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Par SIA “Rīgas ūdens” ārēja neatkarīga izvērtējuma gala ziņojumu

Saskaņā ar 2019. gada 21.novembra līgumu Nr. 2019-JD/522 par pakalpojumu sniegšanu (turpmākLīgums) starp SIA “Rīgas ūdens” (turpmāk - Sabiedrība) un PricewaterhouseCoopers SIA (turpmāk
PwC), veicām SIA “Rīgas ūdens” neatkarīgu izvērtējumu un gala ziņojuma ar secinājumiem,
identificētiem riskiem un rekomendācijām, tai skaitā vislabākās prakses piemēriem no Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijas un nacionālajām vadlīnijām izstrādi.
PwC ir sagatavojis izvērtējuma gala ziņojumu, kas pievienots šai pavadvēstulei.

Dokumentā apkopotā informācija ir:
1. SIA “Rīgas ūdens” ārējā neatkarīga izvērtējuma gala ziņojums;
2. Ziņojuma pielikumi
PricewaterhouseCoopers SIA
Kr. Valdemāra 21-21, Rīga,
LV-1010, Latvija
http ://www. pwc. Iv

Ar cieņu,

Raimonds Dauksts
PwC direktors
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Saistību atruna
Šo dokumentu ir sagatavojis PwC saskaņā ar līgumu Nr. 2019-JD/522, kas 2019. gada 21. novembrī noslēgts starp SIA “Rīgas ūdens” un PwC
(turpmāk - “Līgums”).
Darba uzdevumu veicām laika posmā no 2019. gada 21. novembra līdz 2020.gada 23.martam. Tādējādi mūsu ziņojumā nevar tikt atspoguļoti
secinājumi, kas varētu rasties pēc 2020. gada 23.marta.
Mūsu ziņojumā ietverta informācija, kas iegūta no SIA «Rīgas ūdens» sniegtajiem datiem un dokumentiem, kas detalizēti norādīti izvērtējuma
Gala ziņojumā, pieņemot, ka tie ir pilnīgi, pareizi un īsti. PwC nav bijis pienākuma nodrošināt saņemtās informācijas uzticamības pārbaudi.
Tādējādi PwC nevienai personai, izņemot SIA “Rīgas ūdens” un tās kapitāla daļu turētāja pārstāvjiem saskaņā ar noslēgto Līgumu, nesniedz
nekāda veida solījumus vai garantijas (tiešas vai netiešas) par no minēto izrietošu Gala ziņojuma pareizību vai pilnīgumu. PwC nav veicis
apliecinājuma uzdevumu saskaņā ar Starptautiskiem revīzijas standartiem.
Mēs neesam veikuši nekādus darba uzdevumus vai intervējuši SIA “Rīgas ūdens” vadību kopš 2020. gada 23.marta. Ziņojumā nav aprakstīta
tādu notikumu un apstākļu ietekme, kas varēja notikt pēc šī datuma, kā arī nav ietverta informācija, kas varēja tikt atklāta pēc šī datuma. Mēs
nekādā veidā neapliecinām, ka ziņojumā būtu izdarītas būtiskas izmaiņas, ja mēs būtu veikuši šādus darbus vai intervijas pēc norādītā datuma.
Mēs vēršam Jūsu uzmanību uz mūsu ziņojumā iekļautiem būtiskiem komentāriem par mūsu darba apjomu, nodevuma izmantošanas mērķi,
mūsu pieņēmumiem un ierobežojumiem attiecībā uz informāciju, kas ir mūsu nodevuma pamatā.
Ziņojums sagatavots publicēšanai SIA “Rīgas ūdens” 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.

KOMERCNOSLĒPUMS

FIZISKU PERSONU
DATI

Šādi aizklāta un identificēta informācija netiek publiskota saskaņā ar likumā noteiktajām komercnoslēpuma
aizsardzības prasībām.

Šādi aizklāta un identificēta informācija netiek publiskota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu ES
2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu
brīvu apriti un Fizisko personu datu aizsardzības likumu.
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Par tiesībām iepazīties ar šo dokumentu
Ja nepilnvarota persona ir piekļuvusi šim nodevumam un ir izlasījusi to, šī persona, iepazīstoties ar nodevumu, piekrīt šādiem noteikumiem:
1.

Persona, kurai šis nodevums ir kļuvis pieejams, saprot, ka PricewaterhouseCoopers SIA darbs tika veikts saskaņā ar noslēgtā Līguma
noteikumiem un izmantošanai Līgumā noteiktajām vajadzībām.

2.

Persona, kurai šis ziņojums ir kļuvis pieejams, atzīst, ka šis nodevums tika sagatavots klienta vajadzībām un var neietvert visus
jautājumus, kas varētu būt būtiski citiem mērķiem.

3.

Persona, kurai šis nodevums ir kļuvis pieejams, piekrīt, ka PricewaterhouseCoopers SIA, tā partneri, direktori, darbinieki vai citi pārstāvji
nav ne atbildīgi, ne piekrīt uzņemties atbildību pret šo personu neatkarīgi no tā, vai atbildība ir radusies no līguma pārkāpuma vai delikta
(tajā skaitā, bet ne tikai, no nolaidības un normatīvajos aktos paredzēto pienākumu pārkāpuma).

4.

PricewaterhouseCoopers SIA pārstāvji nav atbildīgi par jebkādu zaudējumu, kaitējumu vai izdevumiem, kas radušies personai, kurai šis
ziņojums ir kļuvis pieejams un kura ir izmantojusi šo ziņojumu jebkādā veidā, vai par jebkurām citām sekām, kas radušās no tā, ka šai
personai ir kļuvis pieejams šis ziņojums.

5.

Papildus iepriekš minētajam, persona, kurai šis ziņojums ir kļuvis pieejams, piekrīt, ka uz šo ziņojumu nedrīkst atsaukties, to nedrīkst citēt
vai izplatīt bez atsauces uz PricewaterhouseCoopers SIA.
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Darba uzdevums
SIA “Rīgas ūdens” ārējā neatkarīgā izvērtējuma ietvaros PwC ir izstrādājis ziņojumu, izpildot Līguma 1.pielikuma Darba uzdevumu veikt SIA
“Rīgas ūdens” darbības un rīcības ar mantu un finanšu līdzekļiem tiesiskuma un lietderības, un korporatīvās pārvaldības izvērtējumu par
periodu no 2017.gada 1.janvāra līdz iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienai un sagatavot šādus nodevumus:
1. Starpziņojums par pārbaudēm pirmā posmā analizētajās jomās, kurā ir norādītas izvērtētās jomas, gūtie secinājumi un
identificētie riski, kam nepieciešama padziļināta izpēte. Tāpat pirmā posma ietvaros tika veikts 4 juridiska rakstura jautājumu
apskats, par kuriem tika sagatavots atsevišķs ziņojums.
2. Ziņojums par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzdalības atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likumam.
3. Gala ziņojums ar secinājumiem, identificētiem riskiem un rekomendācijām, tai skaitā vislabākās prakses piemēriem no
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas un nacionālajām vadlīnijām.
4. Ziņojuma kopsavilkums, kas aptver plašam lietotāju lokam pieejamu informāciju par pārbaudes rezultātā gūtajiem
secinājumiem.
Darba uzdevums tika īstenots divos posmos:
1. Pirmais posms (Skatīt sadaļu ’’Pirmā posma izvērtējums”) ietvēra pārbaudes veikšanu trijās jomās:
1.1. Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude.
1.2. Korporatīvās pārvaldības un iekšējās kontroles apskats.
1.3. Finanšu analīze.
2. Otrajā posmā (Skatīt sadaļu "Otrā posma izvērtējums”) veikts
2.1. Atbilstības un iekšējo kontroļu izvērtējums, identificēto risku padziļināta izpēte darījumu un transakciju līmenī.
2.2. Sabiedrības saimnieciskās darbības veidu novērtējums publisko personu līdzdalības kontekstā un izstrādātas rekomendācijas
Sabiedrības valdei:
• par būtiskāko darbības veidu ietekmi uz privāto sektoru;
• Identificēt būtiskāko saimniecisko darbības veidu attiecināmību uz līdzdalības izvērtējuma nepieciešamību;
• pasākumiem kā veicināt konkurences neitralitāti savā darbībā.
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Veiktas procedūras
Darba uzdevuma izpildei tika īstenotas šādas procedūras:
1.

Dokumentu analīze. Izvērtējuma ietvaros tika analizēt 1299 dokumenti, kas sniedz labu priekšstatu par uzņēmuma pamatdarbību,
finanšu stāvokli un iekšējām procedūrām.

2.

Esam iepazinušies ar publiski pieejamo informāciju RŪ mājas lapā, kā arī izvērtējuši galvenos normatīvos dokumentus, kas regulē RŪ
darbību.

3.

Veicām intervijas ar RŪ valdes locekļiem un vadošajiem darbiniekiem.

4.

