeigšanas, gadījumos, kad pastāvēs šādi uz RP SIA „Rīgas satiksme” 
attiecināmi trūkumi un tie netiks novērsti 30 darba dienu laikā: 

116.2.1. jebkura SIA „Rīgas karte” prasība pret RP SIA „Rīgas satiksme” netiks laikā 
izpildīta un kapitālsabiedrība 30 darba dienu laikā pēc SIA „Rīgas karte” 
attiecīgā paziņojuma nosūtīšanas nebūs samaksājusi nokavēto parādu; 

116.2.2. SIA „Rīgas satiksme” 30 darba dienu laikā pēc SIA „Rīgas karte” attiecīgā 
paziņojuma saņemšanas neveiks darbības, lai nodrošinātu SIA „Rīgas karte” 
iespēju veikt tās pienākumus saskaņā ar līgumu; 

116.2.3. RP SIA „Rīgas satiksme” tiks pasludināta par bankrotējušu ar spēkā esošu un 
izpildāmu tiesas lēmumu vai SIA „Rīgas karte” kreditoru sapulce uzsāks 
bankrota procedūru, vai dalībnieku sapulce nolems uzsākt brīvprātīgu 
likvidācijas procesu saistībā ar RP SIA „Rīgas satiksme” darbības izbeigšanu; 

116.2.4. RP SIA „Rīgas satiksme” 60 darba dienas neveiks līgumā noteiktos vadības un 
pieejamības maksas maksājumus; 

116.2.5. notiks būtiskas nelabvēlīgas finansiālas izmaiņas RP SIA „Rīgas satiksme” 
finansiālajā stāvoklī, kopš pēdējās ikgadējās sniegtās finansiālās atskaites; 

116.2.6. RP SIA „Rīgas satiksme” līgumā izdarītie apliecinājumi un apgalvojumi nebūs 
patiesi un precīzi;  

116.3. ja SIA „Rīgas karte” izmantos tiesības izbeigt līgumu vai izmantos savas 
ekskluzīvās tiesības saņemt pieejamības un vadības maksas kompensācijas summas 

                                                 
120 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma 

Nr.LIG/2008/51 7.punkts. 
121 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma 

Nr.LIG/2008/51 7.1.apakšpunkts. 
122 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma 

Nr.LIG/2008/51 7.2.apakšpunkts. 
123 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma 

Nr.LIG/2008/51 15.pielikums. 
124 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma 

Nr.LIG/2008/51 20.6.2.apakšpunkts. 



 24

bez līguma izbeigšanas, gadījumos, kad izmaiņas tiesību aktos praktiski visu SIA 
„Rīgas karte” pienākumu izpildi padarīs neiespējamu vai nelikumīgu; 

116.4. ja RP SIA „Rīgas satiksme” izmantos tiesības izbeigt visu vai daļu no līguma, pēc 
sešiem mēnešiem no Force Majeur gadījuma (jebkurš gadījums, kas ir ārpus RP 
SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” kontroles un kas Rīgas sabiedriskā 
transporta elektronisko biļešu sistēmas modeļa izstrādi, sagatavošanu, izgatavošanu, 
uzstādīšanu, nodošanu ekspluatācijā, atjaunināšanu, finansēšanu un sistēmas 
vadīšanu par maksu padara neiespējamu vai pretlikumīgu daļā vai pilnībā tai pusei, 
kura cieš no Force Majeure gadījuma) iestāšanās, uz laiku, kamēr minētie apstākļi 
turpināsies un atstās būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz SIA „Rīgas karte” pakalpojumu 
izpildi; 

116.5. ja SIA „Rīgas karte” izmantos savas tiesības izbeigt līgumu vai izmantos savas 
ekskluzīvās tiesības saņemt pieejamības un vadības maksas kompensācijas summas 
bez līguma izbeigšanas, gadījumos, kad RP SIA „Rīgas satiksme” neizmantos 
iepriekš minētajā punktā norādītās tiesības un izdevumi, kas SIA „Rīgas karte” 
radušies pārsniegs vadības maksu, bet RP SIA „Rīgas satiksme” nepiekritīs 
paaugstināt vadības maksu līdz līmenim, kas atbilstu SIA „Rīgas karte” faktiskajām 
izmaksām;  

116.6. ja SIA „Rīgas karte” izmantos tiesības izbeigt līgumu pilnībā vai izmantos savas 
ekskluzīvās tiesības saņemt pieejamības un vadības maksas kompensācijas summas 
bez līguma izbeigšanas, pēc 12 mēnešiem no Force Majeur gadījuma iestāšanās, uz 
laiku, kamēr minētie apstākļi turpināsies un liegs kapitālsabiedrībai veikt visus 
līgumā noteiktos pienākumus. 

117. Saskaņā ar Sistēmas piegādes un vadības līgumu125 RP SIA „Rīgas satiksme” 
maksājamās pieejamības un vadības maksas kompensācijas summas SIA „Rīgas karte” ir 
no Ls 19 162 940 (2009.gadā) līdz Ls 3 666 452 (2019.gadā) (skat.3.pielikuma 1.tabulu). 

118. Lai noteiktu, cik ekonomiski pamatoti ir Sistēmas piegādes un vadības līgumā126 noteiktie 
kompensācijas maksājumi attiecībā pret elektroniskās norēķinu sistēmas ieviešanas 
izmaksām, Valsts kontroles revidenti veica aprēķinu (skat.3.pielikuma 1.tabulu), 
izmantojot sekojošus nosacījumus: 
118.1. RP SIA „Rīgas satiksme” katru gadu (mēnesi) regulāri veic pieejamības un vadības 

maksas maksājumus, pilnībā norēķinoties par attiecīgajā gadā (mēnesī) SIA „Rīgas 
karte” sniegtajiem vadības pakalpojumiem un nomaksājot daļu no elektroniskās 
norēķinu sistēmas ieviešanas izmaksām; 

118.2. katru gadu (mēnesi) kapitālsabiedrības veikto pieejamības maksas maksājumu 
summa veido elektroniskās norēķinu sistēmas ieviešanas izmaksas; 

118.3. ekonomiski pamatoti kompensācijas maksājumi ir starpība starp RP SIA „Rīgas 
satiksme” kopā samaksāto pieejamības maksu līdz līguma laušanas brīdim un 
elektroniskās norēķinu sistēmas ieviešanas izmaksām. 

119. Aprēķina rezultātā konstatēts, ka laika periodā no 01.01.2009. līdz 31.12.2020. RP SIA 
„Rīgas satiksme” kompensācijas maksājumu summas, Sistēmas piegādes un vadības 
līgumā127 noteiktajos līguma izbeigšanas gadījumos, no Ls 10 094 295 (2010.gads) līdz 

                                                 
125 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma 

Nr.LIG/2008/51 10.pielikuma 5.un 6.punkts. 
126 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma 

Nr.LIG/2008/51 20.6.2.apakšpunkts. 
127 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma 

Nr.LIG/2008/51 20.6.2.apakšpunkts. 
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Ls 4 960 468 (2020.gads) pārsniegs elektroniskās norēķinu sistēmas ieviešanas izmaksas, 
kuras ir Ls 11 151 785 apmērā (skat. 3.pielikuma 1.tabulu). 

Secinājumi 
120. RP SIA „Rīgas satiksme”, 01.05.2009. pilnībā pārejot uz elektronisko norēķinu sistēmu 

Rīgas sabiedriskajā transportā, nav ņēmusi vērā pasažieru intereses, jo: 

120.1. pēc sistēmas darbības pārbaudes128, kapitālsabiedrība apstiprinājusi129 tādus 
sistēmas trūkumu novēršanas termiņus (līdz pat 19 nedēļām no sistēmas 
pieņemšanas datuma, t.i., 2009.gada jūlija otrā nedēļa), kas pārsniedz plānoto130 
pilnīgas elektroniskās norēķinu sistēmas ieviešanas Rīgas sabiedriskajā transportā 
termiņu - 01.05.2009.; 

120.2. sistēmas trūkumu novēršanas periodā, t.i., vismaz 19 nedēļas no sistēmas 
pieņemšanas datuma kapitālsabiedrība nav nodrošinājusi pasažieriem alternatīvu 
norēķinu veikšanu, kas dotu iespēju veikt norēķinus par sabiedriskā transporta 
pakalpojumiem, izvairoties no elektroniskās norēķinu sistēmas trūkumu rezultātā 
radītajām neērtībām. 

121. Dienesta ziņojumi131, kuros RP SIA „Rīgas satiksme” amatpersonas Projektu 
koordinācijas grupas vadītājam sniedza informāciju, ka sistēmas pieņemšanas darbības 
pārbaudē132 konstatētās nepilnības ir novērstas līdz 01.05.2009. bez atkārtotas sistēmas 
sastāvdaļu darbības pārbaudes, ir uzskatāmi par nepietiekamiem, kas rada risku, ka RP 
SIA „Rīgas satiksme” ieviestā sistēma darbojas ar nepilnībām. 

122. Pastāv risks, ka RP SIA „Rīgas satiksme”, veicot samaksu SIA „Rīgas karte” par 
elektroniskās norēķinu sistēmas ieviešanu atbilstoši Sistēmas piegādes un vadības 
līgumā133 noteiktajiem tehniskā aprīkojuma piegādes un izmaksu apjomiem, 13 gados 
nelietderīgi izlietos finanšu līdzekļus Ls 1 163 153 apmērā, jo pēc sistēmas ieviešanas 
2009.gada augustā 103 biļešu kontroles termināli faktiski netiek izmantoti, bet līdz 
2009.gada jūlijam netika izmantoti 37 mazumtirdzniecības termināli un 36 biļešu 
tirdzniecības automāti. 

123. Nosakot Sistēmas piegādes un vadības līgumā nepietiekamas kontroles attiecībā uz 
līgumā noteiktajiem SIA „Rīgas karte” pakalpojumu līmeņiem, pastāv risks, ka RP SIA 
„Rīgas satiksme” laika periodā līdz 2020.gadam nespēs identificēt gadījumus, kad 
ieņēmumi par realizētajām braukšanas biļetēm samazināsies nepietiekamu SIA „Rīgas 
karte” vadības un uzturēšanas pakalpojumu līmeņu sniegšanas rezultātā, jo: 

123.1. kapitālsabiedrībai atskaites par elektroniskās norēķinu sistēmas vadības un 
uzturēšanas pakalpojumu līmeņu atbilstību līgumā noteiktajiem sniegs SIA „Rīgas 
karte”134, kas, iespējams, ir ieinteresēta neuzrādīt sistēmas darbības nepilnības; 

                                                 
128 Elektroniskās biļešu sistēmas Darbības pārbaudes atskaites kopsavilkums. 
129 01.03.2009. E-talona sistēmas pieņemšanas defektu saraksts. 
130 RP SIA „Rīgas satiksme” 27.02.2009. rīkojums Nr.RIK-PD/2009/31 „Par elektroniskās biļešu sistēmas 

projekta ieviešanas rīcības plānu”. 
131 RP SIA „Rīgas satiksme” Biļešu daļas vietnieces 12.05.2009. dienesta ziņojums „Par biļešu pārdošanas 

iekārtu darbību elektroniskās biļešu sistēmas ietvaros”; RP SIA „Rīgas satiksme” Kontroles daļas vadītāja 
13.05.2009. dienesta ziņojums „Par kontroliera rokas terminālu darbību elektroniskās biļešu sistēmas 
ietvaros”. 

132 Elektroniskās biļešu sistēmas Darbības pārbaudes atskaites kopsavilkums. 
133 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma 

Nr.LIG/2008/51 9.pielikums un 15.pielikums. 
134 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma 

Nr.LIG/2008/51 6.pielikuma 5.punkts. 
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123.2. gadījumos, kad kapitālsabiedrība vēlēsies novērtēt SIA „Rīgas karte” elektroniskās 
norēķinu sistēmas vadības un uzturēšanas pakalpojumu efektivitāti un atbilstību 
līgumā noteiktajiem pakalpojumu līmeņiem, to varēs veikt tikai pamatojoties uz 
dokumentiem, ko SIA „Rīgas karte” atzīs par nepieciešamiem pārbaudes 
veikšanai135. Pastāv risks, ka audita gadījumos SIA „Rīgas karte” nebūs ieinteresēta 
uzrādīt dokumentus, kuros būtu iespējams identificēt nepilnības.  

124. Gadījumos, kad SIA „Rīgas karte” nespēs nodrošināt elektroniskās norēķinu sistēmas 
uzturēšanu un vadību atbilstoši Sistēmas piegādes un vadības līgumā noteiktajiem 
pakalpojumu līmeņiem, pastāv risks, ka RP SIA „Rīgas satiksme” nesaņems daļu no 
ieņēmumiem, jo: 

124.1. Sistēmas piegādes un vadības līgumā136 noteiktais SIA „Rīgas karte” finansiālās 
atbildības maksimālais līmenis ir tikai 4% no kapitālsabiedrības maksājamās 
kopējās ikmēneša vadības maksas attiecīgajā mēnesī, kas neveicina iespējami ātrāku 
līgumā noteikto pakalpojumu līmeņu nodrošināšanu; 

124.2. gadījumos, kad pakalpojumu līmenis samazināsies tādu iemeslu dēļ, kurus SIA 
„Rīgas karte” nespēj kontrolēt, tai nebūs jāpanāk elektroniskās norēķinu sistēmas 
vadības un uzturēšanas līgumā noteiktie pakalpojumu līmeņi137; 

124.3. tiks samazināts Sistēmas piegādes un vadības līgumā noteiktais pakalpojumu 
līmenis138. 

125. RP SIA „Rīgas satiksme”, Sistēmas piegādes un vadības līgumā139 paredzot vadības 
maksas kompensācijas SIA „Rīgas karte” līguma izbeigšanas gadījumos140, ir radījusi 
risku, ka līdzekļi apmērā no Ls 10 094 295 (2010.gadā) līdz Ls 4 960 468 (2020.gadā) 
tiks nelietderīgi izlietoti, (skat. 3.pielikuma 1.tabulu), jo ieviešot sistēmu pašu spēkiem, 
šādi izdevumi nerastos. 

126. RP SIA „Rīgas satiksme” nav rīkojusies tā, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu 
līdzekļu izlietojumu, jo Sistēmas piegādes un vadības līgumā ir paredzējusi gadījumus, 
kad iestājoties līguma141 nosacījumiem SIA „Rīgas karte” izmantos savas tiesības saņemt 
pieejamības un vadības maksas kompensācijas summas bez minētā līguma izbeigšanas. 
Šādos gadījumos pastāv risks, ka pretēji likumā142 noteiktajam RP SIA „Rīgas satiksme” 
maksājot kompensācijas summas izšķērdēs finanšu līdzekļus no Ls 19 162 940 
(2009.gadā) līdz Ls 3 666 452 (2019.gadā) (skat. 3.pielikuma 1.tabulu). 

 

 

 

                                                 
135 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma 

Nr.LIG/2008/51 10.1.apakšpunkts, 16.6.apakšpunkts un 6.pielikuma 1.punkts. 
136 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma 

Nr.LIG/2008/51 11.2.apakšpunkts. 
137 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma 

Nr.LIG/2008/51 6.pielikuma 3.punkts. 
138 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma 

Nr.LIG/2008/51 6.pielikuma 3.punkts. 
139 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma 

Nr.LIG/2008/51 10.pielikuma 5.un 6.punkts. 
140 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma 

Nr.LIG/2008/51 20.6.2.apakšpunkts. 
141 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma 

Nr.LIG/2008/51 20.6.2.apakšpunkts. 
142 Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta 1.punkts. 
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Ieteikumi 
127. Lai nodrošinātu, ka SIA „Rīgas karte” sniegtie pakalpojumu līmeņi atbilst Sistēmas 

piegādes un vadības līguma nosacījumiem143, RP SIA „Rīgas satiksme” vienojoties ar 
SIA „Rīgas karte” veikt grozījumus līgumā, paredzot, ka SIA „Rīgas karte” jāsniedz visu 
nepieciešamo informāciju bez ierobežojumiem. 

3. Rīgas sabiedriskā transporta elektroniskās norēķinu sistēmas funkcionalitāte 

3.1. Tarifu politikas un atvieglojumu vadība 

Konstatējumi 

128. Rīgas sabiedriskā transporta attīstības koncepcijā 2005.-2018.gadam144 ir identificētas 
šādas Rīgas sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas jomā esošas problēmas, kuru 
novēršanai varētu tikt izmantota elektroniskā biļete: 

128.1. sarežģīta un pasažieriem apgrūtinoša tarifu sistēma; 

128.2. mēnešbiļešu nepietiekama izmantošana, norēķinoties par sabiedriskā transporta 
pakalpojumiem. 

129. Pirms Rīgas sabiedriskā transporta elektroniskās norēķinu sistēmas ieviešanas 
sabiedriskajā transportā tika izmantoti 33 biļešu veidi.  

130. Pēc elektroniskās norēķinu sistēmas ieviešanas sabiedriskajā transportā izmantojamo 
biļešu veidu skaits ir palielinājies 2,7 reizes, jo saskaņā ar Abonementa biļešu 
izmantošanas kārtību145 abonementa biļetēs var ielādēt 89 biļešu veidus. 

131. Normatīvais akts146 nosaka, ka pārvadātājam kompensē izmaksas maršrutu tīklā, kas 
radušās ievērojot pasūtītāja noteiktos tarifus, tai skaitā atsevišķām pasažieru kategorijām, 
kurām pasūtītājs noteicis braukšanas maksas atvieglojumus. 

132. Normatīvais akts147 nosaka, ka pārvadātājs ir tiesīgs noteikt papildu maksu un iekļaut to 
tarifā (braukšanas maksā) par biļetes pārdošanu sabiedriskajā transportlīdzeklī, ja 
pārvadātājs ir veicis uzlabojumus un pasažierim tiek nodrošināta iespēja iegādāties biļeti 
iekāpšanas stacijā vai pieturas punktā, kā arī citās biļešu izplatīšanas vietās pilsētas 
nozīmes maršrutos. 

133. Likums148 nosaka, ka, piešķirot tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumu, 
pasūtītājs ir tiesīgs noteikt pakalpojuma tarifu, pilnībā uzņemoties zaudējumu segšanas 
finansiālās saistības. 

                                                 
143 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma 

Nr.LIG/2008/51 6.pielikuma 2.punkts 
144 Rīgas sabiedriskā transporta attīstības koncepcija 2005.-2018.gadam (apstiprināta ar Rīgas domes 

08.02.2005. lēmumu Nr.3887 „Par Rīgas sabiedriskā transporta attīstības koncepcijas 2005.-2018.gadam 
apstiprināšanu”). 

145 RP SIA “Rīgas satiksme” 02.04.2009. noteikumu Nr.INA/NOT/2009/6 “Abonementa biļešu izmantošanas 
kārtība” 5.punkts. 

146 MK 02.10.2007. noteikumu Nr.672 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un 
izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas kārtība” 2.2.apakšpunkts 
(spēkā līdz 21.11.2009.); MK 26.10.2009. noteikumu Nr.1226 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā 
radušos zaudējumu un izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas 
kārtība” 2.2. un 2.3.apakšpunkts. 

147 MK 02.10.2007. noteikumu Nr.672 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un 
izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas kārtība” 41.3.apakšpunkts 
(spēkā līdz 21.11.2009.); MK 26.10.2009. noteikumu Nr.1226 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā 
radušos zaudējumu un izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas 
kārtība” 77.3.apakšpunkts. 

148 Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 16.panta trešā daļa. 



 28

134. Rīgas sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifus saskaņā ar nolikumu149 apstiprina Rīgas 
domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisija. 

135. Atbilstoši Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas 
pieņemtajiem lēmumiem150, līdz 01.01.2010. Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas 
sabiedriskajā transportā, ar kuru pakalpojumus sniedz RP SIA „Rīgas satiksme”, bija 
piemērojami šādi tarifi: 

135.1. vienreizējās braukšanas biļetes tarifs – Ls 0,40 (pensionāriem – Ls 0,20); 
135.2. no 01.01.2008. līdz 01.09. 2009. paaugstināts tarifs – Ls 0,50 (pensionāriem – Ls 

0,30) par vienreizējo biļešu pārdošanu pie transportlīdzekļa vadītāja; 
135.3. no 01.09.2009. līdz 01.01.2010. paaugstināts tarifs – Ls 0,60 (pensionāriem – Ls 

0,40) par vienreizējo biļešu pārdošanu pie transportlīdzekļa vadītāja. 

