RĪGAS DOME
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, reģ. Nr.LV90000064250, tālrunis 80000800, fakss 67026184,
e-pasts: sekretariats@riga.lv

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Rīgā

13.05.2008.

Nr.119
(prot. Nr.99, 10.§)

Par Rīgas domes Satiksmes departamenta maksas pakalpojumiem
Grozījumi ar:

RD 08.07.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.128;
RD 24.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.31

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 21.11.2006.
noteikumu Nr.940 „Noteikumi par informācijas
sniegšanas maksas pakalpojumiem” 2., 3.punktu
(RD 08.07.2008. saistošo noteikumu Nr.128 redakcijā)

1. Noteikt Rīgas domes Satiksmes departamenta (turpmāk tekstā – Satiksmes
departaments) maksas pakalpojumus saskaņā ar sarakstu pielikumā.
2. (Svītrots ar RD 08.07.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.128)
3. Ja maksas pakalpojumi tiek sniegti politiski represētām personām, kā arī
aizbildņiem un aizgādņiem, kuri uzrāda attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu,
aprēķinot maksas pakalpojuma cenu, maksa tiek samazināta par 50 procentiem.
(RD 08.07.2008. saistošo noteikumu Nr.128 redakcijā)

4. No maksas par maksas pakalpojumiem atbrīvo, ja informāciju pieprasa
invalīdi, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki,
pensionāri, kuriem pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu, par
trūcīgām atzītās privātpersonas, uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu, kā arī,
ja pieprasītā informācija nepieciešama bērna tiesību un interešu aizsardzībai, ja
dokuments privātpersonai ir pazudis nelaimes gadījumā vai prettiesiskas rīcības dēļ.
(RD 08.07.2008. saistošo noteikumu Nr.128 redakcijā)
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5. (Svītrots ar RD 08.07.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.128)
6. Noteikt, ka samaksa par pakalpojumu veicama Satiksmes departamenta kasē
vai ar pārskaitījumu Satiksmes departamenta kontā pirms pakalpojuma saņemšanas.
7. Par maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus izlietot atbilstoši Satiksmes
departamenta apstiprinātajām tāmēm ar pakalpojumu sniegšanu saistītu izdevumu
samaksai, kā arī citu ar Satiksmes departamenta saimnieciskās darbības nodrošināšanu
saistītu izdevumu samaksai.
8. Ja maksa par pakalpojumu ir samaksāta, bet pakalpojums nav saņemts, Rīgas
domes Satiksmes departaments maksu par pakalpojumu atmaksā atpakaļ pakalpojuma
pasūtītājam.
9. Ja pakalpojuma pasūtītājs pakalpojuma izpildes laikā no tā atsakās, rakstiski
iesniedzot iesniegumu, pakalpojuma sniedzējs pārtrauc pakalpojuma izpildi, sagatavo
pakalpojuma izmaksu tāmi un no saņemtās pakalpojuma maksas summas sedz izmaksas
par darbiem, kas veikti līdz pakalpojuma izpildes pārtraukšanas dienai. Atlikušo summu,
kas pārsniedz administratīvos izdevumus, 10 dienu laikā atmaksā pakalpojuma pasūtītāja
norādītajā kontā.
10. (Svītrots ar RD 24.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.31).
11. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un stājas
spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

Domes priekšsēdētājs
Rīgā 2008.gada 15.maijā

Kuļikovs 67012766

J.Birks