Iepazināmies ar 32 iepirkumu dokumentāciju klātienē.
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Saīsinājumi un jēdzieni (1/3)
Saīsinājums

Jēdziens

AK

Atklāts konkurss

AŪKKL91/271/EEK

Eiropas Padomes 1991.gada 21.maija direktīva 91/271/EKK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu

AŪKKL

Apvienotā ūdens kvalitātes un kontroles laboratorija

BAS (BASD)

Bioloģiskās attīrīšanas stacija (Bioloģiskās attīrīšanas stacija «Daugavgrīva»)

BID

Būvniecības ieceres dokumentācija

CA

Cenu aptauja

DPS

Drošības pārvaldības sistēma

DRN

Dabas resursu nodoklis

ESAO

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (angļu valodā OECD)

ES

Eiropas Savienība

ĢIS

Ģeogrāfiskās informācijas sistēma

IT (IKT)

Informācijas tehnoloģijas (Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas)

IP

RŪ Iepirkumu procedūra

KSND

Klientu servisa nodrošinājuma daļa

KTSSD

Kanalizācijas tīkla sūkņu staciju dienests
2020. gada 15.maijā
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Saīsinājumi un jēdzieni (2/3)
Saīsinājums

Jēdziens

N/P

Nav pieejams

NPS

Angļu vai. - Net Promoter Score - aprēķina metode, kas novērtē klientu lojalitāti

PNA

Pieņemšanas/nodošanas akts

PwC

SIA PricewaterhouseCoopers

RD noteikumi 4

Rīgas domes 2017.gada 18.oktobra saistošie noteikumi Nr.4 "Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma noteikumiem,
tā slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību" (https://likumi.lv/ta/id/296133)

RD SD

Rīgas Domes Satiksmes Departaments

RPP

Rīgas pilsētas pašvaldība

RŪ

SIA «Rīgas ūdens»

RŪ deleģējuma
līgums

2019.gada 24.jūlija līgums Nr.RD-19-756-lī starp RPP un RŪ par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu

SIA

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

SP

Sarunu procedūra

SPSIL

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums

Stratēģija

SIA Rīgas ūdens vidēja termiņa darbības stratēģija 2019.-2022.
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Saīsinājumi un jēdzieni (3/3)
Saīsinājums

Jēdziens

SVID analīze

Stipro pušu, vājo pušu, iespēju un draudu analīze

TD

Tehniskais departaments

Tl

Tirgus izpēte

TN

Tehniskie noteikumi

ŪKTD

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienests

ŪRI

Ūdens resursu inspekcija

ŪSPD

Ūdens sagatavošanas un padeves dienests
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Kopsavilkums (1/2)
Saskaņā ar 2019. gada 21.novembra līgumu Nr. 2019-JD/522 par pakalpojumu sniegšanu starp Sabiedrību un PwC, veicām SIA “Rīgas ūdens”
neatkarīgu izvērtējumu (turpmāk tekstā - Izvērtējums).
Izvērtējuma gaitā esam secinājuši, ka RŪ darbība atbilst Deleģējuma līgumam, Stratēģijai un mūsdienīga ūdensapgādes uzņēmuma darbības principiem.
Sabiedrību vada profesionāla valde un vadības komanda ar atbilstošu kompetenci. Starp valdes locekļiem ir sadalītas atbildības jomas, tādējādi izslēdzot
darbības pārklāšanos. Iepirkumu nodrošināšanā nav konstatēta neatbilstība normatīvo aktu prasībām.
Sabiedrībai ir izstrādāta Stratēģija, kuras sagatavošanā tika iesaistīts plašs uzņēmuma ekspertu loks, tādējādi darbinieki ir labi informēti par Stratēģijas
saturu. Tajā būtiska sadaļa ir risku izvērtējums. RŪ darbības novērtējumā identificētie riski ir vērsti uz to, lai uzlabotu RŪ sniegtā pakalpojuma drošumu,
nepārtrauktību un kvalitāti.

Finanšu analīze

Identificēto risku padziļināta izpēte (1/2)

•

Sabiedrība 2018. un 2019. gadā uzrāda stabilu
apgrozījuma pieaugumu, kas saistīts ar tarifu izmaiņām
2018. gadā.

Izvērtējuma gaitā identificētie galvenie riski un pasākumi to ietekmes mazināšanai:
• Risku vadības jautājumi. Katram netolerējama līmeņa riskam, noteikt riska
mazināšanas pasākumus, atbildīgo par pasākuma īstenošanu un izpildes termiņu, kā
arī indikatīvas finansējuma vajadzības.

•

Uzņēmuma rentabilitāte 2019. gadā ir sasniegusi Eiropas
vidējo rādītāju starp ES dalībvalstu ūdenssaimniecības
komunālo pakalpojumu sniedzējiem.

•

Pārskatu gadu laikā Sabiedrībai ir pieaudzis Sabiedrības
aktīvu apjoms.

•

2019. gadā Sabiedrības kopējās un ātrās likviditātes
rādītāji sasnieguši optimālu līmeni.

•

Finanšu analīzes gaitā ir identificēti RŪ piegādātāji, kuriem
2. posmā veikta padziļināta izpēte.

•

Lai paaugstinātu darbinieku motivāciju un nodrošinātu veiksmīgu uzņēmuma stratēģijas
ieviešanu, nepieciešams pilnveidot RŪ rezultatīvo rādītāju sistēmu, kur mērķu
sasniegšana un darbības rezultātu izpilde ir kaskadēta līdz struktūrvienību vadītāju
līmenim.

•

Korporatīvās pārvaldības jautājumi. Veicināt iespēju veikt darbu attālināti. Apsvērt
vienotas projektu vadības sistēmas ieviešanu uzņēmuma projektu vadībai, tādējādi
uzlabojot informācijas kvalitāti lēmumu pieņemšanai.
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Kopsavilkums (2/2)
Iepirkumu procesa izvērtējums
Veicot audita izlasē iekļauto iepirkuma procedūru padziļinātu analīzi, netika konstatēti tiesību aktu prasību neievērošanas gadījumi.
Iekšējo kontroļu izvērtējums iepirkumu procesā parādīja, ka iekšējās kontroles kopumā ir nodrošinātas
Izvērtējot RŪ iepirkuma procedūru lietderības aspektus saskaņā ar ESAO labās prakses vadlīnijām, ir sniegti atsevišķi ieteikumi.
• Lai maksimāli efektīvi izmantotu RŪ finanšu resursus, pastāv atsevišķas pilnveides iespējas iepirkumu plānošanā, kā arī pretendentu loka paplašināšanā.
• Konstatēts, ka SPSIL kārtībā veiktie iepirkumi tiek sludināti publiski elektroniskajā iepirkumu sistēmā. Vienlaikus jāapsver iespējas paplašināt to iepirkumu
loku, kuri tiek sludināti elektroniskajā iepirkumu sistēmā, piemēram, iepirkumus par būtiskām summām, kas nesasniedz likumā noteikto slieksni. Lai arī
šāda prakse šobrīd nav sastopama Latvijā starp uzņēmumiem, kuriem piemērojams SPSIL, tomēr tā var sekmēt RŪ iepirkumu plašāku publicitāti starp
potenciālajiem izpildītājiem un tādējādi palielināt konkurenci RŪ iepirkumos.
• SIA "Rīgas ūdens", ievērojot Publiskās personas kapitālada daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta pirmās daļas 3.punkta d) apakšpunktu
un pārejas noteikumu 29.puntu, sākot ar 01.03.2020. jau publicē RŪ mājas lapā informāciju par iepirkumiem par pēdējiem pieciem gadiem, torstarp
informāciju par līguma noslēgšanu. Tāpat jau ilgtoši RŪ mājas lapā, ievērojot Iepirkumu procedūrā noteikto, tiek publicēta informācija par iepriekšējā
mēnesī noslēgtajiem iepirkumu līgumiem. Publisko personu kapitālsabiedrību Koordinācijas institūcija un Rīgas pilsētas pašvaldība vēl nav izstrādājusi
vadlīnijas par saskaņā Publiskās personas kapitālada daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta pirmās daļas 3.punkta d) apakšpunktā
publicējamās informācijas saturu. Ja atbilstoši šim vadlīnijām tiks noteikts cits publicējamās informācijas saturs, tad RŪ būs jāvadās no vadlīnijās noteiktā.
Izvēlētu darījumu un transakciju padziļināta izpēte
•

•

Izvērtējot iepirkumu procesu un audita izlasē iekļautus darījumus, kā
pozitīvu iezīmi esam fiksējuši šādas lietas - iepirkuma procesa gaitā
iesaistītie RŪ darbinieki stingri ievēro ētikas un normatīvo aktu prasības,
kā arī iepirkuma procesa dokumentācija sakārtota atbilstoši prasībām,
iepirkuma komisijas sēžu protokoli labi aprakstīta iepirkuma procesa
gaita un tie rada priekšstatu par komisijas darbību.
Vēlams izvērtēt RŪ Iepirkumu procedūras 5.punkta (līgumu slēgšana
konsultāciju, pētniecības, ekspertīzes, izņemot būvekspertīzes,
pakalpojumiem vai reprezentācijas, reprezentācijas un korporatīvo
pasākumu organizēšanai nepieciešamo preču piegādei vai pakalpojumu
sniegšanai) izmaiņu iespējamos ieguvumus, piemērojot šajā punktā
minētajiem iepirkumiem tādu iepirkuma procedūru, kas paredz vismaz
trīs piedāvājumu saņemšanu, kurtas iespējams.

RPP līdzdalības kapitālsabiedrībā atbilstības Valsts pārvaldes iekārtas
likumam izvērtējums
•

Saistībā ar līdzdalības izvērtējuma atbilstību VPIL 88.pantam uzskatām,
ka lielākā daļa no RŪ būtiskākajiem saimnieciskās darbības veidiem
pirmšķietami nav problemātiski attiecībā uz to ietekmi uz brīvu un
godīgu konkurenci.

•

Aplūkojot izvēlētus saimnieciskās darbības veidus, netika konstatēti
būtiski riski konkurences neitralitātei, kas izriet no RŪ papildus darbības
veidiem.

•

Savukārt attiecībā uz RŪ iesaisti fasēta ūdens ražošanā un
ūdensapgādes atzaru projektēšanā un izbūvē nav skaidri noteikti RPP
stratēģiskie mērķi līdzdalības vērtējuma kontekstā, kurus RŪ ir
paredzēts sasniegt.