136. Abonementu biļešu izmantošanas kārtībā151 noteikts, ka tiem personalizēto viedkaršu 
turētājiem, kuri izmanto braukšanas maksas atvieglojumu ar personalizēto viedkarti, 
braukšanas maksas atvieglojuma apmērs ir elektroniski piesaistīts personalizētajai 
viedkartei līdz pasažiera statusa derīguma termiņa beigām un šādā viedkartē var ielādēt 
biļešu veidu vai biļešu veidus tikai braukšanas maksas atvieglojuma apmērā. Ja biļetes 
veida iegādes brīdī personalizētajai viedkartei ir beidzies termiņš, uz kādu piesaistīts 
braukšanas maksas atvieglojums, personalizētās viedkartes turētājs nevar iegādāties 
biļetes veidu ar atvieglojumu, bet var iegādāties biļetes veidu vispārējā kārtībā. 

137. Saskaņā ar Abonementu biļešu izmantošanas kārtību152 pasažieru, kuri izmanto 
braukšanas maksas atvieglojumus, pasažiera statusa derīguma termiņš ir no 3 līdz 12 
mēnešiem. Minētie derīguma termiņi tiek noteikti no 1.septembra vai atvieglojuma 
piesaistīšanas brīža. Lai pasažiera statusa derīguma termiņu pagarinātu, jāierodas Rīgas 
pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” klientu apkalpošanas centrā153. 

138. Revīzijas laikā konstatēts, ka 27% no 116 426 personalizētajām viedkartēm, kurām 
pasažieru statusa derīguma termiņš noteikts līdz 09.10.2009. un kurām piesaistīti 
braukšanas maksas atvieglojumi, pasažiera statusa derīguma termiņš neatbilst 
Abonementu biļešu izmantošanas kārtībā154 noteiktajiem termiņiem, tai skaitā 11 
viedkartēm pasažiera statusa derīguma termiņš ir noteikts no 3 līdz 22 gadiem. 

139. Minētajā kārtībā nav noteikts, ka gadījumos, kad personalizētās viedkartes turētāja 
atvieglojumu saņemšanas nosacījums ir beidzies pirms viedkartē ielādētā pasažiera 
statusa derīguma termiņa beigām, viedkartes turētājam būtu jāierodas RP SIA „Rīgas 
satiksme”, lai koriģētu pasažiera statusu.  

                                                 
149 Rīgas domes 11.05.2004. nolikuma Nr.100 „Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas 

komisijas nolikums” 1.1.apakšpunkts. 
150 Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas 05.11.2007. lēmuma „Par braukšanas 

tarifu apstiprināšanu” 2.punkts (Sēdes protokols Nr.16; 2§ (05.11.2007.)); Rīgas domes Pasažieru 
komercpārvadājumu licencēšanas komisijas 25.08.2009. lēmuma „Par papildu tarifu apstiprināšanu 
vienreizējai braukšanas biļetei, iegādājoties to pie transportlīdzekļa vadītāja Ls 0,60” 1.punkts (Sēdes 
protokols Nr.13; 1.5§ (25.08.2009.). 

151 RP SIA “Rīgas satiksme” 02.04.2009. noteikumu Nr.INA/NOT/2009/6 “Abonementa biļešu izmantošanas 
kārtība” 47.punkts 

152 RP SIA “Rīgas satiksme” 02.04.2009. noteikumu Nr.INA/NOT/2009/6 “Abonementa biļešu izmantošanas 
kārtība” 2.pielikums. 

153 RP SIA “Rīgas satiksme” 02.04.2009. noteikumu Nr.INA/NOT/2009/6 “Abonementa biļešu izmantošanas 
kārtība” 48.punkts. 

154 RP SIA “Rīgas satiksme” 02.04.2009. noteikumu Nr.INA/NOT/2009/6 “Abonementa biļešu izmantošanas 
kārtība” 2.pielikums. 
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140. Ar Rīgas domes lēmumu155 ir noteiktas vairākas pasažieru kategorijas, kurām ir tiesības 
saņemt braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas sabiedriskajā transportā un kurām 
atvieglojumu saņemšanas nosacījumi ir mainīgi, piemēram: 

140.1. Rīgas pilsētas pašvaldības vispārizglītojošo skolu pedagogiem – 50% apmērā, 
braukšanas karšu iegādei darba dienās vienā maršrutā156; 

140.2. augstāko izglītības iestāžu pilna laika studējošiem – 50% apmērā braukšanas karšu 
iegādei157; 

140.3. vispārizglītojošo skolu 5.-12.klašu skolēniem – 50% apmērā braukšanas karšu 
iegādei158, u.c. 

141. Rīgas sabiedriskā transporta elektroniskā norēķinu sistēma nav tiešsaistē ar citām valsts 
un pašvaldību elektroniskajām informācijas sistēmām, no kurām būtu iespējams saņemt 
aktuālo informāciju par pasažieru atvieglojumu saņemšanas nosacījumu izmaiņām. 

142. Normatīvajos aktos nav paredzēts pienākums iestādēm, kuru rīcībā ir aktuālā informācija 
par iedzīvotājiem, kuriem ir tiesības saņemt Rīgas sabiedriskā transporta pakalpojumu 
atlaides, šo informāciju sniegt pārvadātājiem. 

143. Elektroniskajā norēķinu sistēmā izmantojamās viedkartēs (Calypso CD 21) ir iespējams 
ielādēt 8 līgumus, t.i., pasažierim ir iespēja ar priekšapmaksu iegādāties, piemēram, 8 
mēnešbiļetes. 

144. (Ierobežotas pieejamības informācija).  

145. (Ierobežotas pieejamības informācija). 

146. Saskaņā ar Rīgas domes lēmumu159 no 01.09.2009. 5.-12.klašu skolniekiem tika veikta 
tarifu maiņa. [Ierobežotas pieejamības informācija]. 

147. Saskaņā ar Abonementa biļešu izmantošanas kārtību160 RP SIA „Rīgas satiksme” 
ieviestajā elektroniskajā norēķinu sistēmā līdz 01.01.2010. minimālais vienreizējo 
braukšanas biļešu skaits ar tarifu Ls 0,40, ko pasažieris var iegādāties iepriekšpārdošanā, 
neveicot depozīta samaksu Ls 2 apmērā par nepersonalizēto viedkarti, bija piecas 
vienreizējās braukšanas biļetes. Minētajā kārtībā noteikts, ka piecos RP SIA „Rīgas 
satiksme” klientu apkalpošanas centros pasažierim pirmo reizi personalizēto viedkarti 
izsniedz bez maksas.  

148. Laika periodā no 01.05.2009. līdz 31.07.2009. RP SIA „Rīgas satiksme” ieņēmumi no 
biļešu realizācijas pie transportlīdzekļa vadītāja ar papildu tarifu bija Ls 2 947 171, t.i., 
maijā Ls 1 067 838 (tai skaitā no pensionāriem – Ls 16 048), jūnijā Ls 940 785 (tai skaitā 
no pensionāriem – Ls 10 205), jūlijā Ls 938 548 (tai skaitā no pensionāriem – Ls 9 
646)161. 

                                                 
155 Rīgas domes 28.12.1999. lēmums Nr.7981 “Par braukšanas maksas tarifu un braukšanas maksas 

atvieglojumiem Rīgas pašvaldības sabiedriskajā transportā”. 
156 Rīgas domes 28.12.1999. lēmuma Nr.7981 “Par braukšanas maksas tarifu un braukšanas maksas 

atvieglojumiem Rīgas pašvaldības sabiedriskajā transportā” (aktuālā redakcija) 5.7.apakšpunkts. 
157 Rīgas domes 28.12.1999. lēmuma Nr.7981 “Par braukšanas maksas tarifu un braukšanas maksas 

atvieglojumiem Rīgas pašvaldības sabiedriskajā transportā” (aktuālā redakcija) 5.1.apakšpunkts. 
158 Rīgas domes 28.12.1999. lēmuma Nr.7981 “Par braukšanas maksas tarifu un braukšanas maksas 

atvieglojumiem Rīgas pašvaldības sabiedriskajā transportā” (aktuālā redakcija) 5.6.apakšpunkts. 
159 Rīgas domes 25.08.2009. lēmuma Nr.125 „Par grozījumiem Rīgas domes 28.12.199. lēmumā Nr.7981 „Par 

braukšanas maksas tarifu un braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pašvaldības sabiedriskajā transportā”” 
1.2.apakšpunkts. 

160 RP SIA “Rīgas satiksme” 02.04.2009. noteikumu Nr.INA-NOT/2009/6 „Abonementa biļešu izmantošanas 
kārtība” 1.pielikums „Biļešu veidu saraksts”. 

161 RP SIA „Rīgas satiksme” Ekonomikas daļas atskaites par 2009.gada maiju, jūniju un jūliju. 
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149. Veicot aprēķinu pēc tarifiem revidenti konstatēja, ka minētajā laika posmā, ja biļetes pie 
transportlīdzekļa vadītāja tiktu realizētas bez papildus tarifa, RP SIA „Rīgas satiksme” no 
pasažieriem iekasētu Ls 2 352 949,t.i., par Ls 594 222 mazāku summu. 

Secinājumi 

150. RP SIA „Rīgas satiksme” ieviestā elektroniskā norēķinu sistēma nav vienkāršojusi Rīgas 
sabiedriskā transporta sarežģīto un pasažieriem apgrūtinošo tarifu sistēmu, jo pēc minētās 
sistēmas ieviešanas sabiedriskajā transportā izmantojamo biļešu veidu skaits palielinājies 
2,7 reizes. 

151. RP SIA „Rīgas satiksme” ieviestā Rīgas sabiedriskā transporta elektroniskā norēķinu 
sistēma nenodrošina aktuālu un korektu pasažieru braukšanas maksas atvieglojumu 
vadību un uzraudzību, jo: 

151.1. kapitālsabiedrības ieviestais braukšanas maksas atvieglojumu vadības instruments – 
ierobežots pasažieru statusa izmantošanas termiņš no 3 līdz 12 mēnešiem, ir 
neefektīvs, jo tas nenodrošina viedkartei piesaistītā atvieglojuma zaudēšanu 
beidzoties pasažiera statusam;  

151.2. līdz 09.10.2009. 27% no personalizētajām viedkartēm, kurām ir piesaistītas atlaides, 
pasažieru statusa derīguma termiņš neatbilst Abonementu izmantošanas kārtībā162 
noteiktajam un atsevišķos gadījumos tas ir piesaistīts līdz pat 22 gadiem; 

151.3. sistēma tiešsaistē nesaņem no citām elektroniskajām informācijas sistēmām aktuālo 
informāciju par pasažieru atvieglojumu saņemšanas nosacījumu izmaiņām; 

151.4. iestādēm, kuru rīcībā ir aktuālā informācija par iedzīvotājiem, kuriem ir tiesības 
saņemt Rīgas sabiedriskā transporta pakalpojumu atlaides, to saņemšanas 
nosacījumu izmaiņu gadījumos, nav pienākums šādu informāciju sniegt RP SIA 
„Rīgas satiksme”. 

152. Nepilnīga pasažieru braukšanas maksas atvieglojumu vadība rada risku, ka: 

152.1. RP SIA „Rīgas satiksme” var ilgstoši nesaņemt atbilstošus ieņēmumus gadījumos, 
kad pasažieriem zuduši atvieglojumu saņemšanas nosacījumi, bet tie turpina 
nepamatoti izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus ar atvieglojumiem; 

152.2. nepamatoti tiks palielināts Rīgas domes RP SIA „Rīgas satiksme” piešķiramās 
kompensācijas apmērs, jo atbilstoši normatīvajam aktam163 pasūtītājam ir 
jākompensē pārvadātāja zaudējumi, kas radušies, ievērojot pasūtītāja noteiktos 
braukšanas maksas atvieglojumus. 

153. Rīgas sabiedriskā transporta elektroniskās norēķinu sistēmas automatizētā pasažieru 
norēķinu kontroles mehānisma – [Ierobežotas pieejamības informācija], apjoms 
[Ierobežotas pieejamības informācija] ir nepietiekams, jo: 

153.1. (Ierobežotas pieejamības informācija); 

153.2. (Ierobežotas pieejamības informācija). 

154. RP SIA „Rīgas satiksme” ieviestā elektroniskā norēķinu sistēma sabiedriskajā transportā 
funkcionāli nespēj nodrošināt precīzu Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu 

                                                 
162 RP SIA “Rīgas satiksme” 02.04.2009. noteikumu Nr.INA/NOT/2009/6 “Abonementa biļešu izmantošanas 

kārtība” 2.pielikums. 
163 MK 02.10.007. noteikumu Nr.672 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un 

izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas kārtība” 2.2.apakšpunkts 
(spēkā līdz 21.11.2009.); MK 26.10.2009. noteikumu Nr.1226 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā 
radušos zaudējumu un izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas 
kārtība” 2.3.apakšpunkts. 
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licencēšanas komisijas lēmumu par tarifu maiņu un Rīgas domes lēmumu, par braukšanas 
maksas atvieglojumu izmaiņām, ieviešanu, [Ierobežotas pieejamības informācija]. 
Minētās nepilnības rezultātā pastāv risks, ka pēc datuma, kad tarifu izmaiņas stājas spēkā 
pasažieriem būs iespēja izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus, veicot 
autorizācijas, ar biļetēm, kuras iegādātas ar tarifu, kurš autorizācijas veikšanas brīdī vairs 
nav spēkā, [Ierobežotas pieejamības informācija]. 

155. Minētās sistēmas nepilnības rezultātā RP SIA „Rīgas satiksme” līdz pat 8 mēnešiem var 
negūt ieņēmumus, kurus tā gūtu, ja ieviestā sistēma spētu nodrošināt precīzu tarifu un 
atvieglojumu maiņas lēmumu izpildi, jo pasažieri uzzinot par iespējamu tarifu 
paaugstināšanu un/vai atvieglojumu samazināšanu var viedkartē ielādēt 8 līgumus, 
(mēnešbiļetes), un 8 mēnešus pēc tarifu paaugstināšanas un/vai atvieglojumu 
samazināšanas, neiegādāsies biļetes ar aktuālo tarifu, bet šajā laika posmā norēķinus 
transportlīdzeklī (autorizāciju) veiks ar biļetēm, kuras iegādātas ar tarifu, kas bija spēkā 
pirms lēmumu par tarifu paaugstināšanu un/vai atvieglojumu samazināšanu. 

156. RP SIA „Rīgas satiksme” laika periodā no 01.05.2009. līdz 31.07.2009. pretēji 
normatīvajā aktā164 noteiktajam, piemērojot paaugstinātu maksu par biļetes pārdošanu 
transportlīdzeklī, nenodrošinot pasažieriem iespēju iegādāties vienu vienreizējās 
braukšanas biļeti biļešu izplatīšanas vietās, neveicot depozīta samaksu Ls 2 apmērā par 
nepersonalizēto viedkarti, izņemot piecus RP SIA „Rīgas satiksme” apkalpošanas centrus, 
kuros iespējams saņemt personalizētās viedkartes, ir nepamatoti iekasējusi no pasažieriem 
Ls 594 222. 

Ieteikumi 

157. Lai nodrošinātu aktuālu un korektu braukšanas maksas atvieglojumu vadību, RP SIA 
„Rīgas satiksme” ieviest: 
157.1. kontroles procedūras, kas nodrošinātu, ka biļešu iegādes brīdī tiek identificēts vai 

pasažierim ir tiesības iegādāties biļetes ar atvieglojumiem; 
157.2. kontroles procedūras, kas nodrošinātu, ka pasažiera statusa derīguma termiņi 

viedkartē tiek ielādēti atbilstoši Abonementu biļešu izmantošanas kārtībā165 
noteiktajam. 

158. Lai nodrošinātu precīzu Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas 
komisijas lēmumu par tarifu maiņu un Rīgas domes lēmumu par braukšanas maksas 
atvieglojumu izmaiņām ieviešanu, RP SIA „Rīgas satiksme” ieviest kontroles procedūras, 
kas liegtu pasažieriem viedkartēs veikt vairāku viena veida līgumu ielādi un liegtu iespēju 
ilgstoši (ilgāk kā vienu mēnesi) veikt autorizācijas transportlīdzekļos ar biļetēm, kuras 
iegādātas par tarifu, kas bija spēkā pirms lēmumu par tarifu paaugstināšanu un/vai 
atvieglojumu samazināšanu pieņemšanas. 

159. Lai nodrošinātu normatīvajā aktā166 nostiprinātās pasažieru tiesības maksāt tikai par 
saņemto pakalpojumu, RP SIA „Rīgas satiksme” nodrošināt iespēju pasažieriem 

                                                 
164 MK 02.10.2007. noteikumu Nr.672 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un 

izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas kārtība” 41.3.apakšpunkts 
(spēkā līdz 21.11.2009.); MK 26.10.2009. noteikumu Nr.1226 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā 
radušos zaudējumu un izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas 
kārtība” 77.3.apakšpunkts. 

165 RP SIA “Rīgas satiksme” 02.04.2009. noteikumu Nr.INA/NOT/2009/6 “Abonementa biļešu izmantošanas 
kārtība” 2.pielikums. 

166 MK 02.10.2007. noteikumu Nr.672 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un 
izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas kārtība” 41.3.apakšpunkts 
(spēkā līdz 21.11.2009.); MK 26.10.2009. noteikumu Nr.1226 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā 
radušos zaudējumu un izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas 
kārtība” 77.3.apakšpunkts. 
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iepriekšpārdošanā iegādāties vienu vienreizējās braukšanas biļeti, neveicot papildu 
samaksu Ls 2 apmērā par viedkarti. 

3.2. Informācijas (datu) pilnīgums un aprite sistēmā 

Konstatējumi 

160. Normatīvais akts167 nosaka, ka pilsētas nozīmes maršrutos pārvadātājs veic pārvadāto 
pasažieru (braucienu skaita) uzskaiti. 

161. Abonementa biļešu izmantošanas kārtībā168 noteikts, ka pēc iekāpšanas transporta līdzeklī 
pasažiera pienākums ir nekavējoties pietuvināt abonementa biļeti elektroniskajam kartes 
lasītājam, līdz uz lasītāja iedegas zaļā gaisma, kas apliecina brauciena autorizāciju. 
Pasažieris var nepietuvināt abonementa biļeti elektroniskajam kartes lasītājam, ja ar viena 
maršruta abonementa biļeti ir atļauts braukt pa citu maršrutu tā paša veida transporta 
līdzeklī maršrutu sakritības robežās un ja pasažieris brauc citā maršrutā, kas atrodas 
maršrutu sakritības robežās, un šajā maršrutā izmanto abonementa biļeti, kurai veikta 
pirmā brauciena autorizācija. 

162. RP SIA „Rīgas satiksme” pārvadāto pasažieru uzskaiti veic summējot pasažieru veiktās 
autorizācijas transportlīdzekļos ar pārdoto vienreizējo braukšanas biļešu skaitu pie 
transportlīdzekļa vadītāja un ar prognozēto pārvadāto pasažieru skaitu, kuriem lietojot 
Rīgas sabiedrisko transportu nav jālieto viedkartes, piemēram, 1.grupas invalīdi. 

163. RP SIA „Rīgas satiksme” ieviestā Rīgas sabiedriskā transporta elektroniskā norēķinu 
sistēma [Ierobežotas pieejamības informācija]  nenodrošina braucienu autorizācijas 
iespēju pasažieriem, kuri izmanto iespēju ar abonementa biļeti braukt pa citu maršrutu tā 
paša veida transporta līdzeklī - maršrutu sakritības robežās, ja pirms tam veikuši pirmā 
brauciena autorizāciju cita maršruta transportlīdzeklī. 

164. Latvijas Republikas Administratīvo pārkāpumu kodekss169 nosaka, ka pasažieriem par 
braukšanu bez biļetes sabiedriskajā transportā pilsētas nozīmes maršrutos uzliek 
administratīvo naudas sodu no diviem līdz pieciem latiem. 

