Vēsture
SIA “Rīgas ūdens” ir Rīgas pilsētas pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība, kas
darbojas stratēģiski svarīgā nozarē, veicot pašvaldības funkciju ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumu jomā. Uzņēmums ir dibināts 1991. gada 24.
septembrī, savukārt 2003. gada 16. decembrī Rīgas dome pieņēma lēmumu „Par
Rīgas pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Rīgas ūdens” reorganizāciju par
sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Rīgas ūdens””. Sabiedrība ir nodibināta un
ierakstīta Komercreģistrā 2004. gada 12. janvārī.

2016. gads
Pabeigta projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā 4. kārta”, pateicoties
projekta realizācijai tiek rekonstruēti un jaunizbūvēti ūdensvada un kanalizācijas
tīkli. Mārupes, Katlakalna un Bolderājas iedzīvotājiem rodas iespēja pieslēgties
centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. Izbūvēta atdzelžošanas
stacija Baltezerā, nodrošinot ūdens kvalitātes atbilstību ES direktīvas 98/83/EK
prasībām.

2012. gads
2012. gada 28. augustā SIA “Rīgas ūdens” dibina meitas sabiedrību SIA “Aqua
Riga”, kurā SIA “Rīgas ūdens” pieder visas kapitāla daļas. SIA „Aqua Riga”
darbības virziens ir fasēta dzeramā ūdens ražošana un izplatīšana

2009. gads
Pamatojoties uz Rīgas domes 2009. gada 12. maija lēmumu Nr. 5113 „Par
līguma par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu
noslēgšanu ar SIA „Rīgas ūdens” un Eiropas Savienības Kohēzijas fonda
projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, IV kārta” iesniegumu”,
2009. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība un SIA „Rīgas ūdens” noslēdz
savstarpējās sadarbības līgumu.Pabeigta projekta “Ūdenssaimniecības
attīstība Rīgā 3. kārta”. Pateicoties projekta realizācijai tiek rekonstruēti un

jaunizbūvēti ūdensvada un kanalizācijas tīkli. Šampētera un Dārzciema
iedzīvotājiem rodas iespēja pieslēgties centralizētiem ūdensapgādes un
kanalizācijas tīkliem.

2006. gads
Pabeigtas projekta Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā 1. un 2. kārta. (“Rīgas ūdens
un apkārtējas vides projekts). Pateicoties projekta realizācijai, tiek rekonstruētas
dzeramā ūdens attīrīšanas stacija “Daugava” un bioloģiskās attīrīšanas stacija
“Daugavgrīva”, kā arī veikti kvalitatīvi uzlabojumi ūdensvada un kanalizācijas
tīklos.

2004. gads
2003. gada 16. decembrī Rīgas dome pieņem lēmumu „Par Rīgas pilsētas
pašvaldības uzņēmuma „Rīgas ūdens” reorganizāciju par sabiedrību ar
ierobežotu atbildību (SIA) „Rīgas ūdens” (turpmāk – SIA „Rīgas ūdens”), nosakot,
ka SIA „Rīgas ūdens” ir pašvaldības uzņēmuma „Rīgas ūdens” saistību un tiesību
pārņēmēja. SIA „Rīgas ūdens”, reģistrācijas numurs 40103023035, ir nodibināta
un ierakstīta Komercreģistrā 2004. gada 12. janvārī.

1991. gads
1991. gada 24. septembrī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā tiek
reģistrēts Rīgas pilsētas pašvaldības uzņēmumu „Rīgas ūdens” ar mērķi
nodrošināt centralizētus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Rīgas
pilsētā.
1991. Darbu uzsāk bioloģiskās attīrīšanas stacija “Daugavgrīva”. Šī stacija
nodrošina kvalitatīvu notekūdeņu attīrīšanu un attīrītā ūdens izvadīšanu
Rīgas jūras līcī.

1988. gads
Darbu uzsāk Rīgas ūdensapgādes muzejs.

1978. gads
Darbu uzsāk dzeramā ūdens sagatavošanas stacija “Daugava”. Šī stacija ūdeni
saņem no Daugavas Rīgas HES ūdenskrātuves, kuru kvalitatīvi attīra un piegādā
Daugavas labā krasta Rīgas iedzīvotājiem.

1950. gads
Tiek rekonstruēta sūkņu stacija Baltezers, kurā vecie tvaika sūkņi tiek nomainīti
ar elektrības darbinātiem sūkņiem.

1935. gads
Tiek izbūvēta sūkņu stacija “Zaķumuiža”, un pateicoties tai tiek palielināts Rīgai
piegādājamā pazemes ūdens apjoms.

1904. gads
Tiek pabeigta sūkņu stacijas “Baltezers izbūve kura Rīgai sāk piegādāt kvalitatīvu
dzeramo gruntsūdeni.

1883. gads
No Minhenes pieaicinātais hidroģeologs Ādolfs Tīms pēc pētījumu veikšanas ziņo
par pazemes ūdens avotiem Rīgas ūdensapgādei Austrumos no Rīgas – Baltezera
apkaimē.

1876. gads
Rīgas ūdensapgādes nodrošināšanai iebūvē divus tvaika katlus un divus
horizontālos sūkņus un jaunu spiedvadu uz pilsētu, kas nodrošinu lielāku
pilsētniekiem piegādājamo ūdens apjomu.

1863. gads
Darbu uzsāk jauna sūkņu stacija Maskavas ielā. Beidzas posms, kad ūdeni Rīgas
pilsētai piegādāja pa koka caurulēm.

1679. gads
Tiek paplašināts koka cauruļu tīkls, pa kurām Rīgas iedzīvotāji no Daugavas
saņem ūdeni. Tiek izbūvēti jau zirgu staļļi, kuros “ūdensskunstes” darbināšanai
tiek turēti 30 zirgi. Ūdensskunste, kas tika rekonstruēta Rīdzinieku vajadzībām,
kalpoja 200 gadus.

1620. gads
Dancigas amata meistars Jākobs Jostens Daugavas krastā izbūvē jaunu iekārtu
ūdens piegādei rīdziniekiem. Sešu zirgu riezta virzuļu sistēma no Daugavas
sūknē ūdeni koka baseinā, kuru rīdzinieki izmanto ikdienas vajadzībām.

1582. gads
Polijas karalis Stefans Batorijs Rīgai piešķir privilēģiju ūdens pievadīšanai.