2020. gada 15.maijā
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums

ļ

Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude

ļ

Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Darba uzdevuma izpildes metodika
Darba uzdevuma izpildei tika izmantota PwC izstrādātā metodika kapitālsabiedrību ārējā neatkarīgā izvērtējuma īstenošanai, kas atbilstoši
noslēgtajam līgumam paredz:
• Veikt SIA “Rīgas ūdens” darbības un rīcības ar mantu un finanšu līdzekļiem tiesiskuma un lietderības, un korporatīvās pārvaldības izvērtējumu
par periodu no 2017.gada 1.janvāra līdz iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienai, veicot trīs veidu aktivitātes (skatīt shēmu zemāk)
1.posms
RŪ darbības izvērtējums

PwC izstrādāja 1.posma starpziņojumu,
kurā identificēja riskus un izstrādāja
rekomendācijas risku mazināšanai.
1. Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības
pārbaude.
2. Korporatīvās pārvaldības un iekšējās
kontroles pārbaude.

2.1. posms
Atbilstības un iekšējo kontroļu izvērtējums
un identificēto risku padziļināta izpēte

2.2. posms
RPP līdzdalības kapitālsabiedrībā
atbilstības VPIL novērtējums

1. Padziļināts 1.posmā identificēto augsta
riska jomu atbilstības un iekšējo kontroļu
izvērtējums, sniedzot rekomendācijas
risku mazināšanai.

Sabiedrības saimnieciskās darbības veidu
novērtējums publisko personu līdzdalības
kontekstā un izstrādātas rekomendācijas
Sabiedrības valdei:
• par būtiskāko darbības veidu ietekmi uz
privāto sektoru;
• Identificēt būtiskāko saimniecisko darbības
veidu
attiecināmību
uz
līdzdalības
izvērtējuma nepieciešamību;
• pasākumiem kā veicināt konkurences
neitralitāti savā darbībā.

2. Izvēlētu darījumu padziļināta izpēte,
identificējot
iespējamos
riskus
un
izstrādājot
rekomendācijas
to
mazināšanai.

3. Finanšu analīze.

Pirmā posma izvērtējums tika īstenots divos
secīgos soļos, pirmajā solī, atbilstoši darba
uzdevumam, veicot novērojumus par Sabiedrības
darbības pamatprincipiem, finanšu pārvaldību,
korporatīvo pārvaldību un iekšējām kontrolēm.

Otrajā posmā, ņemot vērā pirmajā posmā
identificētos riskus, tika veikts atbilstības un
iekšējo kontroļu izvērtējums, identificēto risku
padziļināta izpēte darījumu un transakciju
līmenī.

Otrajā solī identificēti būtiskākie riski, ar kuriem
saskaras Sabiedrība.
Rezultātā, balstoties uz identificētajiem riskiem,
izstrādājot rekomendācijas sabiedrības risku
mazināšanai.
PwC I SIA “Rīgas ūdens” ārējais neatkarīgais izvērtējums
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Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude

ļ
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Uzņēmējdarbības stratēģiskas vadības pārbaude
Saskaņā ar darba uzdevumu darbības pamatprincipu
Izvērtējums tiek veikts pēc šādas struktūras (skat.
Ilustrāciju):
1.

atbilstība deleģējuma līgumam

Uzņēmējdarbības pārbaude, kas ietver kapitālsabiedrības
darbības pamatprincipu izvērtējumu, tostarp veicot:
a)
b)

SIA “Rīgas ūdens” vidēja termiņa darbības stratēģijas
analīzi;

korporatīva parvaldiba

SIA “Rīgas ūdens” darbības atbilstības izvērtējumu
ilgtermiņa un vidēja termiņa darbības stratēģijai un
dalībnieka noteiktajiem mērķiem;

Korporatīvās pārvaldības un
iekšējās kontroles pārbaude

-

1. Korporatīvās pārvaldības un iekšējās kontroles risku izvērtējums* sekojošās jomās:
a) Ūdens sagatavošanā un padevē;
b) Ūdens sagādē un piegādē;
c) Klientu apkalpošanā
d) Notekūdeņu savākšanā un pārvedē
e) Notekūdeņu attīrīšanā
2. īpaši atlasītu projektu apskats
• ES līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta” līgumā par projekta īstenošanu un projekta iesniegumā noteiktos mērķus un
sasniedzamus rezultatīvos rādītājus, to faktisko izpildi, kā arī finanšu un juridiskos riskus, kas var iestāties, mērķu un rezultatīvu rādītāju neizpildes vai
daļējās izpildes rezultātā;
• SIA “Rīgas ūdens” izdodamo tehnisko noteikumu, būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņojumu un atzinumu par būvobjekta gatavību nodošanai
ekspluatācijā juridisko dabu, minēto dokumentu atbilstību attiecīgās tiesību nozares normatīvajiem aktiem;
• SIA “Rīgas ūdens” statusa atbilstību Eiropas Parlamenta un padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personu datu
apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 37.pantam attiecībā uz datu aizsardzības speciālista iecelšanas nepieciešamību;
• SIA “Rīgas ūdens” ierobežotās pieejamības informācijas sarakstā iekļauto dokumentu un informācijas atbilstību komercnoslēpuma statusam un citiem
normatīvajiem aktiem, kuri ierobežo sarakstā ietverto dokumentu un informācijas publisku pieejamību.
* Izmantoti Metodiskie ieteikumi "Iekšējā audita rokasgrāmata"
Pieejams: http://tap.mk.qov.lv/file/files/valsts kanceleia/darba qrupas/Funkciiu%20audita%20komisiia/iekseia audita rokasqramata.pdf
2020. gada 15.maijā
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Izvērtējuma struktūra
Padziļināta analīze tika veikta pēc diviem kritērijiem atlasītām procedūrām (Vērtējuma kopas saturiskā atlase), pirmkārt, konkrētās darbības jomās, kas
identificētas audita pirmajā posmā; otrkārt, rīcības ar mantu un finanšu līdzekļiem procedūrās (iepirkumos), kas identificēti pēc īpašām pazīmēm.

5. Rekomendācijā

4. Riska pakape

Vērtējuma kopas saturiskā atlase

3. Risks

2. Novērojums

1.

Identifikators

Vērtējuma soļi

Pirmajā posmā identificēto risku padziļinātas izpētes,
atbilstības un iekšējo kontroļu izvērtējuma jomas

Risku padziļināta izpēte darījumu un
transakciju līmenī

•

Uzņēmējdarbības stratēģiskā vadība: Atbilstība
Deleģējuma līgumam

•

Iepirkumu procesa tiesiskuma izvērtējums

•

Ūdens sagatavošana un padeve

•

Iepirkumu procesa lietderības izvērtējums

•

Ūdens sagāde un piegāde

•

•

Klientu apkalpošana

Pēc riska pazīmēm atlasītu darījumu
(iepirkumu) pārbaude transakciju līmenī

•

Notekūdeņu attīrīšana

•

Notekūdeņu savākšana un pārvade

•

Korporatīvā pārvaldība

1. Identifikators un tā apzīmētā darbības joma:
•
Sabiedrības darbības atbilstība Deleģējuma līgumam (DL).
•
Sabiedrības risku izvērtējums:
• Ūdens sagatavošanā un padevē (ŪS);
• Ūdens sagādē un piegādē (ŪSP);
• Klientu apkalpošanā (KA);
• Notekūdeņu savākšanā un pārvade (NSP);
• Notekūdeņu attīrīšanā (NA)
• Korporatīvās pārvaldības (KP) risku izvērtējums

2. Novērojums izdarīts, pamatojoties uz Sabiedrības sniegto informāciju, t.sk.
dokumentu analīze un intervijas ar Sabiedrības valdi, daļu un nodaļu vadītājiem.

3. Risks, Atbilstības konstatēšana vai riska identificēšana un novērtēšana, izmantojot
notāciju:
4. Rekomendācijas izstrāde, pamatojoties uz labās prakses ieteikumiem, tajā skaitā
no ESAO un nacionālajām vadlīnijām, kā arī ņemot vērā Sabiedrības iespējas

2020. gada 15.maijā
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2.1. posms
Atbilstības un iekšējo kontroļu izvērtējums
un identificēto risku padziļināta izpēte

Ziņojuma kopsavilkums
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Izvērtējuma veikšanas soļi
1. solis: Vērtējuma kopas lieluma
noteikšana
•-----

2. solis: Atbilstības, iekšējo kontroļu
izvērtējuma notācija
—•—

3.solis: Rekomendācijas izstrāde
—•—

—•

Pirmajā posmā identificētajiem riskiem, kas novērtēti kā augstas un vidējas pakāpes riski, kā arī riskiem saistībā ar iepirkumu veikšanu,
ievērojot ESAO vadlīnijās rekomendēto praksi, Otrajā posmā tiek veikta padziļināta izpēte darījumu un transakciju līmenī.

1

Komercnoslēpums

2020. gada 15.maijā
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Izvērtējuma veikšanas soļi
1. solis: Vērtējuma kopas lieluma
noteikšana

2. solis: Atbilstības, iekšējo kontroļu
izvērtējuma notācija

3.solis: Rekomendācijas izstrāde

•------------------------------------------------------------------------ •----------------------------------------------------------------------------

,_________________________________ _________________ ļ__________________

I

Atbilstības konstatēšana vai riska identificēšana un novērtēšana tika veikta, izmantojot
«COSO’s Internal Control—Integrated Framework» («COSOs Iekšējās kontroles - Integrētais
ietvars» Pieejams: https://www.coso.oro) un PwC auditu metodoloģiju:

Riska ietekmes vērtējuma matrica

■ ■ ■

Vidēja

Atbilst/
Zema

Atbilst izvirzītajiem kritērijiem, jo, ja ir
konstatēti riski, tad to iestāšanās
varbūtība ir zema vai vidēja un un riska
īstenošanās ietekme jeb sekas būtu
nebūtiskas.