165. Saskaņā ar Abonementu biļešu izmantošanas kārtību170, ja pasažieris biļetes veidu/s 
iegādājies, izmantojot RP SIA „Rīgas satiksme” interneta portālu 
(http://etalons.rigassatiksme.lv) ar derīgu personalizēto viedkarti, biļetes veida 
automātiska ielāde viedkartē notiek divu dienu laikā, un pasažieris pabeidz ielādi, 
pietuvinot viedkarti elektroniskajam kartes lasītājam (validatoram) pēc iekāpšanas 
sabiedriskajā transportlīdzeklī.  

166. Rīgas sabiedriskā transporta elektroniskā norēķinu sistēma atbilstoši sistēmas piegādes un 
sistēmas vadības līgumā171 noteiktajam aprakstam sastāv no šādām sastāvdaļām: 

166.1. Centrālā informācijas sistēma – [Ierobežotas pieejamības informācija]; 

166.2. aktivizēšanas ierīce (validators) – [Ierobežotas pieejamības informācija]; 
                                                 
167 MK 02.10.2007. noteikumu Nr.672 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un 

izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas kārtība” 37.punkts (spēkā 
līdz 21.11.2009.); MK 26.10.2009. noteikumu Nr.1226 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā 
radušos zaudējumu un izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas 
kārtība” 73.punkts. 

168 RP SIA “Rīgas satiksme” 02.04.2009. noteikumu Nr.INA/NOT/2009/6 “Abonementa biļešu izmantošanas 
kārtība” 41.punkts. 

169 Latvijas Republikas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 136 .panta pirmās daļas 1.punkts. 
170 RP SIA “Rīgas satiksme” 02.04.2009. noteikumu Nr.INA/NOT/2009/6 “Abonementa biļešu izmantošanas 

kārtība” 42.punkts, 43.punkts, 44.2.apakšpunkts. 
171 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma Nr.LIG/2008/51 starp RP SIA „Rīgas satiksme” 

un SIA „Rīgas karte” 3.pielikums. 
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166.3. vadītāja konsole – [Ierobežotas pieejamības informācija]; 

166.4. datu koncentrators – [Ierobežotas pieejamības informācija]; 

166.5. kontroliera termināls – [Ierobežotas pieejamības informācija]; 

166.6. mazumtirgotāju pakalpojuma automāts, biļešu tirdzniecības automāts – [Ierobežotas 
pieejamības informācija];  

166.7. personalizācijas centrs – [Ierobežotas pieejamības informācija].  

167. Elektroniskās norēķinu sistēmas sastāvdaļas, kuras uzstādītas transportlīdzekļos, t.i., 
validatori un transportlīdzekļa vadītāja konsoles neatrodas tiešsaistē ar Centrālo 
informācijas sistēmu172. 

168. Revīzijas laikā konstatēts, ka 2009.gada jūnijā no 903 transportlīdzekļu konsolēm 156 
konsoles datu apmaiņu ar datu koncentratoriem veica pēc laika posma, kas ir ilgāks par 2 
dienām, t.i., no 3 līdz 23 dienām. 

169. (Ierobežotas pieejamības informācija). 

170. Likums173 nosaka, ka grāmatvedības reģistros nedrīkst izdarīt ierakstus, kuri nav pamatoti 
ar attaisnojuma dokumentiem, bet, ja grāmatvedības attaisnojuma dokumenti tiek 
sagatavoti ar elektroniskajām skaitļošanas mašīnām (datoriem), par saimnieciskā 
darījuma veikšanu un informācijas pareizību atbildīgo personu parakstus var aizstāt ar to 
elektronisku apliecināšanu (autorizāciju), pie tam ārēju dokumentu elektronisko 
apliecināšanu (autorizāciju) var izmantot tikai tad, ja darījuma puses ir savstarpēji 
vienojušās par kārtību, kādā veicama attaisnojuma dokumentu apmaiņa elektroniskā 
veidā, un elektroniskās apliecināšanas (autorizācijas) kārtību. 

171. SIA „Rīgas karte”, nododot elektroniski datus RP SIA „Rīgas satiksme” par pārdotajām 
biļetēm, neveic to elektronisko apliecināšanu (autorizāciju).  

172. RP SIA „Rīgas satiksme” ar SIA „Rīgas karte” nav savstarpēji vienojušās par kārtību, 
kādā veicama attaisnojuma dokumentu apmaiņa elektroniskā veidā, un kā veicama to 
elektroniskā apliecināšana.   

173. Laika periodā no 01.04.2009. līdz 31.08.2009. SIA „Rīgas karte” informācija par 
realizētajām braukšanas biļetēm un viedkartēm, izmantojot MS Excel formātu tika nodota 
[Ierobežotas pieejamības informācija] – uzņēmumam, kas uztur RP SIA „Rīgas satiksme” 
grāmatvedības datorprogrammu „1C”. [Ierobežotas pieejamības informācija] veica 
saņemto datu importu RP SIA „Rīgas satiksme” grāmatvedības datorprogrammā. Datu 
importa brīdī grāmatvedības programmā tiek veikti automātiski grāmatojumi atbilstoši 
saņemto datu specifikai. 

174. SIA „Rīgas karte”, nododot informāciju par realizētajām biļetēm un viedkartēm 
[Ierobežotas pieejamības informācija], un [Ierobežotas pieejamības informācija], 
importējot minētos datus SIA „Rīgas satiksme” grāmatvedības datorprogrammā „1C”, 
netika sagatavoti dokumenti, kuros būtu norādīts kādi dati, kādā apjomā tiek nodoti un 
importēti un kuros iesaistītās puses apliecinātu, ka dati ir pilnīgi un atbilst elektroniskajā 
norēķinu sistēmā esošajiem. 

                                                 
172 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma Nr.LIG/2008/51 starp RP SIA „Rīgas satiksme” 

un SIA „Rīgas karte” 3.pielikums. 
173 Likuma „Par grāmatvedību” 7.panta pirmā daļa un ceturtā daļa. 
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175. RP SIA „Rīgas satiksme” 26.11.2009. noslēdza vienošanos174 ar [Ierobežotas pieejamības 
informācija] un SIA „Rīgas karte”, kurā ir noteikta dokumentu apmaiņas kārtība 
elektroniskā veidā un kādā veicama to apliecināšana. 

Secinājumi 

176. RP SIA „Rīgas satiksme” ieviestā elektroniskā norēķinu sistēma Rīgas sabiedriskajā 
transportā un noteiktā abonementa biļešu izmantošanas kārtība neparedz pilnīgu 
normatīvajā aktā175 noteikto pārvadāto pasažieru uzskaiti, jo sistēma nereģistrē pārvadāto 
pasažieru, kuriem, lietojot Rīgas sabiedrisko transportu, nav jālieto viedkartes, un 
pasažieru, kuri atbilstoši abonementu biļešu izmantošanas kārtībai176, izmantojot 
sabiedrisko transportu maršrutu sakritības robežās, nav veikuši autorizācijas, veikto 
braucienu skaitu. 

177. RP SIA „Rīgas satiksme” pretēji normatīvajā aktā177 noteiktajam, ka, pamatojoties uz 
elektroniski sagatavotiem attaisnojuma dokumentiem, grāmatvedības ierakstus var veikt 
tikai tādos gadījumos, kad darījumu puses ir vienojušās par kārtību, kā tiek veikta 
elektroniskā dokumentu apmaiņa un apliecināšana, laika periodā no 01.04.2009. līdz 
31.09.2009. ir veikusi ierakstus grāmatvedības reģistros bez SIA „Rīgas karte” 
autorizācijas, kas rada risku, ka RP SIA „Rīgas satiksme” grāmatvedības uzskaite par šo 
laika periodu nesniedz pilnīgu un patiesu informāciju par realizētajām braukšanas biļetēm 
un viedkartēm.   

3.3. Sistēmas atbilstība fizisko personu datu aizsardzības prasībām 

Konstatējumi 

178. Saskaņā ar normatīvo aktu178 jāveic personas datu apstrādes reģistrēšana. 

179. Likumā179 noteiktā reģistrācijas kārtība neattiecas uz personas datu apstrādi, ja ir saņemta 
datu subjekta piekrišana. 

180. Revīzijas laikā konstatēts, ka saskaņā ar abonementa biļešu izmantošanas kārtību180 
pasažieris aizpildot pieteikumu personalizētās viedkartes saņemšanai apliecina, ka piekrīt 
fizisko personu datu izmantošanai un apstrādei personas datu apstrādes sistēmā 
elektroniskās sabiedriskā transporta biļešu tirdzniecības un uzskaites sistēmas 
vajadzībām. 

181. Apstrādājot personas datus, ir jāievēro normatīvajā aktā181 noteiktās obligātās tehniskās 
un organizatoriskās prasības. Viena no obligātajām normatīvajā aktā182 noteiktajām 
prasībām ir, ka personas datu vākšanu, saglabāšanu, kopēšanu, pārrakstīšanu, 

                                                 
174 26.11.2009. vienošanās par attaisnojuma dokumentu apmaiņu elektroniskā veidā un elektronisko 

apliecināšanu Nr.LIG/2009/923 starp RP SIA „Rīgas satiksme”, SIA „Rīgas karte” un SIA „Eļmi”. 
175 MK 02.10.2007. noteikumu Nr.672 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un 

izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas kārtība” 37.punkts (spēkā 
līdz 21.11.2009.); MK 26.10.2009. noteikumu Nr.1226 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā 
radušos zaudējumu un izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas 
kārtība” 73.punkts. 

176 RP SIA “Rīgas satiksme” 02.04.2009. noteikumu Nr.INA/NOT/2009/6 “Abonementa biļešu izmantošanas 
kārtība” 5.punkts. 

177 Likuma „Par grāmatvedību” 7.panta pirmā un ceturtā daļa. 
178 Fizisko personu datu aizsardzības likuma 21.panta pirmā daļa. 
179 Fizisko personu datu aizsardzības likuma 21.panta otrās daļas 7.punkts. 
180 RP SIA “Rīgas satiksme” 02.04.2009. noteikumu Nr.INA/NOT/2009/6 “Abonementa biļešu izmantošanas 

kārtība” 6.pielikums. 
181 MK 30.01.2001. noteikumi Nr.40 „Personas datu aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās 

prasības”. 
182 MK 30.01.2001. noteikumu Nr.40 „Personas datu aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās 

prasības” 4.3.apakšpunkts. 
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pārveidošanu, labošanu, dzēšanu, iznīcināšanu, arhivēšanu, rezerves kopēšanu, bloķēšanu 
veic tam pilnvarotas personas, kā arī jānodrošina iespēju noteikt personas datus, kuri 
bijuši apstrādāti bez attiecīgā pilnvarojuma, kā arī apstrādes laiku un personu, kas to 
veikusi. 

182. Revīzijas laikā konstatēts, ka elektroniskā norēķinu sistēma nodrošina autorizētu lietotāju 
piekļuvi un auditācija pierakstu uzkrāšanu, par lietotāja veiktajām darbībām ar personas 
datiem 

Secinājumi 
183. Fizisko personu datu apstrādē pārkāpumi netika konstatēti.  

3.4. Pārskatu sagatavošana un izmantošana RP SIA „Rīgas satiksme” darbībā 

Konstatējumi 

184. Normatīvajā aktā183 noteikts, ka pasūtītājs, pamatojoties uz pārvadātāja pārskatos par 
peļņu vai zaudējumiem norādīto informāciju, faktiskos zaudējumu nosaka šādi: no 
pārdoto biļešu, tai skaitā mēnešbiļešu ieņēmumiem un ieņēmumiem, kas gūti, sniedzot 
sabiedriskā transporta pakalpojumus, atņem pamatotos izdevumus. 

185. Saskaņā ar deleģēšanas līgumu184 RP SIA „Rīgas satiksme” veic maršrutu tīkla 
ekspluatācijas izdevumu un ieņēmumu uzskaiti un katru mēnesi iesniedz Rīgas domē 
mēneša pārskatu par finanšu stāvokli iepriekšējā mēnesī. 

186. Pēc elektroniskās norēķinu sistēmas ieviešanas sabiedriskajā transportā RP SIA „Rīgas 
satiksme” Ekonomikas daļa manuāli sagatavo pārskatu, par kapitālsabiedrības finanšu 
stāvokli iepriekšējā mēnesī, pamatojoties uz SIA „Rīgas karte” elektroniski sniegto 
informāciju. 

187. Revīzijas gaitā, salīdzinot RP „Rīgas satiksme” pārskatos, kas iesniegti Rīgas domei par 
kapitālsabiedrības finanšu stāvokli 2009.gada jūnija, jūlija un augusta mēnesī, norādīto 
informāciju ar SIA „Rīgas karte” elektroniski iesniegto informāciju, pamatojoties uz kuru 
tika sagatavoti minētie pārskati domei, konstatēts, ka Rīgas domei iesniegtajos pārskatos 
nav norādīta informācija par RP SIA „Rīgas satiksme” ieņēmumiem - kopā trijos mēnešos 
Ls 14 813, kas gūti no biļešu realizācijas. 

188. Likums185 nosaka, ka sabiedriskā transporta pakalpojumus organizē pamatojoties uz 
sabiedriskā transporta pakalpojumu pieprasījumu, ievērojot nepieciešamo pārvadājumu 
intensitāti un regularitāti maršrutu tīklā, pakalpojumu apjomu un kvalitāti, pārvadājumu 
ekonomisko nodrošinājumu un paredzot pasažieru pārvadājumu organizēšanas veidu, kā 
arī nosakot sabiedriskā transporta prioritāti pēc ekonomiskajiem rādītājiem (piemēram, 
izdevumi, efektivitāte) un pasažieru plūsmas. 

189. Revīzijā konstatēts, ka elektroniskajā norēķinu sistēmā ir pieejami dati par 
transportlīdzekļos veiktajām validācijām, to veikšanas laiku, pasažieru kategorijām, 
maršrutiem un transportlīdzekļiem. Elektroniskā norēķinu sistēma nodrošina automatizētu 
pārskatu sagatavošanu par veiktajām validācijām sadalījumā pa biļešu veidiem un 

                                                 
183 MK 02.10.2007. noteikumu Nr.672 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un 

izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas kārtība” 51.punkts (spēkā 
līdz 21.11.2009.); MK 26.10.2009. noteikumu Nr.1226 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā 
radušos zaudējumu un izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas 
kārtība” 39.punkts. 

184 Rīgas domes un RP SIA ”Rīgas satiksme” 13.07.2005. deleģēšanas līguma Nr.484 „Par sabiedriskā 
transporta, autotransporta un maksas stāvvietu pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētā” 22.1.apakšpunkts. 

185 Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 6.panta trešā daļa. 
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kustības maršrutiem, bet analīzei nepieciešamo pārskatu sagatavošana tiek veikta 
manuāli. 

190. RP SIA „Rīgas satiksme” nav izmantojusi Rīgas sabiedriskā transporta elektroniskās 
norēķinu sistēmas datus, lai analizētu informāciju par kontrolieru veiktajām biļešu 
pārbaudēm, konstatētajiem pārkāpumiem, to raksturu, iekasētajām soda naudām, u.c. 
informāciju. 

Secinājumi 

191. RP SIA „Rīgas satiksme” deleģēšanas līgumā186 noteiktā pārskata sagatavošanas process 
– datu manuāla apstrāde, pamatojoties uz SIA ”Rīgas karte” elektroniski iesniegto 
informāciju, nenodrošina pilnīgu pārskatā iekļauto datu atbilstību, kas rada risku, ka 
Rīgas dome atbilstoši normatīvajā aktā187 noteiktajam, aprēķinot kapitālsabiedrības 
zaudējumus, lai noteiktu kompensācijas apjomu, paredzēs nepamatotus izdevumus. 

192. Elektroniskā norēķinu sistēma nenodrošina RP SIA „Rīgas satiksme” analīzei 
nepieciešamo pārskatu automātisku sagatavošanu, jo nepieciešamo pārskatu sagatavošana 
tiek veikta manuāli. 

193. RP SIA „Rīgas satiksme”, neanalizējot Rīgas sabiedriskā transporta elektroniskās 
norēķinu sistēmas datus par veiktajām biļešu kontrolēm, konstatētajiem pārkāpumiem, to 
raksturu, iekasētajiem naudas sodiem u.c. rādītājus, saskaņā ar kuriem būtu iespējams 
identificēt maršrutus ar augstāko risku, biežāk konstatētos pārkāpumus, rada risku, ka 
kapitālsabiedrībā sabiedriskā transporta kontrolieru darbs netiek organizēts iespējami 
efektīvi. 

Ieteikumi 

194. Lai nodrošinātu Rīgas domei iesniedzamajā pārskatā ietvertās informācijas atbilstību 
faktiskajai, izstrādāt un ieviest procedūru, kas ļautu automātiski, jebkurā laika periodā 
sagatavot deleģēšanas līgumā188 noteikto pārskatu. 

195. Lai nodrošinātu efektīvu sabiedriskā transporta intensitātes un regularitātes organizāciju, 
un kontrolieru darba efektivitātes palielināšanu, RP SIA „Rīgas satiksme” izstrādāt 
elektroniskās norēķinu sistēmas datu analīzes procesu. 

4. Rīgas sabiedriskā transporta elektroniskās norēķinu sistēmas salīdzinājums ar citām 
sabiedriskā transporta norēķinu sistēmām 

4.1. Salīdzinājums ar Tallinas (Igaunija) elektronisko norēķinu sistēmu 

Konstatējumi 
196. Revīzijas laikā Valsts kontroles revidenti un informācijas sistēmu auditori iepazinās ar 

elektronisko norēķinu sistēmu, kas tiek izmantota Tallinas sabiedriskajā transportā un 
veica tās salīdzināšanu ar RP SIA „Rīgas satiksme” ieviesto sabiedriskā transporta 
elektronisko norēķinu sistēmu (skat. 6.pielikumu). 

197. Salīdzinot Rīgas un Tallinas elektroniskās norēķinu sistēmas konstatēts, ka gan viena gan 
otra sistēma nodrošina: 

                                                 
186 Rīgas domes un RP SIA ”Rīgas satiksme” 13.07.2005. deleģēšanas līguma Nr.484 „Par sabiedriskā 

transporta, autotransporta un maksas stāvvietu pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētā” 22.1.apakšpunkts. 
187 MK 02.10.2007. noteikumu Nr.672 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un 

izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas kārtība” 51.punkts (spēkā 
līdz 21.11.2009.); MK 26.10.2009. noteikumu Nr.1226 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā 
radušos zaudējumu un izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas 
kārtība” 39.punkts. 

188 Rīgas domes un RP SIA ”Rīgas satiksme” 13.07.2005. deleģēšanas līguma Nr.484 „Par sabiedriskā 
transporta, autotransporta un maksas stāvvietu pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētā” 22.1.apakšpunkts. 
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197.1. iespēju elektroniski veikt norēķinus par sabiedriskā transporta pakalpojumiem; 

197.2. atvieglotu biļešu iegādi; 

198. Salīdzinot Rīgas un Tallinas sabiedriskā transporta elektroniskās norēķinu sistēmas un tās 
ieviešanas un uzturēšanas finansēšanas modeļus, konstatētas šādas atšķirības: 

198.1. mērķi un uzdevumi, kurus iespējams sasniegt izmantojot sabiedriskā transporta 
elektronisko norēķinu sistēmu ir analoģiski, bet to sasniegšanas rezultāti atsevišķos 
gadījumos ir atšķirīgi, piemēram, Tallinas sabiedriskā transporta elektroniskā 
norēķinu sistēma spēj nodrošināt elastīgu atvieglojumu un tarifu vadību, ko nespēj 
Rīgas sabiedriskā transporta elektroniskā norēķinu sistēma, turpretim Tallinas 
sistēma nespēj nodrošināt pasažieru braukšanas intensitātes analīzi, ko daļēji spēj 
nodrošināt Rīgas sistēma.  

