Vizītkarte
Dibināšanas dati un nosaukums
24.09.1991. tika nodibināts Rīgas pilsētas pašvaldības uzņēmums
„Rīgas ūdens”.
16.12.2003. Rīgas dome pieņēma lēmumu par pašvaldības uzņēmuma
reorganizāciju par sabiedrību ar ierobežotu atbildību, nosakot tai
pašvaldības uzņēmuma „Rīgas ūdens” saistību un tiesību pārņemšanu.
12.01.2004. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas ūdens" tika
nodibināta un ierakstīta Komercreģistrā.
14.01.2016. tika nomainīts uzņēmuma nosaukums (firma) uz SIA "Rīgas
ūdens".

Galvenās darbības jomas
Veicot pašvaldības funkciju ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu jomā,
SIA “Rīgas ūdens” Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā sniedz šādus
ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus:

Ūdensapgāde:

ūdens ieguve, uzkrāšana un sagatavošana lietošanai līdz padevei
centralizētajā ūdensvada tīklā;
ūdens piegāde no padeves vietas centralizētajā ūdensvada tīklā līdz
piederības robežai;
Kanalizācija:
notekūdeņu savākšana centralizētajās kanalizācijas sistēmās (izņemot
notekūdeņu savākšanu lietus kanalizācijas sistēmās) no piederības robežas
un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;
notekūdeņu attīrīšana un novadīšanā vidē, tai skaitā virszemes
ūdensobjektos.
SIA "Rīgas ūdens" sniedz ūdenssaimniecības pakalpojumus arī ārpus Rīgas
pilsētas administratīvās teritorijas, nodrošinot dzeramā ūdens padevi un
notekūdeņu attīrīšanu atsevišķām Rīgas pilsētas tuvumā esošām pašvaldību
teritorijām.

Pārvaldības principi
SIA "Rīgas ūdens" pārvaldi īsteno Rīgas pilsētas pašvaldība, Rīgas dome,
dalībnieku sapulce un valde.
Dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem kapitāla daļu turētāja
pārstāvis, kura pilnvaras Rīgas dome ir nodevusi Rīgas domes priekšsēdētāja
vietniekam.

SIA "Rīgas ūdens" vadība
SIA "Rīgas ūdens" vadību nodrošina valde. Uzņēmuma darbības nodrošināšanai
un operatīvai lēmumu pieņemšanai valde ir apstiprinājusi valdes locekļu
specializācijas (atbildības) jomas.
Valdes galvenie uzdevumi ir nodrošināt Sabiedrības stratēģisko virzību, attīstības
plānu, mērķu un politikas izstrādi un īstenošanu, kā arī budžeta sagatavošanu un
apstiprināšanu atbilstoši Rīgas domes un dalībnieku sapulces lēmumos
noteiktajam.
Valde pieņem lēmumus visos sabiedrības darbības jautājumos, izņemot
jautājumus, kuros lēmumus, saskaņā ar “Publiskas personas kapitāla daļu un

kapitālsabiedrību pārvaldības likumu” un Sabiedrības statūtiem, pieņem
dalībnieku sapulce.

Korporatīvās pārvaldības sistēma
SIA "Rīgas ūdens" ir izveidota korporatīvās pārvaldības sistēma, kas ietver
plānošanas, koordinēšanas, motivēšanas, kontroles un uzņēmuma darbības
procesu operatīvās vadības organizāciju un nodrošina uzņēmuma darbinieku,
finanšu, materiālo un informācijas resursu efektīvu izmantošanu.

Darbības virzienu vadība
SIA "Rīgas ūdens" galveno darbības virzienu vadītāji - departamentu direktori un
struktūrvienību vadītāji, veic operatīvo vadību, kas ietver struktūrvienībai izvirzīto
mērķu sasniegšanu, budžeta izpildes, konkrētu pakalpojumu tehnoloģiskā
procesa, atbalsta funkciju un citu ikdienas pienākumu izpildes nodrošināšanu
atbilstoši valdes apstiprinātajiem nolikumiem, procedūrām un citiem
organizatoriskajiem dokumentiem.

Personāls
2018. gada beigās SIA "Rīgas ūdens" 19 struktūrvienībās strādā 765 darbinieki.
80,9% strādājošo ir iesaistīti ražošanas procesos, 10,9% - administratīvajos, bet
8,2% - ar pakalpojumu pārdošanu saistītos procesos.
SIA "Rīgas ūdens" atalgojuma politika veidota ar mērķi saglabāt, piesaistīt,
motivēt un attīstīt profesionālus darbiniekus, veicinot SIA „Rīgas ūdens”
Stratēģiskās attīstības plānā noteikto darbības mērķu, attīstības virzienu un
uzdevumu izpildi.
Pielikumi:
SIA "Rīgas ūdens" atalgojuma politikas principi;
Amatu iedalījums grupās un informācija par amatpersonu un darbinieku
mēnešalgas apmēru;
Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām
garantijām un to noteikšanas kritērijiem institūcijā.

Klienti
SIA “Rīgas ūdens” klienti ir ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji un
potenciālie pakalpojumu lietotāji – nekustamo īpašumu īpašnieki, kas veic
nepieciešamās darbības, lai ierīkotu pieslēgumu pie centralizētās ūdensapgādes
vai kanalizācijas sistēmas un noslēgtu pakalpojumu līgumu.
Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs ir nekustamā īpašuma īpašnieks vai
valdītājs, kurš saņem noteikta veida ūdenssaimniecības pakalpojumu,
pamatojoties uz līgumu par pilsētas ūdensvada un kanalizācijas lietošanu, kā arī
persona, kas nodod attīrīšanai notekūdeņus, pamatojoties uz līgumu par
decentralizēti savākto notekūdeņu attīrīšanu.
SIA “Rīgas ūdens” uz 2018. gada 31. decembri ir noslēgti līgumi ar 18 384
nekustamā īpašuma īpašniekiem un ūdenssaimniecības pakalpojumi tiek
nodrošināti 22 832 objektos. Pakalpojumu lietotāju segmentāciju skatīt
diagrammā.

Galvenie finanšu rādītāji

Līdzdalība citās sabiedrībās
SIA “Rīgas ūdens” ir meitas sabiedrība SIA “Aqua Riga”, kurā SIA “Rīgas ūdens”
pieder visas kapitāla daļas.
SIA „Aqua Riga” dibināta 2012. gada 28. augustā. SIA „Aqua Riga” darbības
virziens ir fasēta dzeramā ūdens ražošana un izplatīšana.