PwC I SIA “Rīgas ūdens” ārējais neatkarīgais izvērtējums

Ja ir konstatēta neatbilstība, tad
risku mazināšanai sniegta
Rekomendācija, pamatojoties uz
labās prakses piemēriem, ņemot
vērā Sabiedrības iespējas, kā arī
ekonomisko lietderību.

i____________________________________

Neatbilst izvirzītajiem kritērijiem, ir
augsta vai vidēja riska iestāšanās
varbūtība un riska īstenošanās ietekme
jeb sekas var būt būtiskas vai vidējas.
Daļēji atbilst izvirzītajiem kritērijiem, ir
vidēja vai zema riska iestāšanās
varbūtība un riska īstenošanās ietekme
jeb sekas var būt vidējas vai būtiskas.

i

Komercnoslēpums
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Izvēlētu darījumu padziļinātas izpetes principi
•

•
•

Lai veiktu iepirkuma tiesiskuma atbilstības un iekšējo kontroļu izvērtējumu un identificēto
risku padziļinātu izpēti darījumu un transakciju līmenī, tika veikta dokumentu analīze un
intervijas ar Sabiedrības pārstāvjiem.
Izvērtējuma nolūkā no visiem Sabiedrības iepirkumiem atlasīta reprezentatīva analizējamā
kopa.
Izvērtējums veikts trīs secīgos soļos un tā rezultātā izstrādātas rekomendācijas,
pamatojoties uz starptautiskās labās prakses iepirkumu procesa organizācijas jomā
piemēriem un ņemot vērā Sabiedrības iespējas.
1. Saskaņā ar likuma prasībām organizēto iepirkuma procedūru tiesiskuma pārbaudes
ietvaros iekšējo kontroļu izvērtējums saskaņā ar Eiropas Savienības Augstāko revīzijas
iestāžu izstrādāto kontrolsarakstu iekšējo kontroļu izvērtējumam iepirkuma procedūras
nodrošināšanā.

•
•
•

Visa Sabiedrības iepirkumu kopa izvērtējuma laika
posmā no 2017. līdz 2019.gadam: 1710.
Izvērtējuma gaitā apskatītie iepirkumi: 32
Iepirkumu sadalījuma pa veidiem un gadiem zemāk
redzamajā tabulā

2017

2018

2019

Izvērtēti

Atklātie konkursi

85

80

84

14

2. Sabiedrības dažādu tipu iepirkuma procedūru lietderības izvērtējums saskaņā ar
ESAO labās prakses principiem
Iepirkuma procedūras organizēšana Sabiedrībā izvērtēta saskaņā ar ESAO Publiskā
iepirkuma integritātes principiem.

Cenu aptaujas

63

60

57

4

Detalizēts analizēto aspektu saraksts.

Sarunu procedūras

12

15

14

3

3. Pēc riska pazīmēm atlasītu darījumu (iepirkumu) pārbaude transakciju līmenī
Padziļinātai izpētei izvēlētie iepirkumi atbilst vienam vai vairākiem no turpmāk minētajiem
kritērijiem:
• Iepirkuma procedūras rezultātā izvēlētais pakalpojuma sniedzējs ir starp lielākajiem
identificētajiem piegādātājiem pa preču un pakalpojumu kategorijām:
• Iepirkuma procedūras rezultātā izvēlētais piegādātājs ir vienīgais piegādātājs konkrētajā
preču un pakalpojumu kategorijā.
• Iepirkuma procedūrā ir saņemts viens piedāvājums un ar attiecīgo pretendentu ir noslēgts
līgums.
• Par iepirkuma procedūru ir saņemts iesniegums (sūdzība) Iepirkumu uzraudzības birojā.

Tirgus izpētes

204

143

132

4

Vienkāršotie iepirkumi

221

214

275

4

Noslēgtie līgumi
Iepirkumu procedūras
5.punktā paredzētajā
kārtībā

13

18

20

3

Saskaņa ar RU iesniegto iepirkumu sarakstu. Vienkāršotie iepirkumi, irgus izpetes un RU Iepirkumu procedūras 5. punkta kartība veiktie iepirkumi nav iekļauti šaja skaita
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Labas prakses avoti
Izvērtējot RŪ iepirkumu procedūras, auditori novērtēja to likumību un ņēma vērā dažādos
avotos sniegtās rekomendācijas, tai skaitā labās prakses piemērus no ESAO un
nacionālajām vadlīnijām.
Iepirkumi, kuru vērtība nesasniedz likumā noteiktos piemērošanas sliekšņus, tika vērtēti, balstoties uz principiem, kas iekļauti ESAO
Publisko personu kapitālsabiedrību korporatīvās pārvaldības vadlīnijās
(Skat. OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, 2015, 51.1pp. Pieejamas:https://dx.doi.org/10.1787/9789264244160-en; OECD
Competitive Neutrality: Maintaining a level playing field between public and private business, 2012, 75.lpp. Pieejamas:
http://www.oecd.org/corporate/50302961.pdf, Publiskā iepirkuma integritātes principi https://www.oecd.org/gov/ethics/48994520.pdf: Konkurences neitralitātes
vadlīnijas, 2019, pieejamas:https://www.kp.gov.lv/files/documents/KN%20vadl%C4%ABniju%20projekts.pdf)

Principi:
Publisko personu kapitālsabiedrību (turpmāk - PPK) iepirkuma procedūrām ir
• jānodrošina atklātība,
• jānodrošina konkurences neitralitāte, piemēram, iepirkumu pretendentiem ir jāsniedz apliecinājums par konkurences neitralitātes ievērošanu,
• iepirkumu procedūrām ir jābūt ne-diskriminējošām
•

Iepirkumu procedūrās ir jānodrošina iepirkumu veicēju ētiskums un godprātība, piemēram, apliecinot interešu konfliktu neesamību,
informācijas neizpaušanu, nedrīkst pieļaut nepamatotu pretendentus izslēdzošu pasību iekļaušanu pretendentu atlases procedūrās.

• Jānodrošina atklātība un vienlīdzīga attieksme pret procedūrās iesaistītajām personām.
• Visiem šiem aspektiem ir jābūt attiecīgi dokumentāli pierādāmiem.
• Valsts īpašumā esošajām kapitālsabiedrībām, kas ir monopola stāvoklī, būtu jāievēro tie paši iepirkuma noteikumi, kādi ir piemērojami
publiskajam sektoram. Pēdējā rekomendācija nav skaidra, jo būtībā SPSIL piemērošana iepirkumu procedūrām varētu būt, ka atbilst šim
ieteikumam. Tomēr no otras puses SPSIL regulējuma piemērošanu nosaka ievērojami augstāki līgumcenu sliekšņi, nekā Publisko iepirkuma
likumam, tādēļ var uzskatīt, ka šis princips ir stingrāks, nekā Latvijas tiesiskais ietvars.
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Metodoloģija iepirkuma procesa izvērtējumam saskaņa ar ESAO
labās prakses vadlīnijām
Nodevuma izstrādes gaitā PwC veica RŪ iepirkumu procesa vispārēju izvērtējumu un tā atbilstību ar ESAO Publiskā iepirkuma integritātes
principiem.
Detalizēts analizēto aspektu saraksts zemāk redzamajā tabulā

Princips

Nr.

Analizētie aspekti

1.

Nodrošināta pietiekama atklātības pakāpe visa iepirkuma procesā, lai veicinātu godīgu un objektīvu attieksmi pret
potenciālajiem piegādātājiem
Nodrošināta maksimāli iespējamā atklātības pakāpe iepirkuma konkursa posmā un veikt piesardzības pasākumus,
lai uzlabotu godīgu attieksmi.
Nodrošināts, ka budžeta līdzekļi tiek izmantoti atbilstoši paredzētajiem mērķiem

Atklātība
2.
3.
Laba pārvaldība

4.
5.

Risku
novēršana un
uzraudzība

Atbildība un
kontrole

Nodrošināts, ka iepirkuma procesā iesaistītie darbinieki un amatpersonas rīkotos saskaņā ar augstiem
profesionālajiem zināšanu, prasmju un godprātības standartiem
Izveidoti mehānismi, lai novērstu godprātības riskus iepirkuma procedūrā

8.

Nodrošināta cieša sadarbība starp līguma pasūtītāju un izpildītāju, lai nodrošinātu augstus godprātības integritātes
standartus līguma darbības laikā
Nodrošināti mehānismi, lai uzraudzību iepirkumu procedūru, kā arī atklātu ētikas pārkāpumus un attiecīgi
piemērotu sankcijas
Izveidota skaidra atbildības ķēde un ieviesti efektīvi kontroles mehānismi

9.

Izskatītas sūdzības no potenciālajiem pretendentiem taisnīgi un savlaicīgi

10.

Nodrošināta informācijas publiskošana par iepirkuma procedūru, dodot iespēju to vērtēt plašākai sabiedrībai

6.
7.
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Izvēlētu iepirkumu izvērtējuma secība
Veicot darījumu izvērtējumu transakciju līmenī tiek
secināts vai

RŪ iepirkumus
reglamentē:
• SPSIL;
• Ciktāl attiecasPublisko iepirkumu
likums;
• RŪ Iepirkumu
procedūra;
• RŪ Ētikas kodekss

Iepirkuma
posms

Iepirkumi darījumu un transakciju
līmenī ir izvērtēti saskaņā ar ESAO
Publiskā iepirkuma integritātes
principiem, kā arī labās prakses
piemēriem līdzīgos uzņēmumos.