198.2. norēķinu veikšanas kārtības tehniskais risinājums – Rīgā pasažieriem jāiegādājas 
biļete, kura tiek ielādēta elektroniskajā datu nesējā (viedkartē vai viedbiļetē) un 
iekāpjot transportlīdzeklī datu nesējs jāpietuvina validatoram, t.i., jāveic brauciena 
autorizācija, bet Tallinā pasažierim jāiegādājas biļete, kura no iegādes brīža ir derīga 
noteiktu laika periodu un iekāpjot transportlīdzeklī nav jāveic papildu darbības 
(skat. 6.pielikuma 7.rindu); 

198.3. sistēmas ieviešanas izmaksas – Rīgā no RP SIA „Rīgas satiksme” finanšu 
līdzekļiem – Ls 11 151 785, bet Tallinā no pašvaldības budžeta netika izlietoti 
finanšu līdzekļi, jo sistēma tika ieviesta ar sistēmas uzturētāja līdzekļiem (skat. 
6.pielikuma 5.rindu); 

198.4. sistēmas uzturēšanas izmaksas – Rīgā no RP SIA ”Rīgas satiksme” budžeta sistēmas 
uzturētājam tiek maksāts no 3,7% līdz 9% no realizēto biļešu summas un konstanta 
uzturēšanas (vadības) maksa (vidēji mēnesī – Ls 519 231 (bez PVN), t.i., gadā Ls 
6 230 772 (bez PVN)), bet Tallinā no pašvaldības budžeta sistēmas uzturētājam tiek 
maksāts no 6,5% līdz 7,49% no realizēto biļešu summas, bet netiek maksāta 
uzturēšanas maksa (skat. 6.pielikuma 15.un 16.rindu). 

Secinājumi 

199. RP SIA „Rīgas satiksme” ieviestais elektroniskās norēķinu sistēmas finansēšanas modelis 
ir pašvaldībai un pašvaldības kapitālsabiedrībai neizdevīgāks par Tallinā izmantoto, jo: 

199.1. RP SIA „Rīgas satiksme” sedz visas sistēmas ieviešanas izmaksas – Ls 11 151 785 
apjomā, bet Tallinā elektroniskās norēķinu sistēmas ieviešanai netika izlietoti 
pašvaldības finanšu līdzekli. (skat. 6.pielikuma 5.rindu); 

199.2. RP SIA „Rīgas satiksme” maksā uzturētājam konstantu sistēmas uzturēšanas 
(vadības) maksu (Ls 519 231 mēnesī bez PVN) un maksu no 3,7% līdz 9% apmērā 
no realizēto biļešu summas, bet Tallinā pašvaldība uzturētājam maksā tikai maksu 
no 6,5% līdz 7,49% no realizēto biļešu summas (skat. 6.pielikuma 15.un 16.rindu). 

4.2. Elektroniskās norēķinu sistēmas izdevumu salīdzinājums ar RP SIA „Rīgas 
satiksme” izmantotajām konduktoru un kompostrētāju norēķinu sistēmām 

Konstatējumi 
200. Līdz elektroniskās norēķinu sistēmas pilnīgai ieviešanai – 01.05.2009., Rīgas 

sabiedriskajā transportā RP SIA „Rīgas satiksme” izmantoja divas norēķinu sistēmas: 

200.1. konduktoru norēķinu sistēma – pasažieris par sabiedriskā transporta pakalpojumiem 
norēķinājās iegādājoties vienreizējo braukšanas biļeti pie konduktora vai 
iepriekšpārdošanā iegādājoties mēnešbiļeti (abonenta biļeti), kuru iekāpjot 
sabiedriskajā transportā bija jāuzrāda konduktoram; 
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200.2. kompostrētāju norēķinu sistēma – pasažieris par sabiedriskā transporta 
pakalpojumiem norēķinājās iegādājoties vienreizējo braukšanas biļeti 
iepriekšpārdošanā vai pie transportlīdzekļa vadītāja un pasažiera pienākums bija 
kompostrēt iegādātās biļetes biļešu kompostrētājos. Tāpat pasažierim bija iespēja 
iepriekšpārdošanā iegādāties mēnešbiļeti (abonenta biļeti), kuru kontroles gadījumā 
bija jāuzrāda kontrolierim. 

201. Līdz kompostrētāju norēķinu sistēmas ieviešanai visos RP SIA „Rīgas satiksme” 
transportlīdzekļos tika izmantota konduktoru norēķinu sistēma. Līdz elektroniskās 
norēķinu sistēmas ieviešanai Rīgas sabiedriskajā transportā kompostrētāju norēķinu 
sistēma netika izmantota autobusos, bet tika izmantota: 

201.1. tramvajos - no 01.03.2007. līdz 01.05.2009.; 

201.2. trolejbusos - no 01.04.2008. līdz 01.05.2009. 

202. Valsts kontroles revidenti identificēja būtiskākos normatīvajos aktos un deleģēšanas 
līgumā noteiktos uzdevumus, kurus norēķinu sistēmas darbībai jānodrošina un izvērtēja, 
vai minēto sistēmu funkcionalitāte spēj nodrošināt šo uzdevumu precīzu sasniegšanu 
(skat. 5.pielikumu). 

203. Sistēmu izvērtējuma rezultātā (skat. 5.pielikumu) konstatēts, ka RP SIA „Rīgas satiksme” 
izmantotās norēķinu sistēmas (kompostrētāju, konduktoru, elektroniskā) galvenajos 
rādītājos tikai daļēji spēj nodrošināt normatīvajos aktos un deleģēšanas līgumā noteikto 
visu uzdevumu precīzu izpildi un braukšanas maksas iekasēšanas un sabiedriskā 
transporta pieejamības līmeni, jo tās: 

203.1. spēj nodrošināt norēķinu veikšanu sabiedriskajā transportā; 

203.2. spēj nodrošināt precīzu ieņēmumu uzskaiti par pārdotajām vienreizējām braukšanas 
biļetēm konkrētā maršrutā; 

203.3. nespēj nodrošināt precīzu mēnešbiļešu izmantošanas uzskaiti konkrētā maršrutā; 

203.4. nespēj nodrošināt precīzu ieņēmumu un izdevumu uzskaiti atbilstoši pasažieru 
kategorijām; 

204. Revīzijas laikā RP SIA „Rīgas satiksme” nevarēja uzrādīt dokumentārus pierādījumus, ka 
pirms elektroniskās norēķinu sistēmas ieviešanas ir veikusi aprēķinus un salīdzinājusi  
konduktoru, kompostrētāju un elektroniskās norēķinu sistēmas ieviešanas un uzturēšanas 
ietekmi uz kapitālsabiedrības ieņēmumiem un izdevumiem. 

205. Lai noskaidrotu vai RP SIA „Rīgas satiksme” pirms elektroniskās norēķinu sistēmas 
ieviešanas varēja identificēt sistēmu (konduktoru, kompostrētāju, elektroniskās) 
ieviešanas un uzturēšanas ietekmi uz kapitālsabiedrības ieņēmumiem un izdevumiem 
Valsts kontroles revidenti identificēja katras norēķinu sistēmas būtiskākos izdevumu 
posteņus un veica salīdzināšanu, izmantojot e-biļetes ekonomiskajā pētījumā lietotos 
nosacījumus (skat.1.pielikumu): 

205.1. netiek ņemta vērā ekonomiskā situācija valstī un kapitālsabiedrības darbības rādītāji 
attīstās pēc pozitīvā attīstības scenārija; 

205.2. no 01.05.2009. visos kapitālsabiedrības transportlīdzekļos, kas veic pārvadājumus 
Rīgas pilsētas administratīvajās robežās, tiek izmantota attiecīgā norēķinu sistēma; 

205.3. transportlīdzekļos uzstādāmo kompostrētāju skaits ir identisks Sistēmas piegādes un 
vadības līgumā189 noteiktajam piegādājamo validatoru skaitam; 

                                                 
189 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma 

NrLIG/2008/51 9.pielikums. 
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205.4. konduktoru un kontrolieru atalgojuma fonds katru gadu pieaug par 10% 
(pieņēmums izmantots [Ierobežotas pieejamības informācija] veiktās vienotas 
sabiedriskā transporta biļetes (e-biļetes) ieviešanas priekšizpētē); 

205.5. pārvadāto pasažieru skaits katru gadu palielināsies par 1%, sekojoši arī ieņēmumu 
apjoms par realizētajām vienreizējām braukšanas biļetēm un mēnešbiļetēm 
palielināsies par 1% (pieņēmums izmantots [Ierobežotas pieejamības informācija] 
veiktajā vienotas sabiedriskā transporta biļetes (e-biļetes) ieviešanas priekšizpētē); 

205.6. biļešu un mēnešbiļešu iegādes un izplatīšanas izmaksas saglabāsies nemainīgas; 
205.7. norēķinu sistēmas tiek izmantotas līdz 31.12.2020., kas atbilst RP SIA „Rīgas 

satiksme” noslēgtā sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma190 beigu datumam. 
206. Aprēķinu rezultātā Valsts kontroles revidenti konstatēja (skat. 1.pielikuma 1.tabulu), ka 

sistēmu uzturēšanas izdevumu apjoms laika periodā no 2009.gada līdz 2020.gadam visos 
RP SIA „Rīgas satiksme” transportlīdzekļos, kas veic pārvadājumus Rīgas pilsētas 
administratīvajā teritorijā, būtiski atšķiras: 
206.1. izmantojot konduktoru norēķinu sistēmu – Ls 185 455 782;  
206.2. izmantojot kompostrētāju norēķinu sistēmu – Ls 75 132 759; 
206.3. izmantojot elektronisko norēķinu sistēmu – Ls 175 506 419. 

Secinājumi 

207. RP SIA „Rīgas satiksme” pirms elektroniskās norēķinu sistēmas ieviešanas, neveicot 
aprēķinus ar e-biļetes ekonomiskajā pētījumā izmantotajiem nosacījumiem, nav 
konstatējusi, ka, ieviešot un uzturot elektronisko norēķinu sistēmu, lai gan ilgtermiņā tā 
izmaksās par Ls 9 949 363 mazāk kā konduktoru norēķinu sistēma, bet vismaz par         
Ls 100 373 660 vairāk kā iepriekšējā (kompostrētāju) norēķinu sistēma un rezultātā 
palielināsies braukšanas maksa sabiedriskajā transportā un/vai Rīgas domes dotācijas 
apmērs.  

Revīzijas grupas vadītājs 
Vecākais valsts revidents                                                                                                M.Zelčs 
Revīzijas grupa: 

Valsts revidenta palīdze                                                                                            A.Vilkovica 

Informācijas sistēmu auditors                                                                                  A.Maskalāns 

Referents                                                                                                                 O.Martinsons 

Saskaņots 

Sektora vadītājs                                                                                                           J.Vēveris 

Departamenta direktors                                                                                                 A.Ērglis 
 

                                                 
190 RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 28.12.2007. sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma 

NrLIG/2008/51 1.pielikums. 
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1.pielikums 
Piektā revīzijas departamenta 

26.01.2010. Revīzijas ziņojumam Nr.5.1-2-14/2009 
 

1.tabula 
RP SIA „Rīgas satiksme” izmantoto (konduktoru, kompostrētāju, elektroniskās) norēķinu sistēmu izdevumu salīdzinājums 

 
Izmaksas gadā (Ls) 

Nr.p.k Norēķinu sistēma 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kopā 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

1. Elektroniskā norēķinu sistēma 10 521 327 12 415 088 12 861 741 13 317 756 13 748 661 14 205 964 14 680 907 15 490 008 16 028 131 16 596 954 17 196 760 17 830 843 175 506 419 
2. Konduktoru norēķinu sistēma 9 325 005 10 113 684 10 978 412 11 929 533 12 973 212 14 121 344 15 380 822 16 766 403 18 288 026 19 960 754 21 798 999 23 819 587 185 455 782 

3. Kompostrētāju norēķinu 
sistēma 5 535 969 5 155 379 5 822 239 5 455 734 6 147 287 5 808 482 6 527 742 6 219 653 6 975 634 6 704 273 7 502 991 7 277 374 75 132 759 

  
  Kompostrētāju un konduktoru norēķinu sistēmu izdevumu salīdzinājums ar elektroniskās norēķinu sistēmas 

izdevumiem 
  

4. 

Konduktoru norēķinu sistēmas 
izdevumu salīdzinājums ar 
elektroniskās norēķinu sistēmas 
izdevumiem 

-1 196 322 -2 301 404 -1 883 329 -1 388 223 -775 449  -84 620 699 915 1 276 395 2 259 895 3 363 800 4 602 239 5 988 744 9 949 363  

5. 

Kompostrētāju norēķinu 
sistēmas izdevumu 
salīdzinājums ar elektroniskās 
norēķinu sistēmas izdevumiem 

-4 985 358 -7 259 709 -7 039 502 -7 862 022 -7 601 374 -8 397 482 -8 153 165 -9 270 355 -9 052 497 -9 892 681 -9 693 769 -10 553 469 -100 373 660 
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2.tabula 

 
RP SIA „Rīgas satiksme” elektroniskās norēķinu sistēmas izmaksas un to izmaiņu analīze līdz 2020.gadam 

 
 
(Ierobežotas pieejamības informācija) 

3.tabula 
RP SIA „Rīgas satiksme” kompostrētāju norēķinu sistēmas izmaksas un to izmaiņu analīze līdz 2020.gadam 

 
 
 
(Ierobežotas pieejamības informācija) 
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5.tabula 
RP SIA „Rīgas satiksme” konduktoru norēķinu sistēmas izmaksas un to izmaiņu analīze līdz 2020.gadam 

Gads 
Nr.p.k. Izdevumu postenis (Ls) 

2007.gadā 2008.gadā  2009.gadā 2010.gadā 2011.gadā 2012.gadā 2013.gadā 2014.gadā 2015.gadā 2016.gadā 2017.gadā 2018.gadā 2019.gadā 2020.gadā 

Kopā 
(2009.-
2020,g.) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 

1. KOPĀ Konduktoru 
atalgojuma fonds gadā: 6 091 284 6 719 907 7 391 898 8 131 087 8 944 195 9 838 615 10 822 477 11 904 724 13 095 197 14 404 717 15 845 188 17 429 706 19 172 677 21 089 945 158 070 426 

2. Konduktoru atalgojuma 
fonds AUTOBUSOS: 2 180 988 2 671 356 2 938 492 3 232 341 3 555 575 3 911 132 4 302 246 4 732 470 5 205 717 5 726 289 6 298 918 6 928 809 7 621 690 8 383 859 62 837 538 

3. Konduktoru atalgojuma 
fonds TROLEJBUSOS: 2 338 860 2 319 971 2 551 968 2 807 165 3 087 881 3 396 670 3 736 336 4 109 970 4 520 967 4 973 064 5 470 370 6 017 407 6 619 148 7 281 063 54 572 009 

4. Konduktoru atalgojuma 
fonds TRAMVAJOS: 1 571 436 1 728 580 1 901 438 2 091 581 2 300 739 2 530 813 2 783 895 3 062 284 3 368 513 3 705 364 4 075 900 4 483 490 4 931 839 5 425 023 40 660 879 

5. Kontrolieru amatalgas 
fonds gadā: 274 536 329 640 329 640 363 096 398 520 438 864 482 160 531 360 583 512 642 552 706 512 777 360 855 096 940 704 7 049 376 

6. Kontrolieru skaits : 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 984 

7. Kontrolieru amatalga 
mēnesī : 279 335 335 369 405 446 490 540 593 653 718 790 869 956 7 164 

8. Biļešu iegādes 
izmaksas KOPĀ: 565 869 526 636 531 902 537 221 542 594 548 020 553 501 559 035 564 626 570 272 575 975 581 734 587 552 593 427 6 745 859 

9. 
Vienreizējo braukšanas 

biļešu iegādes izmaksas 
ar PVN: 

301 740 266 430 269 094 271 785 274 503 277 248 280 021 282 821 285 649 288 506 291 391 294 304 297 248 300 220 3 412 790 

10. Mēnešbiļešu iegādes 
izmaksas ar PVN: 264 129 260 206 262 808 265 436 268 091 270 772 273 480 276 214 278 977 281 766 284 584 287 430 290 304 293 207 3 333 069 

11. IEŅĒMUMI KOPĀ: 37 419 441 47 203 728 47 675 765 48 152 523 48 634 048 49 120 389 49 611 592 50 107 709 50 608 786 51 114 873 51 626 022 52 142 282 52 663 705 53 190 342 604 648 036 

12. 
Ieņēmumi no 

vienreizējām braukšanas 
biļetēm bez PVN: 

24 460 648 29 667 281 29 963 954 30 263 593 30 566 229 30 871 892 31 180 610 31 492 417 31 807 341 32 125 414 32 446 668 32 771 135 33 098 846 33 429 835 380 017 934 

13. Ieņēmumi no 
mēnešbiļetēm bez PVN: 12 958 793 17 536 447 17 711 811 17 888 930 18 067 819 18 248 497 18 430 982 18 615 292 18 801 445 18 989 459 19 179 354 19 371 147 19 564 859 19 760 507 224 630 102 

14. 
Braukšanas biļešu 

izplatīšanas izmaksas 
KOPĀ 

    1 071 565 1 082 280 1 093 103 1 104 034 1 115 074 1 126 225 1 137 487 1 148 862 1 160 351 1 171 954 1 183 674 1 195 511 13 590 121 

15. 
Vienreizējo braukšanas 

biļešu izplatīšanas 
izmaksas ar PVN: 

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16. Mēnešbiļešu izplatīšanas 
izmaksas ar PVN:     1 071 565 1 082 280 1 093 103 1 104 034 1 115 074 1 126 225 1 137 487 1 148 862 1 160 351 1 171 954 1 183 674 1 195 511 13 590 121 

17. 
NORĒĶINU SISTĒMAS 

IZDEVUMI GADĀ 
KOPĀ: 

6 931 689 7 576 183 9 325 005 10 113 684 10 978 412 11 929 533 12 973 212 14 121 344 15 380 822 16 766 403 18 288 026 19 960 754 21 798 999 23 819 587 185 455 782 

 
Nosacījumi (pieņēmumi) konduktoru norēķinu sistēmas izdevumu analīzei (5.tabula): 

1. Visos RP SIA „Rīgas satiksme” transportlīdzekļos tiek lietota konduktoru norēķinu sistēma. 
2. RP SIA „Rīgas satiksme” pārvadāto pasažieru skaits, sekojoši arī ieņēmumi no vienreizējo braukšanas biļešu un mēnešbiļešu realizācijas, 

pieaugs par 1% gadā (šādu pieņēmumu izmantoja Rīgas Tehniskās universitātes Transportbūvju institūts un SIA „JS Riska vadības 
grupa”, veicot vienotas sabiedriskā transporta biļetes (e-biļetes) ieviešanas priekšizpēti). 

3. Ņemot vērā iepriekš minēto punktu, Valsts kontroles revidenti pieņēma, ka palielinoties pārvadāto pasažieru skaitam par 1% gadā arī 
vienreizējo braukšanas biļešu un mēnešbiļešu iegādes apjomi pieaugs par 1% gadā. 
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4. Vienreizējo braukšanas biļešu un mēnešbiļešu iegādes izmaksas saglabājas nemainīgas līdz 2020.gadam. 
5. Procenti, kas RP SIA „Rīgas satiksme” jāmaksā mēnešbiļešu izplatītājiem saglabājas nemainīgs līdz 2020.gadam. 
6. RP SIA „Rīgas satiksme” sabiedriskā transporta kontrolieru skaits ir vienāds ar kapitālsabiedrības vadošo darbinieku, speciālistu un 

kalpotāju amata vienību sarakstā apstiprināto kontrolieru skaitu 2007.gadā, pirms kompostieru ieviešanas tramvajos un paliek nemainīgs 
līdz 2020.gadam. 

7. RP SIA „Rīgas satiksme” sabiedriskā transporta konduktoru amatalgas fonds, kontrolieru amatalga un amatalgas fonds katru gadu tiek 
palielināts par 10% (šādu pieņēmumu izmantoja SIA „JS Riska vadības grupa”, veicot vienotas sabiedriskā transporta biļetes (e-biļetes) 
ieviešanas priekšizpēti). 

8. RP SIA „Rīgas satiksme” sabiedriskā transporta kontrolieru skaits laika periodā no 01.01.2007. līdz 31.12.2020. paliek nemainīgs un 
atbilst skaitam, kas bija pirms kompostrētāju norēķinu sistēmas ieviešanas tramvajos un trolejbusos. 

Skaidrojumi par RP SIA „Rīgas satiksme” konduktoru norēķinu sistēmas izmaksām un to izmaiņu analīzi līdz 2020.gadam (5.tabula): 
1. 1.rinda „Kopā konduktoru atalgojuma fonds gadā”: 2.rinda + 3.rinda + 4.rinda; 
2. 2.rinda „Konduktoru atalgojuma fonds autobusos”: 3.kolonna = 2.pielikuma 2.tabulas 1.rindas 16.kolonna; 4.kolonna = 2.pielikuma 

2.tabulas 5.rindas 16.kolonna; No 5.līdz 16.kolonnai katru gadu autobusu konduktoru atalgojuma fonds tiek palielināts par 10% attiecībā 
pret iepriekšējo gadu (2009.gadā attiecībā pret 2008.gadu). Skatīt 7.nosacījumu (pieņēmumu). 

