
PLĀNS apstiprināts ar 28.07.2021.
valdes lēmumu Nr.2.4.1./2021/62

PLĀNA IZPILDE apstiprināta ar 03.11.2021.
valdes lēmumu Nr.2.4.1./2021/84

Ieraksta 
kārtas Nr.

Secinājums (ar kārtas Nr.ziņojumā) Ieteikums (ar kārtas Nr.ziņojumā) Uzdevuma Nr. Veicamās darbības ieteikuma ieviešanai Termiņš Uzdevuma izpildes statuss uz 
01.11.2021.

1.1.

Saskaņā ar SIA "Rīgas ūdens"  09.04.2021. ārkārtas dalībnieku sapulces 
lēmumu (protokols  Nr.2) noslēgtas atklātas izsoles (e-izsoļu vietnē  
https://izsoles.ta.gov.lv/) par septiņu pamatdarbības nodrošināšanai pilnībā 
neizmantotu nekustamo  īpašumu atsavināšanu 765 435 EUR vērtībā.

02.07.2020. 

IZPILDĪTS 

1.2.

Saskaņā ar SIA “Rīgas ūdens” statūtu 11.2.punktu iesniegt SIA “Rīgas ūdens” 
dalībnieku sapulcei lūgumu iepriekšējas piekrišanas saņemšanai septiņu 
nekustamo īpašumu, kas pilnībā netiek izmantoti ražošanā atsavināšanai 
(noslēdzošā rīcības plāna kārta atbilstoši situācijai uz 30.07.2021.).  30.09.2020. 

IZPILDĪTS. 20.10.2021. Sabiedrības valde apstiprināja ziņojumu SIA 
“Rīgas ūdens” dalībnieku sapulcei par nekustamo īpašumu 
atsavināšanas 1.kārtas rezultātiem un iesniedza lūgumu sniegt 
iepriekšēju dalībnieku sapulces piekrišanu 2.kārtas septiņu nekustamo 
īpašumu, kas pilnībā netiek izmantoti ražošanā atsavināšanai.  

1.3.

Izvērtēt un iesniegt ziņojumu SIA "Rīgas ūdens" padomei par septiņu 
nekustamo īpašumu, kas daļēji netiek izmantoti ražošanā uz 30.07.2021., 
atsavināšanas lietderību.

15.10.2021.

IZPILDĪTS. Izvērtējums sagatavots un Ziņojums Padomei izskatīts 
03.11.2021. Sabiedrības valdes sēdē. 

1.4.

Pēc SIA “Rīgas ūdens”dalībnieku sapulces lēmuma par piekrišanu 
nekustamā īpašuma atsavināšanai pieņemšanas, nodrošināt atsavināšanas 
procesu, organizējot atklātas izsoles.

Četru mēnešu laikā pēc  dalībnieku 
sapulces lēmuma pieņemšanas 

SIA “Rīgas ūdens”dalībnieku sapulces lēmuma par piekrišanu 
nekustamo īpašumai atsavināšanai pieņemšana plānota 12.11.2021.

1.5.

Vēsturisko ūdenstorņu turpmākās izmantošanas un /vai nodošanas Rīgas 
domei plāna sagatavošana un iesniegšana SIA "Rīgas ūdens" padomei. Mēneša laikā pēc Rīgas domes 

norādījumu saņemšanas 

Līdz 01.11.2021. nav saņemti Rīgas domes norādījumi par vēsturisko 
ūdenstorņu turpmāko izmantošanu un /vai nodošanu Rīgas domei

2.1.

Tiek patstāvīgi nodrošinātas smaku ierobežošanas darbības atbilstoši 
24.04.2019. izsniegtās un 05.02.2021. atjaunotās SIA „Rīgas ūdens” atļaujas 
B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. RI19IB0008 nosacījumiem. Ap dūņu 
krātuvi Nr.061 no aprīļa līdz oktobrim ieskaitot  darbojās smaku 
neitralizējošā līdzekļa iekārta un nekādas nestandarta darbības dūņu laukos 
netiek veiktas. 

Tiek nodrošināta pastāvīgi.

IZPILDĪTS. Noslēgts līgums Nr.2021-BASD-103 par smaku izplatības 
ierobežošanu no atklātā dūņu uzglabāšanas rezervuāra “Vārnukrogs”. 
Līguma izpildes termiņš no  01.04.2021 līdz 31.10.2021. Smaku 
ierobežošanas darbības nodrošināšanai 2022. gadam līdzekļi paredzēti 
Sabiedrības 2022. gada budžetā.