Noslēgums

Iepirkumā konstatētas nebūtiskas
neatbilstības labās prakses piemēriem
Iepirkumā konstatētas būtiskas neatbilstības
labās prakses piemēriem

Nr.

Aktivitāte

1.

Vajadzību novērtējums

2.
3.

Plānošana un budžeta
sastādīšana
Prasību noteikšana

4.

Procedūru izvēle

5.

Uzaicinājums dalībai konkursā

6.

Izvērtēšana

7.

Rezultātu paziņošana

8.

Līgumu pārvaldība

9.

Darba rezultāta apstiprināšana
un apmaksa

Sagatavošanās

Iepirkuma
konkursa norise

Iepirkumā nav konstatētas neatbilstības
labās prakses piemēriem

Analizētie aspekti

Skat. Detalizēts analizēto aspektu saraksts izvēlētu darījumu un transakciju
padziļinātai izpētei

Izvērtējot attiecīga veida iepirkumus darījumu un transakciju līmenī, ieteiktas rekomendācijas iepirkuma procesa uzlabošanai,
pamatojoties uz labās prakses vadlīnijām, piemēriem un ņemot vērā RŪ iespējas
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Detalizēts analizēto aspektu saraksts izvēlētu darījumu un transakciju padziļinātai
izpētei (1/2)
Komercnoslēpums

2020. gada 15.maijā
PwC I SIA “Rīgas ūdens” ārējais neatkarīgais izvērtējums

24

2.1. posms
Atbilstības un iekšējo kontroļu izvērtējums
un identificēto risku padziļināta izpēte

Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija | 1.posma izvērtējums | Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude | Finanšu analīze
2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Detalizēts analizēto aspektu saraksts izvēlētu darījumu un transakciju padziļinātai
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RPP līdzdalības kapitālsabiedrībā atbilstības izvērtējums: Konteksts tiesību
regulējumam
Aplūkojot publiskajām personām piederošo kapitālsabiedrību saimniecisko darbību, viens no aspektiem ir publiskās personas kā dalībnieka sabiedrībā
ietekme uz saimniecisko darbību un publiskās funkcijas realizācija. Lai uzraudzītu publiskās personas līdzdalības lietderību, ir noteikta specifiska kārtība, kā
pašai publiskajai personai ir jāveic paškontrole (VPIL 88.pants), un aizliegums tām ierobežot konkurenci (Konkurences likuma (KL) 14.1 pants). Publiskās
personas kapitālsabiedrības pienākumi un loma ir atšķirīga no normatīvā regulējuma:

Pienākumi

RPP kā publiska persona

Sabiedrība

Izvērtēt savu līdzdalību Sabiedrībā atbilstoši VPIL 88.pantam un
Konkurences padomes (KP) 2019.gada vadlīnijām par
priekšnoteikumiem par publiskās personas līdzdalību
kapitālsabiedrībās, t.sk.:
• Identificējot publiskās personas funkcijas un pašvaldībai
stratēģiski svarīgos īpašumus / produktus un tirgus nepilnības.
• Identificējot konkrētu Sabiedrības veikto saimniecisko darbību,
ar kuras palīdzību tiek panākta efektīva publiskās personas
funkciju vai brīvprātīgās iniciatīvas izpilde.

Sabiedrības valdei, pieņemot Sabiedrībai būtiskus
lēmumus, cita starpā, ņemt vērā to ietekmi uz privāto
sektoru un konkurences apstākļiem, ievērojot, piemēram,
aizliegtu vienošanās regulējumu, konkurences neitralitātes
regulējumu.
KP 2019.gada vadlīnijās par konkurences neitralitātes
principu ir ietvērusi izvērstus ieteikumus publisko personu
kapitālsabiedrībām, novērtējot savu ietekmi uz konkurenci.

Publiskajai personai, veicot līdzdalības izvērtējumu, ir jānovērtē gan līdzdalība kopumā, gan atsevišķu saimniecisko darbības veidu kontekstā. Atbilstoši KP
vadlīnijām par priekšnoteikumiem par publiskās personas līdzdalību kapitālsabiedrībā, tiek izdalīti trīs kapitālsabiedrību darbības veidi.
Pamatdarbība
Ja konkrētais saimnieciskās darbības veids nostiprināts RPP apstiprinātos dokumentos (ieskaitot dibināšanas, stratēģijas, finansējuma piešķiršanas
dokumentus), tad tas ir uzskatāms par Sabiedrības pamatdarbību un saskaņā ar VPIL 88.panttu attiecībā par šo saimnieciskās darbības veidu jāveic pilns un
visaptverošs izvērtējums, sākot ar precīzu publiskās personas funkcijas vai brīvprātīgās iniciatīvas identificēšanu un pašvaldībai stratēģiski svarīgo īpašumu
vai produktu apzināšanu vai tirgus nepilnības identificēšanu.
Papildu darbība
Ja konkrētā saimnieciskā darbība uzskatāma par papildus darbību - darbība saistīta ar pamatdarbību un kuras veikšanai netiek iegādāti jauni aktīvi - KP
iesaka veikt ietekmes uz konkurenci izvērtējumu, lai nodrošinātu atbilstību KL 14.1 panta regulējumam. Lai gan aktīvu iegāde tiek izvirzīta par kritēriju
darbības kvalificēšanai par «papildu darbību», šis kritērijs līdz šim nav skaidrots no tiesību piemērotāju puses. Mūsuprāt, nelielas vērtības aktīvu iegāde ir
pieļaujama.
Nesaistīta saimnieciskā darbība
Savukārt, ja konkrētā saimnieciskā darbība uzskatāma par nesaistītu saimnieciskās darbības veidu - tiek iegādāti papildus aktīvi, kas nav saistīti ar
sabiedrības pamatdarbību - un tās veikšanu nav apstiprinājusi RPP, tad nekavējoties ir jāplāno aktivitātes konkurences neitralitātes nodrošināšanai, pieļaujot
arī darbības un aktīvu nodošanu privātajam sektoram.
SIA “Rīgas ūdens” ārējais neatkarīgais izvērtējums
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RPP līdzdalības kapitālsabiedrībā atbilstības izvērtējums: PwC pieeja
Saskaņā ar 2019.gada 21.novembra līgumu Nr 2019-JD/522 viens no darba uzdevumiem ir veikt RPP līdzdalības Sabiedrībā atbilstības VPIL
novērtējumu.
Minētais darba uzdevums, kas ir ietverts projektā, principiāli ir attiecināms uz publisko personu, nevis tās kapitālsabiedrību, jo:
- līdzdalības vērtējums atkārtoti ir jāveic publiskajai personai saskaņā ar VPIL 88.panta septītā daļa;
- kapitālsabiedrības kompetencē nav vērtēt publiskās personas stratēģisko mērķu izpildes veida piemērotību, tāpat arī doto uzdevumu
izpildes atbilstību.
Minētie apstākļi rada kritiski vērtējamu uzdevuma piemērotību pasūtītāja interesēm, kā rezultātā uzskatījām par piemērotu informēt Sabiedrību
un RPP par mūsu pieejas uzdevuma izpildei niansēm.
Apspriedes ar RPP pārstāvjiem
Ņemot vērā, ka darba uzdevumu sākotnēji nav noteikusi Sabiedrība, bet tās vienīgais dalībnieks - RPP, PwC vērsās pie RPP pārstāvjiem ar
mērķi informēt par sagaidāmo darba uzdevuma rezultātu. PwC informēja RPP pārstāvjus par to, ka PwC sniegtais pakalpojums nevar aizstāt
pašas publiskās personas līdzdalības novērtējumu. Attiecīgajam novērtējumam būtu jābalstās uz publiskās personas identificētiem
stratēģiskajiem mērķiem un to nozīmi teritorijas attīstībai kontekstā ar citām publiskajām funkcijām un kapitālsabiedrībām. Novērtējums vienīgi
no pašas kapitālsabiedrības skatu punkta var novest pie nepiemērotiem secinājumiem, jo kapitālsabiedrības valde pilda vienīgi uzdevumus, ko
tās dalībnieks ir devis, un kapitālsabiedrībā nevar vērtēt sava dalībnieka līdzdalības tiesiskuma apsvērumus un arī paša uzdevuma izpildi.
Tikšanās dalībnieki no RPP puses:
• Juris Radzevičs (RPP izpilddirektors un kapitālsabiedrību kapitāldaļu turētājs līdz 2020.gada 6.aprīlim)
• Ilze Spūle-Statkus (Komercdarbības nodrošinājuma pārvaldes priekšniece)
Tikšanās norises laiks: 2020.gada 12. un 20.februāris
Sākotnēji definētais darba uzdevums
RPP līdzdalības Sabiedrībā atbilstības VPIL novērtējums, tai skaitā:
• Analizējot līdzdalības pamatotību un lietderību katram no
kapitālsabiedrības veidiem, ņemot vērā KL ietverto regulējumu.
• Nosakot, vai esošais līdzdalības veids ir tiesiski pamatots un
visefektīvākais risinājums.
• Nosakot, kāda ir kapitālsabiedrības darbības ietekme uz brīvu un
vienlīdzīgu uzņēmējdarbības vidi un konkurenci, ja nepieciešams,
veicot tirgus izpēti, identificējot konkurences neitralitātes pārkāpumus.