3. 3.rinda „Konduktoru atalgojuma fonds trolejbusos”: 3.kolonna = 2.pielikuma 2.tabulas 3.rindas 16.kolonna; Ņemot vērā, ka 2008.gadā 
RP SIA „Rīgas satiksme” trolejbusos ieviesa kompostieru norēķinu sistēmu, tad Valsts kontroles revidenti, lai noteiktu iespējamo 
konduktoru atalgojuma fondu 2008.gadā trolejbusos (4.kolonna), veica aprēķinu nosakot vidējo konduktora atalgojuma fondu mēnesī 
laika periodā no 01.01.2007. līdz 01.03.2008. ((2.pielikuma 2.tabulas 3.rindas 16.kolonna + 2.pielikuma 2.tabulas 7.rindas 3.un 
4.kolonnas summa)/ 14 (mēnešu skaits)) un reizināja to ar 12 (mēnešu skaits). No 5.līdz 16.kolonnai katru gadu trolejbusu konduktoru 
atalgojuma fonds tiek palielināts par 10% attiecībā pret iepriekšējo gadu (2009.gadā attiecībā pret 2008.gadu). Skatīt 7.nosacījumu 
(pieņēmumu). 

4. 4.rinda „Konduktoru atalgojuma fonds tramvajos”: Ņemot vērā, ka 2008.gadā RP SIA „Rīgas satiksme” tramvajos ieviesa kompostieru 
norēķinu sistēmu, tad Valsts kontroles revidenti, lai noteiktu iespējamo konduktoru atalgojuma fondu 2007.gadā tramvajos (3.kolonna), 
veica aprēķinu nosakot vidējo konduktora atalgojuma fondu mēnesī 2007.gadā ((2.pielikuma 2.tabulas 2.rindas 3.un 4.kolonnas summa/ 
2 (mēnešu skaits)) un reizināja to ar 12 (mēnešu skaits). No 4.līdz 16.kolonnai katru gadu trolejbusu konduktoru atalgojuma fonds tiek 
palielināts par 10% attiecībā pret iepriekšējo gadu (2008.gadā attiecībā pret 2007.gadu). Skatīt 7.nosacījumu (pieņēmumu). 

5. 5.rinda „Kontrolieru amatalgas fonds gadā”: Lai aprēķinātu kontrolieru amatalgas fondu gadā, Valsts kontroles revidenti pieņēma, ka 
kontrolieru skaits kapitālsabiedrībā līdz 2020 .gadam paliks nemainīgs un atbildīs 2007.gadā ar 24.01.2007. rīkojumu Nr.RIK-
PD/2007/38 apstiprinātajam Kontroles daļas vadošo darbinieku, speciālistu un kalpotāju amata vienību sarakstam (t.i. pirms kompostieru 
norēķinu sistēmas ieviešanas tramvajos)(skatīt 8.nosacījumu (pieņēmumu)) un kontrolieru amatalga katru gadu palielināsies par 10% 
(skatīt 7.nosacījumu (pieņēmumu)). 5.rinda = 6.rinda (no 3. līdz 16.kolonnai) * 7.rinda (no 3. līdz 16.kolonnai) * 12 (mēneši); 

6. 6.rinda „Kontrolieru skaits”: Atbilstoši Kontroles daļas vadošo darbinieku, speciālistu un kalpotāju amata vienību sarakstam, kas 
apstiprināts ar RP SIA „Rīgas satiksme” 24.01.2007. rīkojumu Nr.RIK-PD/2007/38 (t.i. pirms kompostieru norēķinu sistēmas ieviešanas 
tramvajos); 
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7. 7.rinda „Kontrolieru amatalga mēnesī”: 3.rinda = 2.pielikuma 1.tabulas 2.rindas 15.kolonnai; 4.rinda = 2.pielikuma 1.tabulas 5.rindas 
15.kolonnai; 5.rinda = 2.pielikuma 2.tabulas 8.rindas 15.kolonnai. No 6.līdz 16.kolonnai katru gadu kontrolieru mēneša amatalga tiek 
palielināts par 10% attiecībā pret iepriekšējo gadu (2010.gadā attiecībā pret 2009.gadu). Skatīt 7.nosacījumu (pieņēmumu). 

8. 8.rinda „Biļešu iegādes izmaksas kopā”: 9.rinda + 10.rinda; 
9. 9.rinda „Vienreizējo braukšanas biļešu iegādes izmaksas ar PVN” : 3.kolonna - Ņemot vērā, ka RP SIA „Rīgas satiksme” līgumu 

Nr.LIG/2007/642 par vienreizējo braukšanas biļešu piegādi ar SIA „Baltijas Banknote” noslēdza 10.08.2007., Valsts kontroles revidenti, 
lai noteiktu, cik lielas būtu vienreizējo braukšanas biļešu iegādes izmaksas 2007.gada 12 mēnešos ar minētā līguma nosacījumiem, veica 
sekojošu aprēķinu: aprēķināja viena mēneša vidējās vienreizējo braukšanas biļešu iegādes izmaksas (neskaitot augustu, jo minētā mēneša 
piegādāto biļešu apjoms nav paredzēts pilnam mēnesim) = 2.pielikuma 4.tabulas 2.rindas 11.līdz 14.kolonnas summa (vienreizējo 
braukšanas biļešu iegādes izmaksas no 2007.gada septembra līdz decembrim) / 4 (mēnešu skaits) un pareizināja to ar 12 mēnešiem; 
4.kolonna=2.pielikuma 4.tabulas 4.rindas 16.kolonna; 5.līdz 16.kolonna vienreizējo braukšanas biļešu iegādes izmaksu palielinājums 
katru gadu par 1% attiecībā pret iepriekšējo gadu (2009.gadā attiecībā pret 2008.gadu). Skatīt 3.nosacījumu (pieņēmumu). 

10. 10.rinda „Mēnešbiļešu iegādes izmaksas ar PVN”: 3.kolonna = 2.pielikuma 4.tabulas 1.rindas 16.kolonnu; 4.kolonna=2.pielikuma 
4.tabulas 3.rindas 16.kolonna; 5.līdz 16.kolonna mēnešbiļešu iegādes izmaksu palielinājums katru gadu par 1% attiecībā pret iepriekšējo 
gadu (2009.gadā attiecībā pret 2008.gadu). Skatīt 3.nosacījumu (pieņēmumu). 

11. 11.rinda „Ieņēmumi kopā”: 12.rinda + 13.rinda. 
12. 12.rinda „Ieņēmumi no vienreizējām braukšanas biļetēm”: 3.kolonna = 2.pielikuma 3.tabulas 10.rindas 16.kolonna; 4.kolonna = 

2.pielikuma 3.tabulas 22.rindas 16.kolonna; 5.līdz 16.kolonna vienreizējo braukšanas biļešu ieņēmumu palielinājums katru gadu par 1% 
attiecībā pret iepriekšējo gadu (2009.gadā attiecībā pret 2008.gadu). Skatīt 2.nosacījumu (pieņēmumu). 

13. 13.rinda „Ieņēmumi no mēnešbiļetēm”: 3.kolonna = 2.pielikuma 3.tabulas 11.rindas 16.kolonna; 4.kolonna = 2.pielikuma 3.tabulas 
23.rindas 16.kolonna; 5.līdz 16.kolonna mēnešbiļešu ieņēmumu palielinājums katru gadu par 1% attiecībā pret iepriekšējo gadu 
(2009.gadā attiecībā pret 2008.gadu). Skatīt 2.nosacījumu (pieņēmumu). 

14. 14.rinda „Braukšanas biļešu izplatīšanas izmaksas kopā”: 15.rinda +16.rinda 
15. 15.rinda „Vienreizējo braukšanas biļešu izplatīšanas izmaksas ar PVN”: Konduktoru norēķinu sistēmā RP SIA „Rīgas satiksme” nav 

papildus maksājumu par vienreizējo braukšanas biļešu izplatīšanu, jo to veic konduktori. 
16. 16.rinda „Mēnešbiļešu izplatīšanas izmaksas ar PVN”: Laika periodā no 01.01.2007. līdz 01.05.2009. RP SIA „Rīgas satiksme” 

noslēgusi vairākus līgumus par mēnešbiļešu izplatīšanu. Valsts kontroles revidenti nosakot mēnešbiļešu izplatīšanas izmaksas ar PVN, 
aprēķināja vidējo procentuālo maksājumu, kas būtu jāmaksā RP SIA „Rīgas satiksme” par mēnešbiļešu izplatīšanu (skatīt 1.pielikuma 
1.tabulu): No 5.līdz 16.kolonnai = (13.rinda (no 5 līdz 16.kolonnai)/ 100*5 (vidējais kapitālsabiedrības izmaksu procents par mēnešbiļešu 
izplatīšanu))*1.21 (PVN par izplatītāja pakalpojumu sniegšanu); 

17. 17.rinda „Norēķinu sistēmas izdevumi gadā, kopā”: 1.rinda + 5.rinda + 8.rinda +14.rinda. 
 

Sagatavoja: 
Vecākais valsts revidents                                                                                                                                                                               M.Zelčs 
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2.pielikums 
Piektā revīzijas departamenta 

26.01.2010. Revīzijas ziņojumam Nr.5.1-2-14/2009 
 

Informācija par RP SIA „Rīgas satiksme” sabiedriskā transporta norēķinu sistēmu izdevumiem un ieņēmumiem 
1.tabula  

RP SIA „Rīgas satiksme” transporta biļešu kontrolieru skaits un atalgojums laika periodā no 01.01.2007. līdz 01.07.2009.  
Mēnesis 

Nr.p.k. Rādītājs 

Ja
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ug
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Se
pt

em
br

is
 

O
kt

ob
ris

 

N
ov

em
br

is
 

D
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is
 

Vidēji 
mēnesī  

Kopā 
gadā 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

2007.gads 
1. Kontrolieru skaits 82 82 132 132 132 132 132 132 150 150 150 150 130 - 

2. 
Kontrolieru amatalga + ikmēneša prēmija + 

Darba devēja sociālās apdrošināšanas 
obligātie maksājumi(Ls) 

279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 - 

3. 
Kontrolieru darba algas fonds + Darba 

devēja sociālās apdrošināšanas obligātie 
maksājumi(Ls) 

27 127 23 583 37 347 44 067 48 053 54 576 43 217 44 051 42 398 43 129 43 192 42 693 41 119 493 433 

2008.gads 
4. Kontrolieru skaits 150 150 150 250 250 250 250 250 250 250 250 250 225 - 

5. 
Kontrolieru amatalga + ikmēneša prēmija + 

Darba devēja sociālās apdrošināšanas 
obligātie maksājumi (Ls) 

335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 - 

6. 
Kontrolieru darba algas fonds un Darba 
devēja sociālās apdrošināšanas obligātie 

maksājumi (Ls) 
52 953 52 056 54 756 77 739 87 452 88 069 89 798 81 710 85 831 88 547 90 007 104 311 79 436 953 229 

2009.gads 
7. Kontrolieru skaits 250 250 250 250 250 250 - - - - - - 250 - 

8. 
Kontrolieru amatalga + ikmēneša mainīgā 

daļa + Darba devēja sociālās 
apdrošināšanas obligātie maksājumi (Ls) 

335 335 335 335 335 335 - - - - - - 335 - 

9. 
Kontrolieru darba algas fonds un Darba 
devēja sociālās apdrošināšanas obligātie 

maksājumi(Ls) 
80 728 80 898 91 117 76 973 84 983 82 881  - - - - - - 82 930 497 580 
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Informācijas avoti un aprēķinu metodika 1.tabulai: 
1.rinda „Kontrolieru skaits”: RP SIA „Rīgas satiksme” 24.01.2007. Kontroles daļas vadošo darbinieku, speciālistu un kalpotāju amata vienību saraksts (apstiprināts ar RP SIA 
„Rīgas satiksme” 24.01.2007. rīkojumu Nr.RIK-PD/2007/38); RP SIA „Rīgas satiksme” 23.02.2007. rīkojums Nr.RIK-PD/2007/73 „Par izmaiņām RP SIA „Rīgas satiksme” 
24.01.2007. rīkojumā Nr.RIK-PD/2007/38”; RP SIA „Rīgas satiksme” 07.09.2007. rīkojums Nr.RIK-PD/2007/343 „Par izmaiņām RP SIA „Rīgas satiksme” 24.01.2007. rīkojumā 
Nr.RIK-PD/2007/38. 
2.rinda „Kontrolieru amatalga”: Transporta biļešu kontrolieru amatalga mēnesī noteikta pamatojoties uz iepriekš minētajiem dokumentiem. Saskaņā ar RP SIA „Rīgas satiksme” 
11.01.2007. nolikuma „Par darbinieku prēmēšanu” 5.18.pielikuma 1.punktu transporta biļešu kontrolieriem par kvalitatīvi veiktu darbu ir noteikta ikmēneša prēmija 50% apmērā no 
darbinieka amatalgas; Atbilstoši likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 14.panta pirmajai daļai un 18.panta pirmajai daļai darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 
iemaksu likme, ja darba ņēmējs tiek apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, ir 24,09 procenti no visiem algotā darbā aprēķinātajiem ienākumiem, no kuriem jāietur 
iedzīvotāju ienākuma nodoklis, neatskaitot neapliekamo minimumu, nodokļu atvieglojumus un attaisnotos izdevumus, par kuriem nodokļu maksātājam ir tiesības samazināt 
apliekamo ienākumu. 
3.rinda „Kontrolieru darba algas fonds”: Kontrolieru darba algas fonds noteikts pamatojoties uz RP SIA „Rīgas satiksme” komercdirektora 12.08.2009. izziņu „Par kontrolieru 
vidējo darba algu 2007.-2009.gadā”. Ņemot vērā, ka minētajā izziņā norādītais kontrolieru darba algas fonds norādīts bez darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātajiem 
maksājumiem un lai gūtu priekšstatu par RP SIA „Rīgas satiksme” kopējām izmaksām, kas saistītas ar kontrolieru darba algas fondu, Valsts kontroles revidenti, atbilstoši likuma 
„Par valsts sociālo apdrošināšanu” 14.panta pirmajai daļai un 18.panta pirmajai daļai, aprēķināja darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātos maksājumus attiecīgajā mēnesī un 
pieskaitīja tos minētajā izziņā norādītajam kontrolieru darba algas fondam. 
4.rinda „Kontrolieru skaits”: RP SIA „Rīgas satiksme” 29.01.2008. Kontroles daļas vadošo darbinieku, speciālistu un kalpotāju amata vienību saraksts (apstiprināts ar RP SIA 
„Rīgas satiksme” 29.01.2008. rīkojumu Nr.RIK-PD/2008/33); RP SIA „Rīgas satiksme” 06.03.2008. rīkojums Nr.RIK-FIN/2008/425 „Par izmaiņām RP SIA „Rīgas satiksme” 
29.01.2008. rīkojumā Nr.RIK-PD/2008/33”. 
5.rinda „Kontrolieru amatalga”: Transporta biļešu kontrolieru amatalga mēnesī noteikta pamatojoties uz 4.rindā norādītajiem dokumentiem. Saskaņā ar RP SIA „Rīgas satiksme” 
21.12.2007. nolikuma Nr. INA-NOT/2008/8 „Par darbinieku prēmēšanu” 5.18.pielikumu transporta biļešu kontrolieriem par kvalitatīvi veiktu darbu ir noteikta ikmēneša prēmija 
50% apmērā no darbinieka amatalgas; Darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātie maksājumi noteikti atbilstoši likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 14.panta pirmajai 
daļai un 18.panta pirmajai daļai. 
6.rinda „Kontrolieru darba algas fonds”: Kontrolieru darba algas fonds noteikts pamatojoties uz RP SIA „Rīgas satiksme” komercdirektora 12.08.2009. izziņu „Par kontrolieru 
vidējo darba algu 2007.-2009.gadā”. Ņemot vērā, ka minētajā izziņā norādītais kontrolieru darba algas fonds norādīts bez darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātajiem 
maksājumiem un lai gūtu priekšstatu par RP SIA „Rīgas satiksme” kopējām izmaksām, kas saistītas ar kontrolieru darba algas fondu, Valsts kontroles revidenti, atbilstoši likuma 
„Par valsts sociālo apdrošināšanu” 14.panta pirmajai daļai un 18.panta pirmajai daļai, aprēķināja darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātos maksājumus attiecīgajā mēnesī un 
pieskaitīja tos minētajā izziņā norādītajam kontrolieru darba algas fondam. 
7.rinda „Kontrolieru skaits”: RP SIA „Rīgas satiksme” 10.01.2009. Kontroles daļas vadošo darbinieku, speciālistu un kalpotāju amata vienību saraksts (apstiprināts 10.01.2009. 
pamatojoties uz RP SIA „Rīgas satiksme” valdes 10.01.2009. lēmumu (protokols Nr.1)). 
8.rinda „Kontrolieru amatalga”: Transporta biļešu kontrolieru amatalga mēnesī noteikta pamatojoties uz 7.rindā norādītajiem dokumentiem. Saskaņā ar RP SIA „Rīgas satiksme” 
23.04.2009. nolikuma Nr. INA-NOT/2009/9 „Par darba samaksas mainīgo daļu” 5.18.pielikumu transporta biļešu kontrolieriem par kvalitatīvi veiktu darbu ir noteikta ikmēneša 
mainīgā daļa, 50% apmērā no darbinieka amatalgas; Darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātie maksājumi noteikti atbilstoši likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 14.panta 
pirmajai daļai un 18.panta pirmajai daļai. 
9.rinda „Kontrolieru darba algas fonds”: Kontrolieru darba algas fonds noteikts pamatojoties uz RP SIA „Rīgas satiksme” komercdirektora 12.08.2009. izziņu „Par kontrolieru 
vidējo darba algu 2007.-2009.gadā”. Ņemot vērā, ka minētajā izziņā norādītais kontrolieru darba algas fonds norādīts bez darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātajiem 
maksājumiem un lai gūtu priekšstatu par RP SIA „Rīgas satiksme” kopējām izmaksām, kas saistītas ar kontrolieru darba algas fondu, Valsts kontroles revidenti, atbilstoši likuma 
„Par valsts sociālo apdrošināšanu” 14.panta pirmajai daļai un 18.panta pirmajai daļai, aprēķināja darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātos maksājumus attiecīgajā mēnesī un 
pieskaitīja tos minētajā izziņā norādītajam kontrolieru darba algas fondam. 
 