2.2.

Papildus B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. RI19IB0008 atļaujas 
nosacījumiem tiks uzstādīta  smaku monitoringa iekārta un veikta izpēte par 
papildus uzlabojumiem, kas nodrošinātu dūņu virsmas apsmidzināšanu ar 
divkomponentu produktu POLIFLOCK BIO X2, 14 dienu periodam, kas 
ierobežotu  mikroorganismu bioloģiskās aktivitātes procesus un smaku 
izdalīšanos.

15.09.2021.

IZPILDĪTS. Ieteikuma izpilde pabeigta pilnībā 03.08.2021, veikta smaku 
samazināšanas reaģenta POLIFLOCK BIO X2 piegāde un izsmidzināšana.

3.1

Veikt 110 gab. dažādu ražotāju ultraskaņas mēraparātu (DN 15 - DN 40) 
uzstādīšanu un testēšanu to uzskaitītā ūdens apjoma analīzei un 
piemērotākā mēraparāta izvēlei turpmāko pakalpojumu uzskaitei.

01.11.2021.

IZPILDĪTS. No 30.06.2021. – 31.07.2021. tīklā tika uzstādīti 5 dažādu 
ražotāju (Zenner, Diehl, Apator, Kamstrup, Integra Metering) iesniegtie 
ultraskaņas mēraparātu (DN 15 – DN 40) paraugi, kopā 110 gab. Tiek 
veikta to demontāža/nodošana verificēšanai, kuras rezultāti tiks 
iesniegti ārpakalpojuma sniedzējam SIA "Aqua-Brambis" rekomendāciju 
par turpmāk izmantojamo mēraparātu sniegto ūdenssaimniecības 
pakalpojumu uzskaitei sagatavošanai.

3.2
Piesaistīt ārējo ekspertu 3.1.punktā minēto ultraskaņas mēraparātu 
tehnisko parametru analīzei un rekomendāciju sniegšanu mēraparātu veida 
izvēlē

14.07.2021.

IZPILDĪTS. 14.07.2021. noslēgts līgums ārpakalpojuma sniedzēju SIA 
"Aqua-Brambis" par minēto pakalpojumu veikšanu.

3.3

Pēc 3.1.punktā minēto mēraparātu testēšanas pabeigšanas un rezultātu 
apkopošanas, kā arī pēc 3.2.punktā minētā eksperta atzinuma saņemšanas 
par piemērotākā mēraparāta veida izmantošanu SIA "Rīgas ūdens" sniegto 
pakalpojumu uzskaitei, sagatavot plānu par turpmākajām darbībām 
mēraparātu mērījumu precizitātes uzlabošanai.

15.11.2021.

Atzinuma iesniegšana plānota 15.11.2021.

SIA "Rīgas ūdens" finansiāli saimnieciskās darbības revīzijas par periodu no                                            
01.01.2019. līdz 31.12.2020. ieteikumu ieviešanas plāna izpilde 

Nekustamā īpašuma noma

Skaitītāju nomaiņa un verifikācija

Dūņu utilizācijas izmaksas 

1. 48. Veikt Sabiedrības rīcības plānā noteiktās darbības attiecībā uz 
Sabiedrībā piederošajiem nekustamajiem īpašumiem, lai tos varētu 
izmantot Sabiedrības ieņēmumu gūšanai.

2. 66.Sabiedrībai turpināt nodrošināt smaku ierobežošanas darbības 
atbilstoši B kategorijas atļaujas nosacījumiem.

3.

85.Turpināt darbu ūdens patēriņa skaitītāju mērījumu precizitātes 
uzlabošanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.

47.Par Sabiedrībai piederošajiem, bet pamatdarbības 
nodrošināšanai neizmantotajiem 15 nekustamajiem īpašumiem. 
t..sk. par 9 neiznomātajiem un 6 daļēji iznomātajiem 
nekustamajiem īpašumiem, kurus nav paredzēts izmantot 
Sabiedrības pamatdarbības nodrošināšanai nākotnē un, kuri pašlaik 
netiek izmantoti ieņēmumu gūšanai, ir apstiprināts rīcības plāns. 
Iepriekšminētajiem objektiem tika nodrošināti uzturēšanas darbi.  