>

Mūsu pieeja uzdevuma izpildei
Saimnieciskās darbības veidu novērtējums publisko personu
līdzdalības kontekstā un rekomendāciju izstrāde Sabiedrības
valdei:
• par būtiskāko darbības veidu ietekmi uz privāto sektoru
• identificēt būtiskāko saimniecisko darbības veidu attiecināmību
uz līdzdalības izvērtējuma nepieiciešamību
• pasākumiem kā veicināt konkurences neitralitāti savā darbībā

Ar veikto novērtējumu ceram palīdzēt Sabiedrības valdei savlaicīgi gūt priekšstatu par būtiskāko saimnieciskās darbības veidiem
kontekstā ar brīvas un godīgas konkurences nodrošināšanu.
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RPP līdzdalības kapitalsabiedriba atbilstības izvērtējums:
Metodika būtiskāko saimniecisko darbības veidu novērtējumam
Lai novērtētu būtiskāko saimnieciskās darbības veidu potenciālo ietekmi uz sabiedrības interesēm, to starpā uz konkurences apstākļiem, un
identificētu riskus Sabiedrības turpmākajai darbībai, tika veikta dokumentu analīze un intervijas ar Sabiedrības pārstāvjiem. Izvērtējumā
ietvērām, mūsuprāt, būtiskākos saimnieciskās darbības veidus, ko Sabiedrība veic saskaņā ar pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumā,
stratēģijā un citos dokumentos norādīto informāciju.
Saimnieciskās darbības jēdziens līdz šim nav ticis detalizēti skaidrots VPIL 88.panta kontekstā. Līdz šim KP publiskie izteikumi par konkurences
neitralitāti ir pārsvarā attiecināti uz saimniecisko darbību, kura radījusi ienākumus sabiedrībām. Taču šis neizslēdz regulējuma attiecināmību uz
darbību, kas līdz šim nav radījusi ienākumus. Tāpat arī ietekme uz konkurenci var būt atšķirīga viena saimnieciskā darbības veida nodrošināšanā,
piemēram, atkarībā no saimnieciskās darbības sniegšanas teritorijas vai klientu veidiem (juridiskās personas / patērētāji).
Būtiskāko saimnieciskās darbības veidu novērtējumu veicām atbilstoši mums pieejamai informācijai. Secinājumi un rekomendācijas izdarīti
par mūsu pašu izvēlētiem saimnieciskās darbības veidiem.

Saimnieciskās darbības veidu novērtējumu veicām, ņemot vērā
2015.gadā veikto līdzdalības izvērtējumu, pašreiz spēkā esošo
regulējumu, kas vērsts uz konkurences neitralitātes principa
aizsardzību un pēdējās aktualitātes no tiesību piemērošanas.
Vienlaikus ņemot vērā valdes pienākumu ņemt vērā dalībnieka
norādes un pienākumu rīkoties kā krietnam un rūpīgam
saimniekam, tostarp par savā rīcībā esošo aktīvu vērtības optimālu
izmantošanu.

SIA “Rīgas ūdens” ārējais neatkarīgais izvērtējums
PwC I

Izvērtējumu veicām saimnieciskajai darbībai kopumā balstoties uz
izdarītajiem novērojumiem. Rezultātā piešķirts vērtējums atbilstoši
šādai notācijai:
Saimnieciskā darbība nerada būtiskus riskus konkurences
apstākļiem un izmaiņas darbībā nav nepieciešamas

>
o

Vēlami uzlabojumi darbībā un saskaņošana ar publiskās
personas kā dalībnieka norādēm

o

Darbība neatbilst publiskās personas norādēm un iespējams
nepieciešami steidzami pasākumi, lai mazinātu finanšu
sankciju riskus

2020. gada 15.maijā
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Pirmā posma izvērtējums

2020. gada 15.maijā
29

Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības
pārbaude
Atbilstība Deleģējuma līgumam

31

Korporatīvā pārvaldība

37

Ūdens sagatavošana un padeve

39

Ūdens pārvade un piegāde

41

Klientu apkalpošana

43

Notekūdeņu savākšana un pārvade

45

Notekūdeņu
» attīrīšana

46
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums | Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude | Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

RU darbības pamatprincipu izvērtējums:
Atbilstība Deleģējuma līgumam (1/6)
RPP deleģējuma
līgums

Salīdzināms
dokuments

Novērojums

Risks

1. Nodrošināt
Nepārtrauktu
Pakalpojumu
sniegšanu

Sabiedrības vidēja termiņa
darbības stratēģijas:
2018.-2020.
2019.-2021.
2019.-2022.

Deleģētās funkcijas
nodrošināšanā nav
konstatētu neatbilstību
audita pirmreizējā
pārbaudē. Funkcija tiek
atsekota uzņēmuma
stratēģijā un
rezultatīvajos rādītājos

Pakalpojumu
nodrošināšanas
pārtraukšanas risks.

2. Pakalpojuma
atbilstība noteiktām
kvalitātes un vides
aizsardzības
prasībām

Sabiedrības vidēja termiņa
darbības stratēģijas:
2018.-2020.
2019.-2021.
2019.-2022.

Deleģētās funkcijas
nodrošināšanā nav
konstatētu neatbilstību
audita pirmreizējā
pārbaudē. Funkcija tiek
atsekota uzņēmuma
stratēģijā un
rezultatīvajos rādītājos

Pakalpojuma kvalitātes
nodrošināšanas risks.

3. Nodrošināt
dzeramā ūdens
kvalitāti un
notekūdeņu
attīrīšanas kvalitāti

Sabiedrības vidēja termiņa
darbības stratēģijas:
2018.-2020.
2019.-2021.
2019.-2022.

Deleģētās funkcijas
nodrošināšanā nav
konstatētu neatbilstību
audita pirmreizējā
pārbaudē. Funkcija tiek
atsekota uzņēmuma
stratēģijā un
rezultatīvajos rādītājos

Pakalpojuma kvalitātes
nodrošināšanas risks

Riska pakāpe

Zema

Šībrīža rekomendācija

Izvērtēt lietderību kopēja
servisa līmeņa rādītāja
ieviešanai ūdens padeves un
kanalizācijas savākšanas
pamatbiznesa virzieniem. Pēc
iespējas automatizēt šī
rādītāja nodrošināšanu.

Zema

H ■ ■!
Zema
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums | Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude | Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

RU darbības pamatprincipu izvērtējums:
Atbilstība Deleģējuma līgumam (2/6)
RPP deleģējuma
līgums

Salīdzināms
dokuments

Novērojums

Risks

Riska
pakāpe

4. Ūdens patēriņa
uzskaites veikšana
atbilstoši normatīvo
tiesību aktu
prasībām.

Sabiedrības vidēja
termiņa darbības
stratēģijas:
2018.-2020.
2019.-2021.
2019.-2022.

Deleģētās funkcijas
nodrošināšanā nav konstatētu
neatbilstību audita ietavros.
Funkcija tiek atsekota
uzņēmuma stratēģijā un
rezultatīvajos rādītājos. Uz
2019. gada 31. decembri
4887 objektiem nav uzstādīti
komercuzskaites mēraparāti,
jo pakalpojuma saņēmēji nav
ierīkojuši komercuzskaites
mēraparātu mezglus.*

Pakalpojuma uzskaites
nodrošināšanas risks.

N/a
(ārēja
ietekme)

5. Ūdens kvalitātes
un kvantitātes
saglabāšanu
ūdensgūtnēs.

Sabiedrības vidēja
termiņa darbības
stratēģijas:
2018.-2020.
2019.-2021.
2019.-2022.

Deleģētās funkcijas
nodrošināšanā nav konstatētu
neatbilstību audita pirmreizējā
pārbaudē. Funkcija tiek
atsekota uzņēmuma stratēģijā
un rezultatīvajos rādītājos

Pakalpojuma un
kritiskās infrastruktūras
saglabāšanas
nodrošināšanas risks.

6.Ūdensaimniecības
attīstības projektu
izstrādi un
realizēšanu savas
kompetences
ietvaros.

Sabiedrības vidēja
termiņa darbības
stratēģijas:
2018.-2020.
2019.-2021.
2019.-2022.

Deleģētā funkcija tiek
nodrošināta.

Rekomendācija

Zema

Riska izvērtēšanu, riska pakāpi un rekomendāciju skatīt pie
2.posma izvērtējuma rezultātiem Nr. DL 6.

* Komercuzskaites mērapati nav uztādīti tādēļ, ka šajos objektos nav izbūvēti komercuzskaites mēraparātu mezgli. Saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 10.panta
pirmās daļas 1.punktu nodrošināt komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai vai nomaiņas ir pakalpojumu lietotāja pienākums.
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums | Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude | Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

RU darbības pamatprincipu izvērtējums:
Atbilstība Deleģējuma līgumam (3/6)
RPP deleģējuma
līgums

Salīdzināms
dokuments

Novērojums

7. Nodrošināt ērtu
norēķināšanās
sistēmas izveidi
Pakalpojumu
lietotājiem.

Sabiedrības vidēja termiņa
darbības stratēģijas:
2018.-2020.
2019.-2021.
2019.-2022.

Deleģētā funkcija tiek
nodrošināta. Nav
ieviesta funkcionalitāte
klientiem autorizēties
ar bankas
autentifikācijas
risinājumu un/vai
eParaksta
funkcionalitāti.

8. Nodrošināt vides
aizsardzības un
ūdens resursu
ekonomiskas
izmantošanas
jautājumu
risināšanu.

Sabiedrības vidēja termiņa
darbības stratēģijas:
2018.-2020.
2019.-2021.
2019.-2022.

Deleģētās funkcijas
nodrošināšanā nav
konstatētu neatbilstību
audita pirmreizējā
pārbaudē. Funkcija tiek
atsekota uzņēmuma
stratēģijā un
rezultatīvajos rādītājos

9. Sekmēt efektīvu,
ekonomisku un
drošu tehnoloģiju
un darba
paņēmienu
ieviešanu
Pakalpojumu
kvalitātes
nodrošināšanai un
uzlabošanai.