 
 
 
 



 3

2.tabula 
RP SIA „Rīgas satiksme” konduktoru darba algas fonds, ieskaitot darba devēja VSAOI no 01.01.2007. līdz 01.04.2009. 
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Vidēji 
mēnesī  

Kopā 
gadā 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 
2007.gads 

1. Konduktoru darba algas fonds 
AUTOBUSOS (Ls): 175 397 147 573 191 744 192 739 199 546 189 417 195 059 183 258 180 370 185 140 163 418 177 327 181 749 2 180 988 

2. Konduktoru darba algas fonds 
TRAMVAJOS (Ls): 138 060 123 846  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  130 953 261 906 

3. Konduktoru darba algas fonds 
TROLEJBUSOS (Ls): 164 370 150 078 198 420 201 534 208 026 213 634 206 111 173 356 173 217 180 673 158 028 311 413 194 905 2 338 860 

4. KONDUKTORU DARBA 
ALGAS FONDS KOPĀ (Ls): 477 827 421 497 390 164 394 273 407 572 403 051 401 170 356 614 353 587 365 813 321 446 488 740 398 480 4 781 754 

2008.gads 

5. Konduktoru darba algas fonds 
AUTOBUSOS (Ls): 213 326 188 069 205 894 232 363 238 603 231 694 244 907 228 916 233 633 228 177 199 697 226 077 222 613 2 671 356 

6. Konduktoru darba algas fonds 
TRAMVAJOS (Ls):  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - 

7. Konduktoru darba algas fonds 
TROLEJBUSOS (Ls): 193 922 173 851 405 728  - - -  -  -  -  -  -  -  183 887 773 501 

8. KONDUKTORU DARBA 
ALGAS FONDS KOPĀ (Ls): 407 248 361 920 611 622 232 363 238 603 231 694 244 907 228 916 233 633 228 177 199 697 226 077 287 071 3 444 857 

2009.gads 

9. Konduktoru darba algas fonds 
AUTOBUSOS (Ls): 199 162 163 286 700 707  -  -  - - - - - - - 181 224 1 063 155 

10. Konduktoru darba algas fonds 
TRAMVAJOS (Ls):  - - -  -  -  -  - - - - - - 0 0 

11. Konduktoru darba algas fonds 
TROLEJBUSOS (Ls):  - -   -  - -   - - - - - - - 0 0 

12. KONDUKTORU DARBA 
ALGAS FONDS KOPĀ (Ls): 199 162 163 286 700 707 - - - - - - - - - 181 224 1 063 155 

1  
Informācijas skaidrojumi 2.tabulai: Informācija par konduktoru atalgojumu norādīta saskaņā ar RP SIA „Rīgas satiksme” 2007., 2008. un 2009.gada pirmā pusgada ikmēneša 
pārskatiem, kas iesniegti Rīgas domē. Atalgojuma fonds ir iekļauti darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātie maksājumi. 
7.rindas 15.kolonna = (7.rindas 3.kolonna+4.kolonna)/2 (marta rādītāji netiek ņemti vērā, jo algas fondā iekļauti darbinieku atlaišanas pabalsti); 
9.rindas 15.kolonna = (9.rindas 3.kolonna+4.kolonna)/2 (marta rādītāji netiek ņemti vērā, jo algas fondā iekļauti darbinieku atlaišanas pabalsti); 
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3.tabula 
Laika periodā no 01.01.2007. līdz 30.06.2009. RP SIA „Rīgas satiksme” ieņēmumi no vienreizējo braukšanas biļešu un mēnešbiļešu realizācijas pa 

transportlīdzekļu veidiem. 
Mēnesis 

Nr.
p.k. Rādītājs 
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Kopā 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 
2007.gads 

AUTOBUSS 

1. Vienreizējās braukšanas biļetes 
kopā (Ls) 609 021 693 760 818 981 779 764 836 040 820 675 827 695 848 017 778 790 808 609 737 802 725 886 773 753 9 285 040 

2. Mēnešbiļetes (Ls) 278 054 425 901 457 253 437 449 420 869 386 123 330 781 328 843 418 794 436 053 438 188 429 265 398 964 4 787 573 

3. Autobusa maršrutu ieņēmumi kopā 
(Ls): 887 075 1 119 661 1 276 234 1 217 213 1 256 909 1 206 798 1 158 476 1 176 860 1 197 584 1 244 662 1 175 990 1 155 151 1 172 718 14 072 613 

TRAMVAJS 

4. Vienreizējās braukšanas biļetes 
kopā (Ls) 493 626 558 603 608 095 577 843 553 999 629 907 523 085 552 366 584 189 595 333 588 625 589 945 571 301 6 855 616 

5. Mēnešbiļetes (Ls) 228 085 334 391 369 430 345 745 328 976 301 734 256 107 254 661 336 398 361 534 375 408 373 840 322 192 3 866 309 

6. Tramvaja maršrutu ieņēmumi kopā 
(Ls): 721 711 892 994 977 525 923 588 882 975 931 641 779 192 807 027 920 587 956 867 964 033 963 785 893 494 10 721 925 

TROLEJBUSS 

7. Vienreizējās braukšanas biļetes 
kopā (Ls) 561 199 630 353 730 975 687 724 728 854 694 811 707 570 738 243 726 212 754 445 684 938 674 668 693 333 8 319 992 

8. Mēnešbiļetes (Ls) 270 061 393 979 425 749 396 726 376 780 334 960 273 788 273 639 371 234 395 953 400 660 391 382 358 743 4 304 911 

9. Trolejbusa maršrutu ieņēmumi kopā 
(Ls): 831 260 1 024 332 1 156 724 1 084 450 1 105 634 1 029 771 981 358 1 011 882 1 097 446 1 150 398 1 085 598 1 066 050 1 052 075 12 624 903 

10. Vienreizējo braukšanas biļešu 
ieņēmumi kopā (Ls): 1 663 846 1 882 716 2 158 051 2 045 331 2 118 893 2 145 393 2 058 350 2 138 626 2 089 191 2 158 387 2 011 365 1 990 499 2 038 387 24 460 648 

11 Mēnešbiļešu ieņēmumi kopā (Ls): 776 200 1 154 271 1 252 432 1 179 920 1 126 625 1 022 817 860 676 857 143 1 126 426 1 193 540 1 214 256 1 194 487 1 079 899 12 958 793 
12 IEŅĒMUMI KOPĀ (Ls): 2 440 046 3 036 987 3 410 483 3 225 251 3 245 518 3 168 210 2 919 026 2 995 769 3 215 617 3 351 927 3 225 621 3 184 986 3 118 287 37 419 441 

2008.gads 
AUTOBUSS 

13. Vienreizējās braukšanas biļetes 
kopā (Ls) 966 846 899 765 925 618 980 051 1 002 541 968 476 1 057 084 1 026 025 1 000 393 988 783 876 048 894 995 965 552 11 586 625 

14. Mēnešbiļetes (Ls) 514 206 591 519 587 173 585 679 549 848 512 216 441 289 433 707 570 771 596 397 580 591 547 761 542 596 6 511 157 

15 Autobusa maršrutu ieņēmumi kopā 
(Ls): 1 481 052 1 491 284 1 512 791 1 565 730 1 552 389 1 480 692 1 498 373 1 459 732 1 571 164 1 585 180 1 456 639 1 442 756 1 508 149 18 097 782 
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TRAMVAJS 

16. Vienreizējās braukšanas biļetes 
kopā (Ls) 868 780 626 702 640 853 754 397 710 984 871 421 817 637 730 356 680 580 715 276 681 548 593 474 724 334 8 692 008 

17. Mēnešbiļetes (Ls) 449 677 506 077 491 737 487 831 442 620 399 790 345 385 332 411 457 426 475 947 467 478 466 955 443 611 5 323 334 

18. Tramvaja maršrutu ieņēmumi kopā 
(Ls): 1 318 457 1 132 779 1 132 590 1 242 228 1 153 604 1 271 211 1 163 022 1 062 767 1 138 006 1 191 223 1 149 026 1 060 429 1 167 945 14 015 342 

TROLEJBUSS 

19. Vienreizējās braukšanas biļetes 
kopā (Ls) 856 849 786 128 813 706 691 519 708 663 936 738 871 298 678 068 773 116 810 896 777 463 684 204 782 387 9 388 648 

20. Mēnešbiļetes (Ls) 468 093 534 461 523 625 538 973 484 886 428 309 353 597 347 713 492 240 514 937 509 067 506 055 475 163 5 701 956 

21. Trolejbusa maršrutu ieņēmumi kopā 
(Ls): 1 324 942 1 320 589 1 337 331 1 230 492 1 193 549 1 365 047 1 224 895 1 025 781 1 265 356 1 325 833 1 286 530 1 190 259 1 257 550 15 090 604 

22. Vienreizējo braukšanas biļešu 
ieņēmumi kopā (Ls): 2 692 475 2 312 595 2 380 177 2 425 967 2 422 188 2 776 635 2 746 019 2 434 449 2 454 089 2 514 955 2 335 059 2 172 673 2 472 273 29 667 281 

23. Mēnešbiļešu ieņēmumi kopā (Ls): 1 431 976 1 632 057 1 602 535 1 612 483 1 477 354 1 340 315 1 140 271 1 113 831 1 520 437 1 587 281 1 557 136 1 520 771 1 461 371 17 536 447 
24. IEŅĒMUMI KOPĀ (Ls): 4 124 451 3 944 652 3 982 712 4 038 450 3 899 542 4 116 950 3 886 290 3 548 280 3 974 526 4 102 236 3 892 195 3 693 444 3 933 644 47 203 728 

2009.gads 
AUTOBUSS 

25. Vienreizējās braukšanas biļetes 
kopā (Ls) 872 854 774 280 841 819 844 615 909 702 854 478 - - - - - - 849 625 5 097 748 

26. Mēnešbiļetes (Ls) 488 356 521 022 502 868 532 638 445 434 361 431 - - - - - - 475 292 2 851 749 

27 Autobusa maršrutu ieņēmumi kopā 
(Ls): 1 361 210 1 295 302 1 344 687 1 377 253 1 355 136 1 215 909 - - - - - - 1 324 916 7 949 497 

TRAMVAJS 

28. Vienreizējās braukšanas biļetes 
kopā (Ls) 669 489 582 832 553 009 500 084 569 862 485 150 - - - - - - 560 071 3 360 426 

29. Mēnešbiļetes (Ls) 485 478 408 876 391 062 392 771 310 023 239 864 - - - - - - 371 346 2 228 074 

30. Tramvaja maršrutu ieņēmumi kopā 
(Ls): 1 154 967 991 708 944 071 892 855 879 885 725 014 - - - - - - 931 417 5 588 500 

TROLEJBUSS 

31. Vienreizējās braukšanas biļetes 
kopā (Ls) 781 802 684 588 668 777 598 363 655 629 597 276 - - - - - - 664 406 3 986 435 

32. Mēnešbiļetes (Ls) 531 390 463 293 437 898 445 112 363 445 279 589 - - - - - - 420 121 2 520 727 

33. Trolejbusa maršrutu ieņēmumi kopā 
(Ls): 1 313 192 1 147 881 1 106 675 1 043 475 1 019 074 876 865 - - - - - - 1 084 527 6 507 162 

34. Vienreizējo braukšanas biļešu 
ieņēmumi kopā (Ls): 2 324 145 2 041 700 2 063 605 1 943 062 2 135 193 1 936 904 - - - - - - 2 074 102 12 444 609 

35. Mēnešbiļešu ieņēmumi kopā (Ls): 1 505 224 1 393 191 1 331 828 1 370 521 1 118 902 880 884 - - - - - - 1 266 758 7 600 550 
36. IEŅĒMUMI KOPĀ (Ls): 3 829 369 3 434 891 3 395 433 3 313 583 3 254 095 2 817 788 - - - - - - 3 340 860 20 045 159 

Informācijas skaidrojumi 3.tabulai: Informācija par vienreizējo braukšanas biļešu un mēnešbiļešu ieņēmumiem norādīta saskaņā ar RP SIA „Rīgas satiksme” 2007., 2008. un 
2009.gada pirmā pusgada ikmēneša pārskatiem, kas iesniegti Rīgas domē.  
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4.tabula 
 

Laika periodā no 01.01.2007. līdz 30.04.2009. RP SIA „Rīgas satiksme” mēnešbiļešu un vienreizējo braukšanas biļešu iegādes izmaksas ar PVN 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 
2007.gads 

1. Mēnešbiļešu iegādes izmaksas ar PVN 
(Ls) 28 790 21 563 23 045 17 843 21 456 16 974 18 087 19 816 20 493 21 162 20 429 34 471 22 011 264 129 

2. Vienreizējo braukšanas biļešu iegādes 
izmaksas ar PVN (Ls) -  -  -  -  -  -  -  4 125 17 261 22 580 21 712 39 027 20 941 104 706 

2008.gads 

3. Mēnešbiļešu iegādes izmaksas ar PVN 
(Ls) 21 347 25 358 19 342 24 959 19 276 17 587 17 587 21 688 21 458 22 199 19 367 30 038 21 684 260 206 

4. Vienreizējo braukšanas biļešu iegādes 
izmaksas ar PVN (Ls) 21 576 19 134 44 862 18 998 15 470 18 672 13 624 29 050 28 583 11 616 25 098 19 747 22 203 266 430 

2009.gads 

5. Mēnešbiļešu iegādes izmaksas ar PVN 
(Ls) 19 787 19 731 21 554  - -  -  -  -  -  -  -  -  20 357 61 072 

6. Vienreizējo braukšanas biļešu iegādes 
izmaksas ar PVN (Ls) 17 650 12 381 10 540 1 263 - - - - - - - - 10 459 41 834 

 
Informācijas skaidrojumi 4.tabulai: 

1. 1., 3., 5.rindas „Mēnešbiļešu iegādes izmaksas”: Pirms elektroniskās norēķinu sistēmas ieviešanas RP SIA „Rīgas satiksme” mēnešbiļetes iegādājās no Lietuvas uzņēmuma 
UAB „Grafija” (12.07.2007. līgums Nr.LIG/2007/543 „Par mēneša braukšanas biļešu izgatavošanu”). Minēto rindu informācijas avots – RP SIA „Rīgas satiksme” konta 
5310 „Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem” apgrozījums ar UAB „Grafija” par laika periodu no 01.01.2007. līdz 01.05.2009. Ņemot vērā, ka minētajā kontā 
iegrāmatotās summas ir bez PVN, Valsts kontroles revidenti veica aprēķinu izmaksām pieskaitot PVN (no 01.01.2007. līdz 01.01.2009. – 18%; no 01.01.2009. – 21%); 

2. 2., 4., 6., rindas „Vienreizējo braukšanas biļešu iegādes izmaksas”: Pirms elektroniskās norēķinu sistēmas ieviešanas RP SIA „Rīgas satiksme” vienreizējās braukšanas 
biļetes iegādājās no SIA „Baltijas banknote” (10.08.2007. līgums Nr.LIG/2007/642 „Par vienreizējo braukšanas biļešu izgatavošanu”). Minēto rindu informācijas avots – 
RPS SIA „Rīgas satiksme” konta 5310 „Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem” apgrozījums ar SIA „Baltijas banknote” par laika periodu no 01.01.2007. līdz 
01.05.2009. 
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5.tabula 
RP SIA „Rīgas satiksme” transportlīdzekļi, ar kuriem tiek veikti sabiedriskā transporta pakalpojumi Rīgā un tajos uzstādāmo kompostrētāju skaitu 

Nr.p.k. Transportlīdzekļa 
veids 

"4-
durvju"  

Nepieciešamo 
kompostrētāju 

skaits "4-durvju" 
transportlīdzekļos 

"3-
durvju" 

Nepieciešamo 
kompostrētāju 

skaits "3-durvju" 
transportlīdzekļos 

"2-
durvju" 

Nepieciešamo 
kompostrētāju 

skaits "2-durvju" 
transportlīdzekļos 

"1-
durvju" 

Nepieciešamo 
kompostrētāju 

skaits "1-durvju" 
transportlīdzekļos 

Transportlīdzekļos 
nepieciešamo 
kompostrētāju 

skaits 

Iegādāto 
kompostrētāju 

skaits līdz 
2009.gada 
1.maijam 

Papildus 
nepieciešamo 
kompostrētāju 
skaits, kas būtu 
jāiegādājas RP 

SIA "Rīgas 
satiksme", lai 
nodrošinātu to 
izvietojumu 

atbilstoši ENS 
validatoru 

izvietojumam 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 
1. AUTOBUSS 112 4 236 3 16 2 96 1 1 284 0 1 284 
2. TROLEJBUSS 75 4 247 3 0 0 0 0 1 041 1 040 1 
3. TRAMVAJS 0 0 252 3 0 0 0 0 756 800 -44 

 
Informācijas skaidrojumi 5.tabulai: 

1. Revīzijas gaitā Valsts kontroles revidenti, lai noteiktu cik kompostrētāji būtu nepieciešami ieviešot tos visos transportlīdzekļos, pieņēma, ka to skaits transportlīdzekļos 
būtu identisks validatoru skaitam, kas nepieciešams elektroniskajā norēķinu sistēmā.  

2. Informācijas avots no 3. līdz 10. kolonnai – 2007.gada 28.decembra sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma Nr.LIG/2008/51 starp RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA 
„Rīgas karte” 10.pielikums „Biznesa plāns”. 

3. 11.kolonna=(3.kolonna*4.kolonna) + (5.kolonna*6.kolonna) + (7.kolonna*8.kolonna) + (9.kolonna*10.kolonna). 
4. Informācijas avots 12.kolonnai: 08.11.2006. līgums Nr.LIG/2006/716 starp RP SIA „Rīgas satiksme” un Mikroelektronika spol. s.r.o. (Čehija); 27.12.2007. līgums 

Nr.LIG/2007/1046 starp RP SIA „Rīgas satiksme” un Mikroelektronika spol. s.r.o. 
5. 13.kolonna= 11.kolonna – 12.kolonna 
 

6.tabula 
RP SIA „Rīgas satiksme” kompostrētāju norēķinu sistēmas sastāvdaļas un to izmaksas 

Nr.p.k. Kompostrētāju norēķinu 
sistēmas sastāvdaļas 

Vienas vienības 
izmaksas Ls (ar 
PVN likmi līdz 

2009.gadam 
18%)  

Vienas vienības 
izmaksas Ls (ar 
PVN likmi pēc 

2009.gada 21%)  

Iegādātais 
skaits 

tramvajos 

Papildus 
nepieciešamo 
vienību skaits 

tramvajos 

Iegādātais skaits 
trolejbusos 

Papildus 
nepieciešamo 
vienību skaits 
trolejbusos 

Nepieciešamais 
vienību skaits 

autobusos 

Kopējās 
iegādes 

izmaksas 
2007.gadā Ls ar 

PVN 18% 

Kopējās iegādes 
izmaksas 

2008.gadā Ls ar 
PVN 18% 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 
1. Kompostrētāji 328.40 336.75 800 0 1 040 1 1 284 262 720 341 536 

2. Kompostrētāja turētājs 18.25 19.38 800 0 1 040 0 1 284 14 600 18 980 

3. Vadības pults 53.91 55.28 10 0 10 0 14 539 539 

4. Datu sadales modulis 51.42 52.72 225 0 320 0 460 11 570 16 454 

5. Programmatūra SW versija   0 43 539 

6. Kopā: 289 429 421 048 
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Informācijas skaidrojumi 6.tabulai: 

1. 3.kolonnas informācijas avots: 08.11.2006. līgums Nr.LIG/2006/716 starp RP SIA „Rīgas satiksme” un Mikroelektronika spol. s.r.o. (Čehija); 27.12.2007. līgums 
Nr.LIG/2007/1046 starp RP SIA „Rīgas satiksme” un Mikroelektronika spol. s.r.o.; Valsts kontroles revidenti veica kompostieru norēķinu sistēmas sastāvdaļu izmaksu 
pārrēķinu no EUR uz Ls, piemērojot valūtas kursu 1 EUR = 0,7028. Aprēķinātajām summām tika pieskaitīts PVN 18% apmērā no sistēmas sastāvdaļu vērtības. 

2. 4.kolonnas informācijas avots: 08.11.2006. līgums Nr.LIG/2006/716 starp RP SIA „Rīgas satiksme” un Mikroelektronika spol. s.r.o. (Čehija); 27.12.2007. līgums 
Nr.LIG/2007/1046 starp RP SIA „Rīgas satiksme” un Mikroelektronika spol. s.r.o.; Valsts kontroles revidenti veica kompostieru norēķinu sistēmas sastāvdaļu izmaksu 
pārrēķinu no EUR uz Ls, piemērojot valūtas kursu 1 EUR = 0,7028. Aprēķinātajām summām tika pieskaitīts PVN 21% apmērā no sistēmas sastāvdaļu vērtības. 

3. 5.kolonnas informācijas avots: Mikroelektronika spol. s.r.o 24.10.2006. finansu piedāvājums un Mikroelektronika spol. s.r.o rēķini Nr.EU/H2007/45 (04.01.2007.); 
Nr.EU/H2007/70 (08.02.2007.); 

4. 6.kolonna „Papildus nepieciešamo vienību skaits tramvajos” – pieņemot, ka RP SIA „Rīgas satiksme” pilnībā pārejot uz kompostrētāju norēķinu sistēmu sabiedriskajā 
transportā būtu jāiegādājas kompostrētāju skaits (un citas sistēmas sastāvdaļas, lai sistēma funkcionētu), kas ir identisks Rīgas sabiedriskā transporta elektroniskās norēķinu 
sistēmas validatoru skaitam, Valsts kontroles revidenti veica aprēķinu par papildus nepieciešamo kompostrētāju (u.c. sistēmas sastāvdaļu) skaitu, kas kapitālsabiedrībai 
būtu jāiegādājas, lai visos tramvajos būtu kompostrētāji. 6.kolonna = 5.tabulas 11.kolonna. Ņemot vērā, ka RP SIA „Rīgas satiksme” līdz 2009.gadam bija iegādājusies par 
44 kompostrētājiem vairāk, kā paredzētais validatoru skaits tramvajos, ieviešot Rīgas sabiedriskā transporta elektronisko norēķinu sistēmu, tad papildus kompostrētājus un 
sistēmas sastāvdaļas tramvajos kapitālsabiedrībai nav jāiegādājas. 