65.Sabiedrība veica pasākumus smaku ierobežošanai, tomēr 
minētie pasākumi tika uzsākti ar nelielu kavējumu no atļaujā 
noteiktā termiņa un Valsts Vides dienests Sabiedrībai piemērojis 
300 EUR naudas sodu par 28.05.2020. konstatēto jūtamo 
traucējošo smaku BAS "Daugavgrīva" dūņu krātuvē nr.061 
Vārnukrogā 2104, Jūrmalā. 

83.Sabiedrības finanšu līdzekļi skaitītāju nomaiņai un verifikācijai 
izlietoti atbilstoši plānotajam budžetam un normatīvo aktu 
prasībām.                                             84.Sabiedrībai 2020.gada 
augustā par ūdens patēriņa skaitītāju lietošanu, kuri nenodrošina 
precīzus ūdens patēriņa mērījumus, piemērota soda nauda 1500 
EUR apmērā. Sabiedrība ir veikusi pasākumus, lai uzlabotu ūdens 
patēriņa skaitītāju mērījumu precizitāti daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājās. 



106.Sabiedrībā atsevišķos gadījumos nav nodrošināta darba laika 
uzskaite atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nav ievērots 
Sabiedrības valdes priekšsēdētājas rīkojumos noteiktais - 
nodrošināt darba laika plānošanu un precīzu darbinieku nostrādāto 
un prombūtnes stundu uzskaiti par katru darba dienu Personāla 
vadības un darba algu aprēķina sistēmā, atsevišķi norādōt 
virsstundas, darbu nakts laikā, nedēļas atpūtas laikā un svētku 
dienās. 

110.Nodrošināt darba laika uzskaiti un darba samaksas aprēķināšanu 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

4.1

Ieviest papildus ikmēneša kontroli, salīdzinot darbinieka faktiski nostrādāto 
stundu un prombūtnes stundu kopsummu ar mēneša normatīvstundām.

Pastāvīgi

IZPILDĪTS. Nodrošināta pastāvīga kontrole sākot no 01.07.2021.

 107.Pārbaudes periodā darbiniekiem, kuriem noteikts summētais 
darba laiks, piemaksas par virsstundu darbu, atvaļinājuma nauda 
vairākos gadījumos nebija aprēķinātas atbilstoši normatīvajos aktos 
noteiktajām prasībām. Revīzijas laikā Sabiedrība veikusi darba algas 
pārrēkinus. 

4.2

Izstrādāt detalizētu instrukciju par virsstundu aprēķināšanas kārtību un 
kontroli. 

30.08.2021.

IZPILDĪTS. Izdota SIA "Rīgas ūdens"  31.08.2021.instrukcija "Virsstundu 
aprēķināšana darbiniekiem, kuriem noteikta summērtā darba laika 
uzskaite".

108. Vairākos gadījumos Algu modulī ievadītā informācija no 
darbinieku maiņas atskaitēm nav precīza, nav nodrošināta korekta 
un rūpīga maiņas atskaišu aizpildīšana, kā arī maiņas atskaitēs ir 
pieļauti neatrunāti labojumi, līdz ar to pastāv risks, ka akordalgas 
aprēķinos tiks piemērots neatbilstošs izcenojums.

111. Nodrošināt kontroli par precīzu datu uzrādīšanu darbinieku maiņas 
atskaitēs un Algu modulī.

4.4

Uzlabot iekšējas kontroles sistēmu, Personāla daļas Atalgojuma sektora 
darbiniekiem veicot papildus izlases veida pārbaudes un palielinot Finanšu 
departamenta vecākā eksperta regulāri izlases veidā veikto pārbaužu skaitu 
par 10 % . Pastāvīgi

IZPILDĪTS. Nodrošināta regulāra papildus pārbaude par darba samaksas 
aprēķiniem saskaņā ar 21.09.2021. SIA "Rīgas ūdens"rīkojumu 
Nr.2.2.1/354 "Par iekšējo pārbaudi".

4.3.

Uzlabot maiņas atskaišu sagatavošanas procesu, novēršot revīzijā atklāto 
pārrakstīšanās kļūdu iespējamību - maiņas atskaišu veidlapu izveide MS 
Excel programmā, radot iespēju atbildīgajiem darbiniekiem, ar uzskaiti 
saistītos datus izvēlēties no definētiem sarakstiem, pielāgojot maiņas 
atskaites formu akorda (gabaldarba) algas aprēķina modulim, lai veiktu datu 
kopēšanu.