Sabiedrības vidēja termiņa
darbības stratēģijas:
2018.-2020.
2019.-2021.
2019.-2022.

Deleģētā funkcija tiek
nodrošināta. Ne visiem
investīciju projektiem ir
veikti detalizēti
investīciju atdeves
un/vai riska
samazināšanas
novērtējumi.

Risks

Riska pakāpe

Šībrīža
rekomendācija

Riska izvērtēšanu, riska pakāpi un rekomendāciju skatīt pie
2.posma izvērtējuma rezultātiem Nr. DL 7.

Vides aizsardzības un
infrastruktūras
kvalitātes
nodrošināšanas risks.

Zema

Zema

2020. gada 15.maijā
PwC I SIA “Rīgas ūdens” ārējais neatkarīgais izvērtējums

33

Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums | Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude | Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

RU darbības pamatprincipu izvērtējums:
Atbilstība Deleģējuma līgumam (4/6)
RPP deleģējuma
līgums

Salīdzināms
dokuments

Novērojums

Risks

10. Uzturēt un atjaunot
Pakalpojumu
sniegšanai
nepieciešamo
infrastruktūru, iekārtas
un ierīces, lai
nodrošinātu sniegto
Pakalpojumu kvalitāti.

Sabiedrības vidēja
termiņa darbības
stratēģijas:
2018.-2020.
2019.-2021.
2019.-2022.

Deleģētās funkcijas
nodrošināšanā nav
konstatētu neatbilstību
audita pirmreizējā
pārbaudē. Funkcija tiek
atsekota uzņēmuma
stratēģijā un rezultatīvajos
rādītājos

Infrastruktūras
kvalitātes risks.

11. Slēgt rakstveida
līgumus par
Pakalpojumu
sniegšanu ar
Pakalpojumu
lietotājiem atbilstoši
normatīvajos aktos
noteiktajai kārtībai un
prasībām.

Sabiedrības vidēja
termiņa darbības
stratēģijas:
2018.-2020.
2019.-2021.
2019.-2022.

Deleģētās funkcijas
nodrošināšanā nav
konstatētu neatbilstību
audita pirmreizējā
pārbaudē. Funkcija tiek
atsekota uzņēmuma
stratēģijā un rezultatīvajos
rādītājos

Juridiski
noformētas
saistības ar
Pakalpojumu
ņēmējiem.

12 . Nekavējoties ziņot
RPP ja saņemts
brīdinājums par
izslēgšanu no
sabiedrisko
ūdenssaimniecības
pakalpojumu reģistra.

Ziņojumi RPP
2017 un 2018 g.

Deleģētās funkcijas
nodrošināšanā nav
konstatētu neatbilstību
audita pirmreizējā
pārbaudē. Funkcija tiek
atsekota uzņēmuma
stratēģijā un rezultatīvajos
rādītājos

Pakalpojumu
sniegšanas
risks.

Riska
pakāpe

Zema

Šībrīža rekomendācija

Izvērtēt lietderību kopēja pakalpojumu
sniegšanas kvalitātes līmeņa rādītāja
ieviešanai ūdens padeves un kanalizācijas
savākšanas pamatbiznesa virzieniem, kā arī
klientu informēšanā par remontdarbu
veikšanas statusiem. Pēc iespējas
automatizēt šīs informācijas aprites
nodrošināšanu.

Zema

0■M
Zema
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums | Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude | Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

RU darbības pamatprincipu izvērtējums:
Atbilstība Deleģējuma līgumam (5/6)
RPP deleģējuma
līgums

Salīdzināms
dokuments

Novērojums

Risks

13. Tiesības
samazināt vai
pārtraukt
Pakalpojumu
sniegšanu
atsevišķiem
Pakalpojumu
lietotājiem
normatīvajos aktos
paredzētajā kārtībā.

Sabiedrības vidēja termiņa
darbības stratēģijas:
2018.-2020.
2019.-2021.
2019.-2022.

Deleģētās funkcijas
nodrošināšanā nav
konstatētu neatbilstību
audita pirmreizējā
pārbaudē. Funkcija tiek
atsekota uzņēmuma
stratēģijā un
rezultatīvajos rādītājos

Slikto parādnieku risks

14. Paplašināt
Pakalpojumu
lietotāju skaitu, ja
finansiālās un
objektu tehniskās
iespējas to pieļauj.

Sabiedrības vidēja termiņa
darbības stratēģijas:
2018.-2020.
2019.-2021.
2019.-2022.

Deleģētās funkcijas
nodrošināšanā nav
konstatētu neatbilstību
audita pirmreizējā
pārbaudē. Funkcija tiek
atsekota uzņēmuma
stratēģijā un
rezultatīvajos rādītājos

Klientu pieslēgšanas
nodrošināšanas risks

15 . Sadarboties ar
valsts un pašvalību
iestādēm Rīgas
pilsētas cetralizētās
ūdensapgādes un
kanalizācijas
infrastruktūras
jautājumos

Sabiedrības vidēja termiņa
darbības stratēģijas:
2018.-2020.
2019.-2021.
2019.-2022.

Deleģētās funkcijas
nodrošināšanā nav
konstatētu neatbilstību
audita pirmreizējā
pārbaudē. Funkcija tiek
atsekota uzņēmuma
stratēģijā un
rezultatīvajos rādītājos

Korporatīvās
pārvaldības risks.

Riska pakāpe

Šībrīža
rekomendācija

Zema

■■■
Zema

Zema
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums | Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude

ļ

Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

RŪ darbības pamatprincipu izvērtējums:
Atbilstība Deleģējuma līgumam (6/6)
RPP deleģējuma
līgums

Salīdzināms
dokuments

Novērojums

Risks

16. Reizi gadā
iesniegt ziņojumu
par līguma izpildi
RPP.

Ziņojumi RPP 2017 un
2018 g.

Tiek nodrošināta.

Korporatīvās
pārvaldības risks.

Riska pakāpe

Šībrīža
rekomendācija
-

Zema
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums

ļ

Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude

ļ

Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Korporatīvā pārvaldība (1/2)
Darbības pamatprincipu izvērtējumam:
1.
2.
3.
4.

Analizējām uzņēmuma stratēģijas atbilstību tam deleģētajām funkcijām, sasniedzamajiem mērķiem.
Iepazināmies ar RŪ valdes darbības nolikumu un būtiskākajiem vadības procesiem.
Veicām intervijas ar RŪ valdes locekļiem.
Veicām primāro izvērtējumu, kā tiek deleģēti mērķi sabiedrībā un pieņemti lēmumi.

RŪ korporatīvās pārvaldes jomā konstatējām sekojošus būtiskus sasniegumus:
1. Saliedēta un atvērta valdes komanda, kur valdes locekļi labi pārvalda atbildībā esošo darbības jomu. Atvērtība izpaužas arī lielo iepirkumu
publicēšanā Elektronisko Iepirkumu Sistēmā.
2. Uzņēmuma vadība nodrošina skaidru un pēctecīgu uzņēmuma struktūrvienību un biznesa virzienu sadarbību uzņēmuma mērķu izpildei,
kas izpaužas rezultatīvajos gada rādītājos.
3. Uzņēmuma vadība izteikti realizē būtiskāko uzņēmuma procesu pilnveidošanu un labās prakses ieviešanu ikdienas darbā. Tiek realizētas
kompleksas pārmaiņas atbilstoši Stratēģijai.
Komercnoslēpums

Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums

ļ

Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude | Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Korporatīvā pārvaldība (2/2)
Nr.____________Novērojums________________________ Risks_______________ Riska pakāpe________ Šībrīža rekomendācija______
Komercnoslēpums
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums | Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude | Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Ūdens sagatavošana un padeve (1/2)
Darbības pamatprincipu izvērtējumam:
1. Analizējām RŪ vidēja termiņa stratēģijas atbilstību tam deleģētajām funkcijām (RŪ deleģējuma līguma 1.1.1 apakšpunkts),
sasniedzamajiem mērķiem ūdens sagatavošanas un padeves jomā.
2. Pārbaudījām šīs jomas rezultatīvo rādītāju esamību un atsekojamību RŪ, izmantojot mērķus un struktūru nolikumus (TD, ŪSPD, AŪKKL,
ŪRI).
3. Veicām intervijas ar RŪ atbildīgajiem darbiniekiem par ūdens sagatavošanu un padevi (TD direktoru, ŪSPD vadītāju).
4. Veicām primāro ieskatu ūdens sagatavošanas un padeves jomas lietderības izvērtējumā .
RŪ darbībā ūdens sagatavošanas un padeves jomā konstatējām šādus būtiskākos sasniegumus:
1. Ņemot vērā ūdens patēriņa apjoma samazināšanās tendences un pazemes un virszemes ūdens sagatavošanas izmaksu atšķirības, RŪ,
lai nodrošinātu savas darbības un pakalpojuma efektivitāti, ir veikuši turpmāko ūdens sagatavošanas scenāriju izvērtējumu.
2. Atzīstami darbojas Apvienotā ūdens kvalitātes un kontroles laboratorija, kas ir akreditēta un veic testēšanu atbilstoši LVS EN ISO/IEC
17025 standarta prasībām.
3. RŪ sadarbībā arļ3. pērs. komercnoslēpums
2018.gadā izstrādājusi darbu «Notekūdeņu attīrīšanas procesā saražoto dūņu situācijas
analīze un potencFālo”nšku raksturojums», kas ietver arī rekomendācijas dzeramā ūdens attīrīšanas stacijai «Daugava» par nogulšņu
nodošanu būvmateriālu ražotājiem.
Nr.