5. 7.kolonnas informācijas avots: Mikroelektronika spol. s.r.o 26.11.2007. finansu piedāvājums un Mikroelektronika spol. s.r.o rēķini Nr.EU/H2008/62 (24.01.2008.); 
Nr.EU/H2008/68 (01.02.2008.); Nr.EU/H2008/72 (21.02.2008.); Nr.EU/H2008/76 (28.02.2008.); Nr.EU/H2008/87 (20.03.2008.). 

6. 8.kolonna „Papildus nepieciešamo vienību skaits trolejbusos” – pieņemot, ka RP SIA „Rīgas satiksme” pilnībā pārejot uz kompostrētāju norēķinu sistēmu sabiedriskajā 
transportā būtu jāiegādājas kompostrētāju skaits (un citas sistēmas sastāvdaļas, lai sistēma funkcionētu), kas ir identisks Rīgas sabiedriskā transporta elektroniskās norēķinu 
sistēmas validatoru skaitam, Valsts kontroles revidenti veica aprēķinu par papildus nepieciešamo kompostrētāju (u.c. sistēmas sastāvdaļu) skaitu, kas kapitālsabiedrībai 
būtu jāiegādājas, lai visos trolejbusos būtu kompostrētāji. 8.kolonna = 5.tabulas 11.kolonna. Ņemot vērā, ka RP SIA „Rīgas satiksme” līdz 2009.gadam bija iegādājusies 
par 1 kompostrētāju mazāk, kā paredzētais validatoru skaits trolejbusos, ieviešot Rīgas sabiedriskā transporta elektronisko norēķinu sistēmu, tad kapitālsabiedrībai papildus 
būtu jāiegādājas 1 kompostrētājs un 1 kompostrētāja turētājs, bet citas sistēmas sastāvdaļas papildus iegādāties nebūtu nepieciešams. 

7. 9.kolonna „Papildus nepieciešamo vienību skaits autobusos” – pieņemot, ka RP SIA „Rīgas satiksme” pilnībā pārejot uz kompostrētāju norēķinu sistēmu sabiedriskajā 
transportā būtu jāiegādājas kompostrētāju skaits (un citas sistēmas sastāvdaļas, lai sistēma funkcionētu), kas ir identisks Rīgas sabiedriskā transporta elektroniskās norēķinu 
sistēmas validatoru skaitam, Valsts kontroles revidenti veica aprēķinu par papildus nepieciešamo kompostrētāju (u.c. sistēmas sastāvdaļu) skaitu, kas kapitālsabiedrībai 
būtu jāiegādājas, lai visos autobusos būtu kompostrētāji. 8.kolonna = 5.tabulas 11.kolonnu. Kompostētāju un kompostrētāju turētāju skaits = validatoru skaits autobusos, 
kas norādīts 2007.gada 28.decembra sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma Nr.LIG/2008/51 starp RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” 10.pielikumā 
„Biznesa plāns”. Nepieciešamo vadības pulšu skaits tika noteikts: 
• aprēķinot cik kompostrētāji ir uz vienu vadības pulti (par pamatu ņemot tramvaju un trolejbusu piegāžu apjomus), t.i. Kompostrētāju skaits, kas tika piegādāts 

tramvajiem + Kompostrētāju skaits, kas tika piegādāts trolejbusiem/ Vadības pulšu skaitu, kas tika piegādāts tramvajiem un Vadības pulšu skaits, kas tika piegādāts 
trolejbusiem /(800+1040)/(10+10)=92/.  

• dalot kompostrētāju skaitu, kas būtu nepieciešams autobusos ar kompostrētāju skaitu uz vienu vadības pulti, t.i. 1284/92=14 
Datu sadales moduļu skaits ir atkarīgs no transportlīdzekļu skaita, t.i. vienā transportlīdzekļi ir nepieciešams viens datu sadales modulis (RP SIA „Rīgas satiksme” Biļešu 
daļas inženiera M.Mangaļa 14.09.2006. Biļešu kompostrētāju iespējamās iegādes tehniski-ekonomiskajā izvērtējumā norādīts, ka ar datu sadales moduļa palīdzību visi 
biļešu kompostrētāji, kam būtu jāatrodas vienā vagonā tiek saslēgti vienā ķēdē). Ņemot vērā iepriekš minēto Valsts kontroles revidenti saskaņā aprēķināja RP SIA „Rīgas 
satiksme” autobusu skaitu, kas veic pārvadājumus Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un pieņēma, ka katrā autobusā nepieciešams viens datu sadales modulis, t.i. 
5.tabulas 3.kolonna + 5.kolonna + 7.kolonna + 9.kolonna = autobusu skaits = nepieciešamo datu sadales moduļu skaits (112+236+16+96=460); 

8. 10.kolonna = 3.kolonna*5.kolonna;  
9. 11.kolonna=3.kolonna*7.kolonna informācijas avots: Par programmatūras SW versijas izmaksu apjomiem - Mikroelektronika spol. s.r.o rēķins Nr.EU/H2008/102 

(15.04.2008.) par programmatūras SW versijas piegādi 52 500 EUR apmērā (Valsts kontroles revidenti veica izmaksu pārrēķinu, piemērojot valūtas kursu 1 EUR = Ls 
0,7028 un aprēķinātajai summai piemērojot PVN 18% ((52 500 EUR*0,7028)*1,18=Ls 43 539));  
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7.tabula 
RP SIA „Rīgas satiksme” kompostieru norēķinu sistēmas ekspluatācijas, uzstādīšanas un iegādes izmaksas 

Nr.p.k. Transportlīdzekļa veids 

Kopējās 
kompostieru 
uzstādīšanas 
izmaksas, Ls 
(kompostieru 

skaits) 

Viena kompostiera 
vidējās 

uzstādīšanas 
izmaksas Ls 

(materiāli + darba 
samaksa) 

Kopējās 
kompostieru 

ekspluatācijas 
izmaksas (Ls) 

mēnesī bez 
papildus kontroles 

(kompostieru 
skaits) 

Ekspluatācijas izmaksas 
(neieskaitot papildus 
kontroles) mēnesī uz 

vienu kompostieri (Ls) 

Kopējās 
kompostieru 

ekspluatācijas 
izmaksas (Ls) 

gadā  

Regulārās (ik pēc 2 
gadiem) kompostieru 

iegādes izmaksas 
(Ls) 

Kompostieru 
uzstādīšanas 

izmaksas (ik pēc 2 
gadiem) (Ls) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
1. AUTOBUSS 196 050 (1560) 125.67 2 200 (1560) 1.41 22 907 482 296 190 948 
2. TROLEJBUSS 163 378 (1040) 157.09 1 520 (1040) 1.46 18 571 388 155 154 811 
3. TRAMVAJS 130 702 (800) 163.38 1 270 (800) 1.59 13 487 281 649 112 427 

4. 
4.un 6.kolonna vidējās 
izmaksas/ 3., 5., 7., 8., 

9.kolonna izmaksas kopā 
490 130 (3 400) 148.71 4 990 (3 400) 1.49 54 965 1 152 100 458 186 

 
Informācijas skaidrojumi 7.tabulai: 

1. 3.kolonnas informācijas avots: RP SIA „Rīgas satiksme” Biļešu daļas inženiera M.Mangaļa Biļešu kompostrētāju iegādes tehniski-ekonomiskajos izvērtējumos 
(14.09.2006. biļešu kompostrētāju iespējamās iegādes tehniski-ekonomiskais izvērtējums; 12.09.2007. tehniski-ekonomiskais izvērtējums biļešu kompostrētāju 
uzstādīšanai trolejbusos; 12.09.2007. tehniski-ekonomiskais izvērtējums biļešu kompostrētāju uzstādīšanai autobusos) norādītā informācija par kompostrētāju uzstādīšanas 
kopējām izmaksām (materiāli + darba samaksa). 

2. 4.kolonnas informācijas avots: Lai noteiktu viena kompostiera vidējās uzstādīšanas izmaksas Valsts kontroles revidenti pamatojās uz RP SIA „Rīgas satiksme” Biļešu daļas 
inženiera M.Mangaļa Biļešu kompostrētāju iegādes tehniski-ekonomiskajos izvērtējumos (14.09.2006. biļešu kompostrētāju iespējamās iegādes tehniski-ekonomiskais 
izvērtējums; 12.09.2007. tehniski-ekonomiskais izvērtējums biļešu kompostrētāju uzstādīšanai trolejbusos; 12.09.2007. tehniski-ekonomiskais izvērtējums biļešu 
kompostrētāju uzstādīšanai autobusos) norādīto informāciju par kompostrētāju uzstādīšanas kopējām izmaksām (materiāli + darba samaksa) un dalīja minēto rādītāju ar 
iegādei paredzēto kompostrētāju skaitu; 

3. 5.kolonnas informācijas avots: SIA „Rīgas satiksme” Biļešu daļas inženiera M.Mangaļa Biļešu kompostrētāju iegādes tehniski-ekonomiskajos izvērtējumos (14.09.2006. 
biļešu kompostrētāju iespējamās iegādes tehniski-ekonomiskais izvērtējums; 12.09.2007. tehniski-ekonomiskais izvērtējums biļešu kompostrētāju uzstādīšanai trolejbusos; 
12.09.2007. tehniski-ekonomiskais izvērtējums biļešu kompostrētāju uzstādīšanai autobusos) norādītā informācija par kompostrētāju vidējām ekspluatācijas izmaksām 
mēnesī (ekspluatācijas izmaksās, neieskaitot papildus kontrolei transportlīdzekļos nepieciešamo finansējumu). 

4. 6.kolonnas informācijas avots: Lai noteiktu viena kompostiera vidējās ekspluatācijas izmaksas mēnesī Valsts kontroles revidenti pamatojās uz RP SIA „Rīgas satiksme” 
Biļešu daļas inženiera M.Mangaļa Biļešu kompostrētāju iegādes tehniski-ekonomiskajos izvērtējumos (14.09.2006. biļešu kompostrētāju iespējamās iegādes tehniski-
ekonomiskais izvērtējums; 12.09.2007. tehniski-ekonomiskais izvērtējums biļešu kompostrētāju uzstādīšanai trolejbusos; 12.09.2007. tehniski-ekonomiskais izvērtējums 
biļešu kompostrētāju uzstādīšanai autobusos) norādīto informāciju par kompostrētāju vidējām ekspluatācijas izmaksām mēnesī (ekspluatācijas izmaksās, neieskaitot 
papildus kontrolei transportlīdzekļos nepieciešamo finansējumu) un dalīja minēto rādītāju ar iegādei paredzēto kompostrētāju skaitu; 

5. 7.kolonna = 5.tabulas 11.kolonnas rādītājs (kompostieru skaits) attiecīgajam transportlīdzeklim * 7.tabulas 6.kolonnas vidējais rādītājs (Vidējās ekspluatācijas izmaksas uz 
vienu kompostieri) * 12 mēneši; 

6. 8.kolonna. Ņemot vērā, ka kompostieru darbības garantijas laiks ir 2 gadi (atbilstoši RP SIA „Rīgas satiksme” Biļešu daļas inženiera M.Mangaļa Biļešu kompostrētāju 
iegādes tehniski-ekonomiskajos izvērtējumos norādītajai informācijai), Valsts kontroles revidenti pieņēma, ka ik pēc 2 gadiem kapitālsabiedrībai transportlīdzekļos būs 
jāuzstāda jauni kompostrētāji un pārējās sistēmas sastāvdaļas (izņemot programmatūru), to cena paliks nemainīga un transportlīdzekļos uzstādāmo iekārtu apjomi paliks 
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nemainīgi. Ņemot vērā iepriekš minēto Valsts kontroles revidenti aprēķināja Kompostieru iegādes izmaksas pa transporta līdzekļu veidiem: Regulārās kompostieru iegādes 
izmaksas (7.tabula 8.kolonna)=(Kompostrētāja vienas vienības izmaksas (6.tabulas 1.rinda 4.kolonna) * Attiecīgajā transporta līdzeklī nepieciešamo kompostrētāju skaits 
(5.tabulas 1.,2.,3.rinda 11.kolonna))+ (Kompostrētāja turētāja vienas vienības izmaksas (6.tabulas 2.rinda 4.kolonna) * Attiecīgajā transporta līdzeklī nepieciešamo 
kompostrētāju turētāju skaits (5.tabulas 1.,2.,3.rinda 11.kolonna)) + (Vadības pults vienas vienības izmaksas (6.tabulas 3.rinda 4.kolonna) * Attiecīgajā transporta līdzeklī 
nepieciešamo vadības pulšu skaits (6.tabulas 3.rinda 5.,7.,9.kolonna)) + (Datu sadales moduļa vienas vienības izmaksas (6.tabulas 4.rinda 4.kolonna) * Attiecīgajā 
transporta līdzeklī nepieciešamo datu sadales moduļu skaits (6.tabulas 4.rinda 5., 7., 9.kolonna)); 

7. 9.kolonna Ņemot vērā, ka kompostieru darbības garantijas laiks ir 2 gadi (atbilstoši RP SIA „Rīgas satiksme” Biļešu daļas inženiera M.Mangaļa Biļešu kompostrētāju 
iegādes tehniski-ekonomiskajos izvērtējumos norādītajai informācijai), Valsts kontroles revidenti pieņēma, ka ik pēc 2 gadiem kapitālsabiedrībai transportlīdzekļos būs 
jāuzstāda jauni kompostrētāji un pārējās sistēmas sastāvdaļas (izņemot programmatūru), to uzstādīšanas izmaksas paliks nemainīgas un transportlīdzekļos uzstādāmo 
iekārtu apjomi paliks nemainīgi. Ņemot vērā iepriekš minēto Valsts kontroles revidenti aprēķināja Kompostieru uzstādīšanas izmaksas pa transportlīdzekļu veidiem: Viena 
kompostiera vidējās uzstādīšanas izmaksas (7.tabulas 4.rinda 4.kolonna)*Attiecīgajā transportlīdzekļi nepieciešamo kompostrētāju skaits (5.tabulas 1., 2., 3.rinda 
11.kolonna). 

8.tabula 
RP SIA „Rīgas satiksme” elektroniskās norēķinu sistēmas biļešu kases aparātu papīra čeku ruļļu iegādes izmaksas ar PVN 

 

2009.gads 
Nr.p.k. Izdevumu postenis 

Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Kopā 2009.g. 
7 mēnešos 

Vidēji 
mēnesī 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 1 437.48 4 072.86  4 900.50 3 528.36 3 920.40 3 920.40    
2. 2 156.22 5 809.82  980.10 3 920.40   3 920.40    
3.   8 624.88  3 528.36          
4.   8 624.88             

5. 

Biļešu kases aparātu papīra čeku 
ruļļu iegādes izmaksas (Ls) ar 

PVN 
 

 
  5 570.24             

6. Kopā 3 593.70 32 702.68 0.00 9 408.96 7 448.76 3 920.40 7 840.80 64915.30 9 273.61 

7. Vidēji gadā: 111 283.37 
 
Informācijas skaidrojumi 8.tabulai: 
1. Tabulā norādīta informācija atbilstoši ar RP SIA „Rīgas satiksme” konta 5310 „Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem” apgrozījumam par laika periodu no 01.02.2009. 

līdz 01.05.2009. un piegādātāju piestādītajiem rēķiniem no 01.02.2009. līdz 31.08.2009. Saskaņā ar RP SIA „Rīgas satiksme” noslēgtajiem līgumiem biļešu kases aparātu 
papīra čeku ruļļus Rīgas sabiedriskā transporta elektroniskās norēķinu sistēmas vajadzībām 2009.gadā piegādāja 2 uzņēmumi: A/S „Ileda (vienotais reģistrācijas 
Nr.40103124563; 20.02.2009. uzņēmuma līgums Nr.LIG/2009/115 starp RP SIA „Rīgas satiksme” un A/S „Ileda”) un SIA „Eiropas Servisa Centrs (vienotais reģistrācijas 
Nr.40003857009; 23.04.2009. Līgums Nr.LIG/2009/296 „Par papīra čeku ruļļu piegādi” starp RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Eiropas Servisa Centrs”). 

 
 
 

Sagatavoja: 
Vecākais valsts revidents                                                                                                                                                                                  M.Zelčs 
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3.pielikums 
Piektā revīzijas departamenta 

26.01.2010. Revīzijas ziņojumam Nr.5.1-2-14/2009 
 
 

1.tabula 
RP SIA „Rīgas satiksme” sistēmas piegādes un sistēmas vadības līguma nosacījumu iestāšanās gadījumā maksājamās Pieejamības un 

Vadības maksas kompensācijas summas 

 

(Ierobežotas pieejamības informācija) 

 

2.tabula 

Elektroniskās norēķinu sistēmas ieviešanas izmaksas saskaņā ar SIA „Rīgas karte” biznesa plānu 
 

(Ierobežotas pieejamības informācija) 

 
 

3.tabula 
SIA „Rīgas karte” izmaksājamo dividenžu aprēķins saskaņā ar biznesa plānu 

 

(Ierobežotas pieejamības informācija) 

 
 
Sagatavoja: 
Vecākais valsts revidents                                                                                                                                                                                 M.Zelčs 
 



 
4.pielikums 

Piektā revīzijas departamenta 
26.01.2010. Revīzijas ziņojumam Nr.5.1-2-14/2009 

 
RP SIA „Rīgas satiksme” iespējamo sadarbības partneru iesniegto piedāvājumu salīdzinājums 

 
 
(Ierobežotas pieejamības informācija) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sagatavoja: 
Vecākais valsts revidents                                                                                                                                                                                M.Zelčs 



5.pielikums 
Piektā revīzijas departamenta 

26.01.2010. Revīzijas ziņojumam Nr.5.1-2-14/2009 
 

RP SIA „Rīgas satiksme” izmantoto norēķinu sistēmu darbības izvērtējus atbilstoši normatīvajos aktos un deleģēšanas līgumā 
noteiktajām prasībām 

Nr.p.k. Uzdevums, kurš jānodrošina norēķinu sistēmai Konduktoru norēķinu sistēma Kompostrētāju norēķinu 
sistēma 

Elektroniskā norēķinu sistēma 

1. 2. 3. 4. 5. 
1. Deleģēšanas līgumā1 noteikts, ka RP SIA „Rīgas satiksme” 

līdz nākamā mēneša 25.datumam iesniedz Rīgas domē mēneša 
pārskatu, kurā jānorāda maršrutu tīkla ieņēmumi no biļetēm 

Sistēma spēj daļēji nodrošināt 
ieņēmumu uzskaiti katram 
maršrutam, jo realizēto vienreizējo 
braukšanas biļešu apjomu un 
sekojoši arī ieņēmumu apjomu ir 
iespējams noteikt pēc biļešu sērijas 
numura. Ieņēmumu apjomu 
attiecīgajā maršrutā no pārdotajām 
mēnešbiļetēm nav iespējams precīzi 
noteikt. 

Sistēma spēj daļēji nodrošināt 
ieņēmumu uzskaiti katram 
maršrutam, jo izmantoto vienreizējo 
braukšanas biļešu skaitu katrā 
transportlīdzeklī ir iespējams 
noteikt pēc veikto kompostrāciju 
skaita. Ieņēmumu apjomu 
attiecīgajā maršrutā no pārdotajām 
mēnešbiļetēm nav iespējams precīzi 
noteikt. 

Sistēma spēj daļēji nodrošināt 
ieņēmumu uzskaiti katram 
maršrutam, jo izmantoto vienreizējo 
braukšanas biļešu skaitu katrā 
transportlīdzeklī ir iespējams 
noteikt pēc to iegāžu skaita pie 
transportlīdzekļa vadītāja. 
Ieņēmumu apjomu attiecīgajā 
maršrutā no pārdotajām 
mēnešbiļetēm nav iespējams precīzi 
noteikt, jo pasažierim nav jāveic 
brauciena reģistrācija braucot 
maršruta sakritības robežās. 

2. Deleģēšanas līgumā2 noteikts, ka maršruta tīkla ieņēmumu 
uzskaite tiek veikta katram pārvadājumu veidam (autobusi, 
tramvaji, trolejbusi) atsevišķi. 

Sistēma spēj nodrošināt atsevišķu 
uzskaiti. 

