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 mainīts uzņēmuma nosaukums 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" ir Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošs uzņēmums. 100%
kapitāla daļu turētājs ir Rīgas valstspilsētas pašvaldība.
SIA "Rīgas ūdens" pārvaldi īsteno Rīgas valstspilsētas pašvaldība, Rīgas
dome, dalībnieku sapulce, padome un valde. Atbilstoši Publiskas personas kapitāla
daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14. pantam, šajā likumā paredzētos
kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem Rīgas pilsētas izpilddirektors.

SIA "Rīgas ūdens" vadība
SIA "Rīgas ūdens" padome ir kapitālabiedrības pārraudzības institūcija, kas dalībnieku
sapulču starplaikos pārstāv kapitāla daļu turētāja pārstāvja (pašvaldības) intereses un
uzņēmuma darbības stratēģijā noteiktajos ietvaros uzrauga SIA "Rīgas ūdens" valdes
darbību.
SIA "Rīgas ūdens" vadību nodrošina valde. Uzņēmuma darbības nodrošināšanai un
operatīvai lēmumu pieņemšanai valde ir apstiprinājusi valdes locekļu pārvaldības
jomas.
Valdes galvenie uzdevumi ir nodrošināt kapitālsabiedrības 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 uzņēmuma statūtiem, pieņem padome un dalībnieku sapulce.
Korporatīvās pārvaldības modelis
SIA "Rīgas ūdens" pārvaldības modelis ir veidots, ievērojot korporatīvās pārvaldības
labo praksi, nodalot stratēģisko un operatīvo vadību. Uzņēmuma pārvaldību īsteno
dalībnieku sapulce, padome un valde. Atbilstoši SIA “Rīgas ūdens” statūtiem,
uzņēmuma padomes un valdes sastāvā ir trīs locekļi.
Atbilstoši OECD kapitālsabiedrību korporatīvās pārvaldības vadlīniju pasaules labākās
prakses principiem, Nasdaq Riga AS rekomendācijām un Latvijas Republikas Tieslietu
ministrijas Korporatīvās pārvaldības kodeksam, uzņēmumā ir spēkā Korporatīvās
pārvaldības politika. Tā tiek pārskatīta un atjaunināta reizi gadā. Tāpat uzņēmums ir
izstrādājis un ieviesis politikas visās būtiskajās korporatīvās pārvaldības jomās. Plašāk
šeit.
Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2021. gadu.
SIA “Rīgas ūdens” darbību nosaka normatīvie akti un nozares politikas plānošanas
dokumenti ūdenssaimniecības pakalpojumu jomā. Ņemot vērā, ka ar Rīgas domes
07.07.2021. lēmumu Nr. 720 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības
saglabāšanu SIA “Rīgas ūdens”” un 06.10.2021. lēmumu Nr.938 “Par SIA “Rīgas
ūdens” specifisko nefinanšu mērķu noteikšanu” ir noteiks uzņēmuma vispārējais
stratēģiskais mērķis un septiņi nefinanšu mērķi, SIA “Rīgas ūdens” ir izstrādājis un
padome 02.09.2022. apstiprinājusi SIA "Rīgas ūdens" vidējā termiņa darbības
stratēģiju 2022. – 2024.gadam. Stratēģijas kopsavilkums pieejams šeit.

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
Uz 2022. gada 1. septembri SIA "Rīgas ūdens" 19 struktūrvienībās strādāja 741
darbinieks, no kuriem 80,2% veido ražošanas personāls, 11,2% strādājošo ir iesaistīti
administratīvos, bet 8,6% - ar pakalpojumu pārdošanu saistītos procesos.
SIA “Rīgas ūdens” darbinieku atlīdzības noteikšanas kritēriji ir atspoguļoti SIA "Rīgas
ūdens" atalgojuma un atlases politikā, kas 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:
Personāla politika;
Personāla atalgojuma un atlases politika;
Amatu iedalījums amatu grupās un informācija par valdes mēneša atlīdzības un
darbinieku mēneša darba algas apmēru;

Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un
to noteikšanas kritērijiem institūcijā.
Statistika par vadošo darbinieku atlasi 2021. gadā.

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. SIA “Rīgas ūdens” pakalpojumus sniedz arī
pakalpojumu lietotājiem, kas rada virsnormas piesārņojumu un ar būvniecību procesu
saistītām personām.
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 2022. gada 1. janvāri ir noslēgti līgumi ar 20 258 nekustamā
īpašuma īpašniekiem un ūdenssaimniecības pakalpojumi tiek nodrošināti 23
222 objektos. Pakalpojumu lietotāju segmentāciju skatīt diagrammā.

Galvenie finanšu rādītāji

Līdzdalība citās sabiedrībās
SIA "Rīgas ūdens" nav līdzdalības citās sabiedrībās.