30.09.2021

Tiek pildīts. Saskaņā ar 21.09.2021. SIA "Rīgas ūdens"rīkojumu 
Nr.2.2.1/354 "Par iekšējo pārbaudi" izveidota darba grupa, kas katru 
mēnesi līdz 2021.gada beigām  veic izlases iekšējo pārbaudi akorda 
maiņas atskaišu datu ievadīšanas korektumam. Vienlaikus mainīts 
iekšējais atskaišu pārbaudes process, nodrošinot regulāru četru acu 
principu ievērošanu katrai maiņas atskaitei. 

 109. Sabiedrība valdes locekļiem atlīdzība aprēķināta proporcionāli 
kalendāra dienām, kas atbilst Komerclikuma un pilnvarojuma 
līguma nosacījumiem. Valdes loceklim  xxx bija pārmaksāti 79,30 
EUR, kas revīzijas laikā iemaksāti Sabiedrības norēķinu kontā. 

134. Sabiedrības 2019.gada februārī un maijā, 2020.gada maijā 
noslēgtajos līgumos par ceļa seguma atjaunošanas darbiem un 
satiksmes organizāciju, par degvielas iegādi un elektroenerģijas 
piegādi nav norādīta kopējā līgumcena, līdz ar to nav ievērots 
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 65.panta 
otrās daļas 4.punktā noteiktais, ka iepirkuma līguma norāda 
līgumcenu. 

137. Iepirkuma līgumos norādīt līgumcenu.

5.1

Lūgt Iepirkumu uzraudzības birojam operatīvi sniegt skaidrojumu par SPSIL 
65.panta otrās daļas 4.punkta piemērošanu iepirkuma līgumiem, kurus 
slēdzot objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams noteikt līgumcenu.

līdz 20.07.2021.

IZPILDĪTS. Pieprasījums IUB nosūtīts 20.07.2021. 

135. Sarunu procedūras "Elektroenerģijas piegāde SIA "Rīgas 
ūdens" (identifikācijas Nr.RŪ-2020/21) 27.03.2020. ziņojumā par 
kandidātu atlases posmu un 24.04.2020. ziņojumā un atklāta 
konkursa "Ultraskaņas komercuzskaites mēraprātu piegāde" 
(identifikācijas Nr.RŪ-2020/120)  09.11.2020. ziņojumā nav 
uzrādīta informācija par iepirkumu procedūras dokumentu 
sagatavotājiem, nav ievērots Ministru kabineta 28.03.2017. Nr.183 
"Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu procedūru un metu 
konkursu norises kārtība" 21.3. un 98.3. punktā noteiktais.  

138. Iepirkuma procedūras ziņojumos uzrādīt informāciju par iepirkuma 
procedūras dokumentu sagatavotājiem.

5.2

Veikt grozījumus Iepirkumu procedūrā, papildinot XIV nodaļu ar iepirkuma 
ziņojumā iekļaujamo informāciju un nosakot, ka iepirkumu ziņojumos 
atsevišķi jānorāda tehniskās specifikācijas sagatavotāji arī tajos gadījumos, 
kad tehniskās specifikācijas sagatavotāji ir iepirkuma komisijas locekļi.

06.08.2021.

IZPILDĪTS. Veikti grozījumi SIA "Rīgas ūdens" Iepirkumu procedūrā. 
apstiprināti ar 04.08.2021. valdes sēdes lēmumu.

136. Iepirkumu rezultātā 2019.gada maijā un jūnijā noslēgtajos 
līgumos nav tieši noteiktas Sabiedrības tiesības vienpusēji atkāpties 
no līguma izpildes, kā to nosaka Starptautisko un Latvijas 
Republikas nacionālo sankciju likuma 11.prim panta trešā daļa 
(redakcija spēkā no 12.07.2017. līdz 03.07.2019. 

139. Slēdzot iepirkumu līgumus, atsevišķi uzrādīt Sabiedrības tiesības 
vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, ja līgumu nav iespējams izpildīt 
tādēļ, ka ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai 
būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas 
Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās 
sankcijas, kā to paredz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo 
sankciju likums.

5.3

Veikt grozījumus Iepirkumu procedūrā, papildinot XIII nodaļu ar prasību 
visos iepirkumu līgumos atsevišķi norādīt Sabiedrības tiesības vienpusēji 
atkāpties no līguma izpildes, ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka ir 
piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un 
kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai 
Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas

06.08.2021.

IZPILDĪTS. Veikti grozījumi SIA "Rīgas ūdens" Iepirkumu procedūrā. 
apstiprināti ar 04.08.2021. valdes sēdes lēmumu.

Darba laika uzskaite un darba samaksas aprēķināšana

Iepirkumi

5.

4.