Sistēma spēj nodrošināt atsevišķu 
uzskaiti. 

Sistēma spēj nodrošināt atsevišķu 
uzskaiti. 

3. Pārvadātājam jānodrošina kopējo ieņēmumu un kopējo 
izmaksu aprēķins par pārvadājumu veidu un par katru maršrutu 
atsevišķi3. 

Sistēma spēj daļēju ieņēmumu un 
izdevumu uzskaiti par katru 
maršrutu atsevišķi – ieņēmumu un 
izdevumu apjomu ir iespējams 
noteikt pēc vienreizējo braukšanas 
biļešu sērijas numura, kas realizēts 
attiecīgajā maršrutā, bet nav 
iespējams precīzi noteikt attiecīgajā 
maršrutā izmantoto mēnešbiļešu 
skaitu un izdevumu apjomu par to 
iegādi.  

Sistēma spēj daļēju ieņēmumu un 
izdevumu uzskaiti par katru 
maršrutu atsevišķi – ieņēmumu un 
izdevumu apjomu ir iespējams 
noteikt pēc vienreizējo braukšanas 
biļešu veikto kompostrāciju skaita, 
bet nav iespējams precīzi noteikt 
attiecīgajā maršrutā izmantoto 
mēnešbiļešu skaitu un izdevumu 
apjomu par to iegādi. 

Sistēma spēj daļēju ieņēmumu un 
izdevumu uzskaiti par katru 
maršrutu atsevišķi – ieņēmumu un 
izdevumu apjomu ir iespējams 
noteikt veikto reģistrāciju skaita, 
bet dati nav pilnīgi, jo maršrutu 
sakritības robežās nav jāveic 
reģistrācija. Tāpat nav iespējams 
precīzi attiecināt izmaksu apjomu 
katram pārvadājuma veidam un 
maršrutam atsevišķi, ko 
kapitālsabiedrība maksā SIA „Rīgas 
karte” par elektroniskās norēķinu 
sistēmas uzturēšanu. 
 

                                                 
1 13.07.2005. deleģēšanas līgums Nr.484 „Par sabiedriskā transporta, autotransporta un maksas stāvvietu pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētā” 22.1.apakšpunkts un 
22.2.5.apakšpunkts. 
2 13.07.2005. deleģēšanas līgums Nr.484 „Par sabiedriskā transporta, autotransporta un maksas stāvvietu pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētā” 19.3.apakšpunkts. 
3 MK 02.10.2007. noteikumu Nr.672 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojumu 
tarifa noteikšanas kārtība” 20.punkts (spēkā līdz 21.11.2009.); MK 26.10.2009. noteikumu Nr.1226 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un 
izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas kārtība” 23.punkts. 
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4. Pilsētas nozīmes maršrutos pārvadātājs veic pārvadāto 
pasažieru uzskaiti4. 

Sistēma spēj daļēji nodrošināt – 
realizēto vienreizējo braukšanas 
biļešu skaits ir vienāds pārvadāto 
pasažieru skaitam. Mēnešbiļetēm 
šādus datus nav iespējams precīzi 
noteikt, bet RP SIA „Rīgas 
satiksme” izmantoja metodiku, kur 
katram mēnešbiļešu veidam tika 
attiecināts noteikts braucienu skaits 
(piemēram, viena transporta veida, 
viena maršruta visām mēneša 
dienām abonements tika 
pielīdzināts 85 braucieniem). 

Sistēma spēj daļēji nodrošināt – 
kompostrēto vienreizējo braukšanas 
biļešu skaits ir vienāds pārvadāto 
pasažieru skaitam. Mēnešbiļetēm 
šādus datus nav iespējams precīzi 
noteikt, bet RP SIA „Rīgas 
satiksme” izmantoja metodiku, kur 
katram mēnešbiļešu veidam tika 
attiecināts noteikts braucienu skaits 
(piemēram, viena transporta veida, 
viena maršruta visām mēneša 
dienām abonements tika 
pielīdzināts 85 braucieniem). 
 

Sistēma spēj daļēji nodrošināt – 
pārvadāto pasažieru skaits ir 
identisks ar veikto reģistrāciju 
skaitu transportlīdzekļos, bet 
kapitālsabiedrībai nav iespējams 
iegūt pilnīgu informāciju, jo dati 
par veiktajiem braucieniem 
maršrutu sakritības robežās netiek 
reģistrēti. 

5. Lai nodrošinātu, ka pārvadātājam tiek kompensēti zaudējumi, 
kas radušies ievērojot pasūtītāja noteiktos tarifus, tai skaitā 
atsevišķām pasažieru kategorijām, kurām pasūtītājs noteicis 
braukšanas maksas atvieglojumus, pārvadātājam jānodrošina 
ieņēmumu un izdevumu uzskaite atbilstoši pasažieru 
kategorijām5. 

Sistēma spēj daļēji nodrošināt – ir 
iespējams noteikt ieņēmumu 
apjomu pa pasažieru kategorijām, 
kuri izmantojuši tām piešķirto 
atlaižu līmeni, bet braucienu skaitu 
(līdz ar to arī izdevumu apjomu) var 
noteikt tikai piemērojot RP SIA 
„Rīgas satiksme” iepriekšējā punktā 
minēto metodiku. 

Sistēma spēj daļēji nodrošināt – ir 
iespējams noteikt ieņēmumu 
apjomu pa pasažieru kategorijām, 
kuri izmantojuši tām piešķirto 
atlaižu līmeni, bet braucienu skaitu 
(līdz ar to arī izdevumu apjomu) var 
noteikt tikai piemērojot RP SIA 
„Rīgas satiksme” iepriekšējā punktā 
minēto metodiku. 
 

Sistēma spēj daļēji nodrošināt – ir 
iespējams noteikt ieņēmumu 
apjomu pa pasažieru kategorijām, 
kuri izmantojuši tām piešķirto 
atlaižu līmeni, bet braucienu skaitu 
nevar noteikt precīzi, jo maršrutu 
sakritību robežās pasažieriem nav 
jāveic reģistrācija. 

 
 
Sagatavoja: 
Vecākais valsts revidents                                                                                                                                                                      M.Zelčs 

                                                 
4 MK 02.10.2007. noteikumu Nr.672 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma 
tarifa noteikšanas kārtība” 37.punkts (spēkā līdz 21.11.2009.); MK 26.10.2009. noteikumu Nr.1226 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un 
izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas kārtība” 73.punkts. 
5 MK 02.10.2007. noteikumu Nr.672 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma 
tarifa noteikšanas kārtība” 2.2.apakšpunkts (spēkā līdz 21.11.2009.); MK 26.10.2009. noteikumu Nr.1226 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu 
un izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas kārtība” 2.3.apakšpunkts. 
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6.pielikums 
Piektā revīzijas departamenta 

26.01.2010. Revīzijas ziņojumam Nr.5.1-2-14/2009 
 

Rīgas sabiedriskā transporta elektroniskās norēķinu sistēmas salīdzinājums ar Tallinas elektronisko norēķinu sistēmu 
Nr.p.k. Salīdzinošais rādītājs Rīgas sabiedriskā transporta elektroniskā 

norēķinu sistēma 
Tallinas sabiedriskā transporta elektroniskā 

norēķinu sistēma 
Sistēmas ieviešana 

1. Sistēmas ieviesējs, īpašnieks un 
uzturētājs: 

SIA „Rīgas karte” 
(RP SIA „Rīgas satiksme” kopuzņēmums ar Affiliated 

Computer Services Solutions France S.A.S) 

A/S “Sertifitseerimiskeskus” 
 

2. Līguma, par sistēmas ieviešanu 
noslēgšanas gads: 2007.gads 2003.gads 

3. Līguma darbības termiņš: 13 gadi (līdz 2020.gadam) 3,5 gadi, un 2007.gadā pagarināts vēl uz 5 gadiem (līdz 
2012.gadam) 

4. 
Elektroniskās norēķinu sistēmas 
darbības uzsākšanas datums 
sabiedriskajā transportā: 

2009.gada 1.aprīlis 2004.gada 1.marts 

5. 

Pašvaldības vai pašvaldības 
kapitālsabiedrības izdevumu apjoms, 
kas samaksāts (jāmaksā) par 
elektroniskās norēķinu sistēmas 
ieviešanu  

Ls 11 151 785 0 

Norēķinu sistēma sabiedriskajā transportā 

6. Norēķinu veikšanas iespējas 
sabiedriskajā transportā: 

-iespēja iegādāties vienreizējo braukšanas biļeti pie sabiedriskā 
transportlīdzekļa vadītāja; 

-iespēja iegādāties elektronisko biļeti un, iekāpjot sabiedriskajā 
transportlīdzeklī, veikt brauciena autorizāciju; 

 

 

-iespēja iegādāties vienreizējo braukšanas biļeti pie sabiedriskā 
transportlīdzekļa vadītāja; 

-iespēja iegādāties elektronisko biļeti un, iekāpjot sabiedriskajā 
transportlīdzeklī, nav jāveic papildu darbības; 

-iespēja iegādāties vienu vienreizējo braukšanas biļeti 
iepriekšpārdošanā un iekāpjot transportlīdzeklī veikt tās 
kompostrēšanu (reģistrēšanu); 

7. 

Pasažieru veicamās darbības, lai 
sabiedriskajā transportā varētu 
izmantot elektronisko norēķinu 
sistēmu: 

- jāiegādājas viedkarte vai viedbiļete iepriekšpārdošanā, ar tajā 
ielādētu derīgu biļetes veidu; 

- iekāpjot sabiedriskajā transportlīdzeklī jāveic brauciena 
autorizācija; 

- iepriekšpārdošanā jāiegādājas noteikts elektroniskās biļetes 
veids; 

8. Elektronisko biļešu iegādes vietas: 

- mazumtirdzniecības vietās; 

- tirdzniecības automātos; 

- interneta veikalā; 

 

- mazumtirdzniecības vietās; 

- tirdzniecības automātos; 

- interneta veikalā; 

- izmantojot mobilo telefonu īsziņu; 

- izmantojot stacionāro telefonu. 



 2

9. Elektroniskajā norēķinu sistēmā 
izmantojamo biļešu skaits: 89 42 

10. Elektronisko biļešu kontrole 
transportlīdzekļos: 

- sabiedriskā transporta kontrolieri veic viedbiļešu un viedkaršu 
pārbaudi, identificējot, vai tajā ir braucienam derīga biļete un 
vai pasažieris ir veicis autorizāciju transportlīdzeklī, kurā 
pārvietojas. Gadījumā, ja pasažiera viedkartē vai viedbiļetē ir 
braucienam derīga biļete, bet nav veikta autorizācija 
sabiedriskajā transportlīdzeklī, pasažieris tiek sodīts, par 
braucienu bez biļetes. 

- pasažieriem, kuri izmanto atvieglojumus, kontrolei nav 
jāuzrāda dokuments, kas apliecina, ka tam ir tiesības iegādāties 
un izmantot biļetes ar atvieglojumiem. Lai izmantotu 
normatīvajā aktā paredzētos braukšanas atvieglojumus, RP SIA 
"Rīgas satiksme" klientu apkalpošanas centrā jāuzrāda 
pamatojums un personalizētajā viedkartē jāieraksta atbilstoša 
pasažiera statusa informācija. 

- sabiedriskā transporta kontrolieri veic ID-kartes pārbaudi, 
identificējot vai persona, ir iegādājusies braukšanai derīgu 
biļeti. Gadījumā, ja pasažieris nevar uzrādīt ID-karti, bet var 
uzrādīt citu personu apliecinošu dokumentu, kurā ir personas 
kods, kontrolei ir iespēja pārbaudīt vai pasažieris ir iegādājies 
braucienam derīgu biļeti. 
 
- pasažieriem, kuri izmanto atvieglojumus un tie nav Tallinas 
pilsētas iedzīvotāji, kontrolei jāuzrāda dokuments, kas 
apliecina, ka tiem ir tiesības iegādāties un izmantot biļetes ar 
atvieglojumiem. 

Informācija elektroniskajā norēķinu sistēmā 

11. 
Elektroniskās norēķinu sistēmas 
tiešsaiste ar citām informācijas 
sistēmām: 

-Sistēma nav tiešsaistē ar citām informācijas sistēmām -Sistēma ir tiešsaistē ar pašvaldības un valsts informācijas 
sistēmām, kas ļauj veikt aktuālu un korektu pasažieru 
atvieglojumu vadību. 

12. 
Elektroniskās norēķinu sistēmas 
aprīkojums (to tiešsaiste ar citām 
sistēmas sastāvdaļām): 

- Kontrolieru termināli (nav tiešsaistē ar citām sistēmas 
sastāvdaļām); 

- Tirdzniecības vietas (tiešsaistē ar Centrālo informācijas 
sistēmu); 

- Centrālā informācijas sistēma (tiešsaistē ar datu 
koncentratoriem un tirdzniecības vietām) 

- Validatori (tiešsaistē ar transportlīdzekļa vadītāja konsoli); 

- Transportlīdzekļa vadītāja konsole (tiešsaistē ar validatoru); 

- Tirdzniecības vietas (tiešsaistē ar Centrālo informācijas 
sistēmu); 

- Datu koncentratori (tiešsaistē ar Centrālo informācijas 
sistēmu); 

- Centrālā informācijas sistēma (tiešsaistē ar datu 
koncentratoriem un tirdzniecības vietām). 

- Kontrolieru termināli (tiešsaistē ar Centrālo datu bāzi); 

- Tirdzniecības vietas (tiešsaistē ar Centrālo datu bāzi); 

- Centrālā datu bāze (tiešsaistē ar tirdzniecības vietām un 
kontroliera termināliem un valsts un pašvaldības 
informācijas sistēmām). 

13. Elektroniskās norēķinu sistēmas 
sastāvdaļu savstarpējā sasaiste: 

- Sistēmas sastāvdaļas, kuras tiek izmantotas transportlīdzekļos 
(validatori, transportlīdzekļu vadītāju pultis) nav tiešsaistē ar 
citām sistēmas sastāvdaļām (Centrālo informācijas sistēmu, 
tirdzniecības automātiem, mazumtirdzniecības vietu 
aprīkojumu, datu koncentratoriem, kontroliera termināliem); 

-aktuālās informācijas (datu) apmaiņa starp Centrālo 
informācijas sistēmu uz transportlīdzekļu aprīkojumu tiek 

- Visas sistēmas sastāvdaļas (Kontroliera termināli, 
mazumtirdzniecības vietu aprīkojums, tirdzniecības automāti) ir 
tiešsaistē ar Centrālo datu bāzi; 

 

- aktuālā informācija sistēmā ir pieejama tiešsaistē 
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veikta izmantojot datu koncentratoru;  

- aktuālo informāciju par pasažieru tiesībām izmantot atlaides 
viedkartēs, iespējams ielādēt tikai kapitālsabiedrības klientu 
apkalpošanas centros; 

 
-aktuālā informācija par pasažiera pieejamiem atvieglojumiem 
sistēmai ir pieejama no Tallinas pašvaldības informācijas 
sistēmas. 

 

14. Informācija, kuru iespējams iegūt 
elektroniskajā norēķinu sistēmā: 

- par ieņēmumu apjomu, realizējot braukšanas biļetes un 
viedkartes; 

- par pārdoto biļešu veidiem; 

- par veiktajām kontrolēm; 

-par pasažieru pārvietošanās intensitāti pa transportlīdzekļiem 
un maršrutiem (daļēji, jo netiek gūta informācija par 
pasažieriem, kuriem nav jāveic braucienu reģistrācijas); 

- par pasažieru pārvietošanās intensitāti pa pasažieru 
kategorijām; 

- par ieņēmumu apjomu realizējot braukšanas biļetes;                  
n 

- par pārdoto biļešu veidiem; 

- par veiktajām kontrolēm; 

Sistēmas uzturēšanas izmaksas 

15. Sistēmas uzturēšanas izmaksu 
finansētājs - RP SIA „Rīgas satiksme” - Tallinas pilsētas pašvaldība 

16. 

Pašvaldības vai pašvaldības 
kapitālsabiedrības izdevumu apjoms 
mēnesī elektroniskās norēķinu 
sistēmas uzturētājam: 

- 9% no realizēto biļešu summas, par biļešu izplatīšanu 
tirdzniecības vietās; 

- 4,4% no realizēto biļešu summas, par biļešu izplatīšanu 
tirdzniecības automātos; 

- 3,7% no realizēto biļešu summas, par biļešu izplatīšanu 
internetā; 

- Sistēmas uzturēšanas maksa (vadības maksa) bez PVN vidēji 
– Ls 519 231  

- 7,49% no realizēto biļešu summas, kuru derīguma termiņš ir 
mazāks par 30 dienām; 

- 6,5% no realizēto biļešu summas, kuru derīguma termiņš ir 
lielāks par 30 dienām; 

Mērķi un uzdevumi, kurus iespējams realizēt ar elektronisko norēķinu sistēmu 

17. 
Iespēja elektroniski veikt norēķinus 
par sabiedriskā transporta 
pakalpojumiem: 

Jā Jā 

18. Vienkāršota un elastīga atvieglojumu 
un tarifu vadība: 

Nē; 

- Sistēma nenodrošina aktuālu un korektu atvieglojumu 
piemērošanu pasažieriem, jo pasažieru statuss ir piesaistīts 
viedkartei un to iespējams koriģēts tikai apmeklējot 
kapitālsabiedrības klientu apkalpošanas centru. RP SIA „Rīgas 
satiksme” rīcībā nav aktuāla informācija par pasažieru 
atvieglojumu saņemšanas nosacījumu izmaiņām, jo sistēma nav 
tiešsaistē ar citām pašvaldības un valsts informācijas sistēmām.   

Jā; 

-Sistēma nodrošina aktuālu un korektu atvieglojumu 
piemērošanu pasažieriem, jo ir tiešsaistē ar pašvaldības un 
valsts informācijas sistēmām, kas ļauj veikt atvieglojumu 
vadību, atbilstoši to saņemšanas nosacījumiem 
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-Tarifu politikas izmaiņu gadījumā pasažieriem ir iespēja 
ilgstoši (līdz par 8 mēnešiem) izmantot sabiedrisko transportu ar 
tarifu, kurš nav spēkā. /skat. Ziņojumu/ 

 

- Tarifu politikas izmaiņu gadījumā pasažieriem nav iespēju 
ilgstoši izmantot sabiedriskā transporta tarifu, kurš nav spēkā 
(maksimāli 1 mēnesis). 

19. Naudas norēķinu īpatsvara 
samazināšana transportlīdzekļos: 

Nē; 

15% no biļešu pārdošanas ieņēmumiem tiek gūti no 
vienreizējām braukšanas biļetēm, kuras tiek realizētas pie 

transportlīdzekļa vadītāja 

Jā; 

1% no biļešu pārdošanas ieņēmumiem tiek gūts no vienreizējām 
braukšanas biļetēm, kuras tiek realizētas pie transportlīdzekļa 

vadītāja 

20. 

Iespēja analizēt pasažieru braukšanas 
intensitāti pa pasažieru kategorijām, 
maršrutiem, transportlīdzekļu 
veidiem: 

Daļēji; 

RP SIA „Rīgas satiksme” pēc elektroniskās norēķinu sistēmas 
ieviešanas neizmanto sistēmā esošos datus, lai veiktu šādu 

analīzi. Tāpat sistēmā esošie dati nav pilnīgi, jo 
kapitālsabiedrības rīcībā nav dati par to pasažieru pārvietošanās 
intensitāti, kuriem nav jāveic validācija sabiedriskajā transportā. 

Nē; 

21. Atvieglot biļešu iegādes iespējas: Jā Jā 

22. Vienkāršot tarifu politiku: 
Nē; 

Pēc elektroniskās norēķinu sistēmas ieviešanas palielinājies 
norēķinos izmantojamo biļešu skaits līdz 89. 

Jā; 

Elektroniskajā norēķinu sistēmā izmantojamo biļešu skaits ir 42 

23. Mēnešbiļešu īpatsvara palielināšana 
kopējos ieņēmumos: 

Jā;  

85% no kopējiem ieņēmumiem 

Daļēji: 

65% no kopējiem ieņēmumiem 

 
 
 
Sagatavoja: 
Informācijas sistēmu auditors                                                                                                                                                         A.Maskalāns 
 
 
Vecākais valsts revidents                                                                                                                                                                M.Zelčs 


