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Par Rīgas domes 2020. gada 08. maija lēmumā Nr. 314 noteikto 

PricewaterhouseCoopers SIA, reģistrācijas numurs: 40003142793, turpmāk – PwC, ir 
iepazinies ar Rīgas domes 2020. gada 08. maija lēmumu Nr.314 “Par grozījumu Rīgas domes 
28.08.2019. lēmumā Nr. 2556 “Par ārējo neatkarīgo izvērtējumu veikšanu kapitālsabiedrībās un 
aģentūrās””, ar ko veikti grozījumi Rīgas domes 2019.gada 28.augusta lēmumā Nr. 2556 “Par ārējo 
neatkarīgo izvērtējumu veikšanu kapitālsabiedrībās un aģentūrās”, ar ko noteikts, ka pienākums 
kapitālsabiedrībām nodrošināt starpziņojumu, visaptveroša izvērtējuma ziņojuma un ziņojuma 
kopsavilkuma publiskošanu kapitālsabiedrības oficiālajā tīmekļvietnē, ievērojot tiesību aktos, tajā 
skaitā Informācijas atklātības likumā, Eiropas Parlamenta un Padomes regulā ES 2016/679 
(2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu 
datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), Fizisko 
personu datu apstrādes likumā un Komercnoslēpuma aizsardzības likumā noteikto. Papildus 
atrunātas tiesības kapitālsabiedrībām nepieciešamības gadījumā ziņojumu publiskošanu saskaņojot 
ar ārējā neatkarīgā audita veicēju. 

Iepirkuma līgums Nr.2019-JD/522 par SIA “Rīgas ūdens” darbības ārējā neatkarīgā 
izvērtējuma veikšanu (iepirkuma id.Nr. RŪ-2019/152) ar Rīgas pilsētas pašvaldības 
kapitālsabiedrību SIA “Rīgas ūdens”, reģistrācijas numurs: 40103023035, turpmāk – Pasūtītājs, tika 
noslēgts uz Rīgas domes 2019.gada 28.augusta lēmuma Nr. 2556 “Par ārējo neatkarīgo izvērtējumu 
veikšanu kapitālsabiedrībās un aģentūrās”, turpmāk – Lēmums, pamata un ievērojot minētajā 
Lēmumā atrunātos iepirkuma līguma pamatnosacījumus, paredzot uzdevuma izpildes veikšanu 
divos posmos. Lēmuma 3.4. punkts noteica, ka starpziņojumam jāsatur pirmajā posmā konstatētais, 
norādot izvērtētās jomas, gūtos secinājumus un identificētos riskus, kam nepieciešama padziļināta 
izpēte (otrais posms), toties 3.5. punkts noteica pienākumu sagatavot visaptverošu izvērtējuma 
ziņojumu ar secinājumiem, identificētajiem riskiem un rekomendācijām, tai skaitā vislabākās 
prakses piemēriem no Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas un nacionālajām 
vadlīnijām. Lēmuma 3.6. punkts noteica, ka papildus 3.4. un 3.5. punktā minētajiem ziņojumiem 
jāsagatavo ziņojuma kopsavilkums, kas aptvertu plašam lietotāju lokam pieejamu informāciju par 
pārbaudes rezultātā gūtajiem secinājumiem un kas kļūtu publiski pieejams pēc ziņojuma izskatīšanas 
kapitālsabiedrības dalībnieku/akcionāru sapulcē. 

Tādējādi PwC ievērojot Lēmumu un tajā nostiprinātos pienākumus sniedza pakalpojumus 
Pasūtītājam, vienlaicīgi rēķinoties ar to, ka vienīgi ziņojuma kopsavilkums būs tas dokuments, kas 
aptvertu plašam lietotāju lokam pieejamu informāciju par izvērtējuma rezultātā gūtajiem 
secinājumiem un kļūtu publiski pieejams. 

PwC nav iebildumu ne pret Lēmumā noteikto pienākumu sagatavot publiskojamu ziņojuma 
kopsavilkumu, ne arī pret Lēmuma 2020.gada 08.maija grozījumiem, ar ko noteikts pienākums 
publiskot Lēmuma 3.5. punktā noteikto visaptverošo izvērtējuma ziņojumu (gala ziņojumu), kas 
definējams kā PwC nodevums Pasūtītājam, anonimizējot un/vai aizklājot informāciju, kas satur 
komercnoslēpumu vai personu datus. 
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Tā kā saskaņā ar Iepirkuma līgumu Nr.2019-JD/522 visa uzdevuma izpildes veikšana notika 
divos posmos, tad visaptverošajā izvērtējuma ziņojumā jeb PwC nodevumā “SIA “Rīgas ūdens” 
ārējais neatkarīgais izvērtējums” Pasūtītājam ir ietverts arī starpziņojums (Pirmā posma 
novērtējums), kā arī atsevišķas starpziņojumā identificētās jomas tiek detalizēti analizētas nodevumā 
“Izvērtējums par Līguma 3.3.1. – 3.3.4.jautājumiem”, tādējādi sniedzot pilnvērtīgu izvērtējumu par 
izpētāmajiem jautājumiem. 

Atsaucoties uz Rīgas domes 2020.gada 08.maija lēmumu Nr.314 “Par grozījumu Rīgas domes 
28.08.2019. lēmumā Nr. 2556 “Par ārējo neatkarīgo izvērtējumu veikšanu kapitālsabiedrībās un 
aģentūrās””, kur nostiprinātas tiesības kapitālsabiedrībām nepieciešamības gadījumā ziņojumu 
publiskošanu saskaņot ar ārējā neatkarīgā audita veicēju, PwC rosina nodot publiskošanai PwC 
nodevumu – Lēmuma 3.5.punktā noteikto visaptverošo izvērtējuma ziņojumu, Izvērtējumu par 
Līguma 3.3.1. – 3.3.4.jautājumiem – un šī ziņojuma kopsavilkumu, bet ne starpziņojumu (Pirmā 
posma novērtējums). 
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