Novērojums

Risks

Riska pakāpe

Šībrīža rekomendācija

1. Komercnoslēpums

Riska izvērtēšanu, riska pakāpi un rekomendāciju skatīt pie
2.posma izvērtējuma rezultātiem Nr. ŪSP 1.
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums

ļ

Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude

ļ

Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Ūdens sagatavošana un padeve (2/2)
Komercnoslēpums
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums

ļ

Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude

ļ

Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Ūdens pārvade un piegāde (1/2)
Darbības pamatprincipu izvērtējumam:
1. Analizējām RŪ vidēja termiņa stratēģijas atbilstību tam deleģētajām funkcijām
(RŪ deleģējuma līguma 1.1.2 apakšpunkts),
sasniedzamajiem mērķiem ūdens pārvades un piegādes jomā.
2. Pārbaudījām šīs jomas rezultatīvo rādītāju esamību un atsekojamību RŪ, izmantojot mērķus un struktūru nolikumus (TD, ŪKTD).
3. Veicām intervijas ar RŪ atbildīgajiem darbiniekiem par ūdens pārvadi un piegādi (TD direktoru, ŪKTD vadītāju).
4. Veicām primāro ieskatu ūdens sagatavošanas un padeves jomas lietderības izvērtējumā.
RŪ darbībā ūdens pārvades un piegādes jomā konstatējām šādus būtiskākos sasniegumus:
1. Ūdens zudumu īpatsvars centralizētajā ūdensapgādes sistēmā ir samazināts no vairāk kā 30% (2005. gadā) līdz 12% (2019. gadā), kas ir
ievērojami zemāks par Nacionālo ūdenssaimniecības asociāciju Eiropas federācijas (EurEau) dalībvalstu vidējo rādītāju - 23%.
2. Izstrādāts un kalibrēts ūdens padeves hidrauliskais modelis, ko RU izmanto centralizētās ūdensapgādes sistēmas darbības modelēšanai.
3. Ieviesta un plaši tiek lietota RŪ ĢIS, kas ļauj veidot modernu un efektīvu IKT atbalstu RŪ pamatdarbībai un pakalpojuma sniegšanai, kā arī
savlaicīgai remontdarbu veikšanai un tīklu diagnostikai.
Mr.

Novērojums

Risks

Riska pakāpe

Šībrīža rekomendācija

1. Komercnoslēpums

Riska izvērtēšanu, riska pakāpi un rekomendāciju skatīt pie
2.posma izvērtējuma rezultātiem Nr. ŪPP 1.
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums

ļ

Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude

ļ

Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Ūdens pārvade un piegāde (2/2)
Komercnoslēpums
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums | Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude | Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Klientu apkalpošana (1/2)
Darbības pamatprincipu izvērtējumam:
1.
2.
3.
4.

Analizējām uzņēmuma stratēģijas atbilstību tam deleģētajām funkcijām, sasniedzamajiem mērķiem klientu apkalpošanā.
Pārbaudījām klientu apkalpošanas rādītāju esamību un atsekojamību uzņēmumā, izmantojot mērķus un struktūru nolikumus.
Veicām intervijas ar RD pārstāvjiem un RŪ atbildīgajiem darbiniekiem par klientu apkalpošanu.
Veicām primāro ieskatu klientu apkalpošanas kanālu darbībā un komunikāciju lietderības izvērtējumā.

RŪ Kientu apkalpošanas jomā konstatējām sekojošus būtiskus sasniegumus:
1.
2.
3.

Mērķtiecīgi tiek centralizēta klientu apkalpošanas funkcija, kas liecina par izpratni attiecībā uz klientu apkalpošanas funkcijas uzlabošanas
nepieciešamību.
Uzņēmums izzina un iegūst informāciju par klientu vēlmēm un izmanto šo informāciju stratēģijas dokumenta veidošanā.
Veiktas konkrētas aktivitātes un iegūti rezultāti jaunu klientu pieslēgšanas atvieglošanā gan izsniedzot Tehniskos Noteikumus, gan
līdzfinansējuma iespēju nodrošināšanā.

Komercnoslēpums
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums

ļ

Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude | Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Klientu apkalpošana (2/2)
Komercnoslēpums
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums | Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude | Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Notekūdeņu savākšana un pārvade
Darbības pamatprincipu izvērtējumam:
1. Analizējām atbildīgo struktūrvienību nolikumus un darbību atbilstību stratēģijai.
2. Izvērtējām uzstādītos mērķus un būtiskākos darbības procesus un to mērījumus.
3. Veicām intervijas ar atbildīgo struktūrvienību vadītājiem, pārrunājot uzdotās funkcijas nodrošināšanu un šķēršļus.
RŪ notekūdeņu savākšanas un pārvaldes jomā konstatējām sekojošus būtiskus sasniegumus:
1. Izmantojot ĢIS un SCADA sistēmas tiek nodrošināts pilnvērtīgs notekūdeņu un sūkņu staciju monitorings (tiek uzstādīti
sensori) minimizējot manuālo darbu.
2. Veiksmīga kanalizācijas tīklu darbības un remontu nodrošināšana, izmantojot kvalificētus partnerus un modernas tehnoloģijas.
3. Uzsākta automatizētu monitoringa risinājumu uzstādīšana sūkņu stacijās un citos svarīgos mezglos tādējādi samazinot manuālā darba
nepieciešamību
4. Ir uzsākts darbs pie kanalizācijas hidrauliskā modeļa izstrādes RŪ centralizētās ūdensapgādes sistēmas darbības modelēšanai.
Komercnoslēpums
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums

ļ

Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude

ļ

Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Notekūdeņu attīrīšana (1/2)
Darbības pamatprincipu izvērtējumam:
1. Analizējām uzņēmuma stratēģijas atbilstību tam deleģētajām funkcijām, sasniedzamajiem mērķiem notekūdeņu attīrīšanā.
2. Izvērtējām notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģisko procesu, iepazināmies ar B kategorijas piesārņojuma atļauju un RTU pētījumu par
Notekūdeņu attīrīšanas procesā saražoto dūņu situācijas analīzi un potenciālo risku raksturojumu.
3. Veicām intervijas ar RŪ atbildīgajiem darbiniekiem par notekūdeņu attīrīšanu.
4. Pēc tikšanās saņemtas atbildes uz intervijas laikā neatbildētajiem jautājumiem.
RŪ notekūdeņu savākšanas un pārvaldes jomā konstatējām sekojošus būtiskus sasniegumus:
1. RŪ vidē novadītajos attīrītajos notekūdeņos vides piesārņojuma rādītāji ir zem ES vidējām vērtībām.
2. Ir uzsākta divu jaunu metāntenku izbūve, lai optimizētu notekūdeņu attīrīšanas procesu,
3. Ieviesta automatizēta dūņu aprites un transportēšanas uzskaite.
Nr.
1.

Novērojums

Risks

Riska pakāpe

Šībrīža rekomendācija

Komercnoslēpums
Riska izvērtēšanu, riska pakāpi un rekomendāciju skatīt pie
2.posma izvērtējuma rezultātiem Nr. NA 1.

Riska izvērtēšanu, riska pakāpi un rekomendāciju skatīt pie
2.posma izvērtējuma rezultātiem Nr. NA2.
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums

ļ

Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude

ļ

Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Notekūdeņu attīrīšana (2/2)
Komercnoslēpums
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-
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49

-
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-
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57

-
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izvērtēšana

59

-
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65

2020. gada 15.maijā
48

Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums

ļ

Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude | Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Kopsavilkums
Bilance

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Naudas plūsma

Pārskatu gadu laikā novērojams aktīvu
vērtības pieaugums no EUR 276 miljoniem
līdz EUR 301 miljonam, kas, galvenokārt,
skaidrojams ar pamatlīdzekļu iegādi un to
remontdarbu izmaksu kapitalizāciju, kā arī ar
naudas apjoma pieaugumu Sabiedrības
bankas kontos.

Pārskata
gadu
periodā
Sabiedrības
apgrozījumā novērojams stabils pieaugums 16% 2018. gadā un 11% 2019. gada 3
ceturkšņu periodā salīdzinot ar attiecīgo
iepriekšējā gadu periodu. Apgrozījuma
pieaugums, galvenokārt, skaidrojams ar
2018. gadā apstiprināto jauno tarifu projektu.
Tāpat neto peļņas marža pārskata 2019.
gada 3 ceturkšņu rezultātos ir sasniegusi
Eiropas vidējo
rādītāju1 (17%) starp
dalībvalstu ūdenssaimniecības komunālo
pakalpojumu sniedzējiem.

Sabiedrības neto naudas plūsma pārskatu
gadu laikā svārstījusies no negatīvas vērtības
EUR 11.8 miljonu apmērā līdz pozitīvai
vērtībai EUR 13.1 miljona apmērā.
Krasās izmaiņas neto naudas plūsmā,
galvenokārt, skaidrojamas ar ilgtermiņa
aktīvu iegādes un to kapitalizēto remontdarbu
izmaksu samazinājumu ieguldīšanas naudas
plūsmā, kā arī piesaistītā aizņēmuma apjoma
pieaugumu finansēšanas naudas plūsmā.

Pamatlīdzekļu iegādes un remontdarbu
izmaksas, galvenokārt, finansētas ar
īstermiņa un ilgtermiņa aizdevuma piesaisti
no OP Corporate Bank PLC filiāles Latvijā.

1 Eiropas Savienības ūdenssaimniecības komunālo pakalpojumu sniedzēju finanšu rezultātu statistika. Avots: http://pages.stern.nyu.edu/-adamodar/

Likviditāte

Aktīvu vecumstruktūra un piemērotie
grāmatvedības principi

Spēja aizņemties

Sabiedrības kopējās un ātrās likviditātes
rādītāji
2017.gadā
un
2018.gadā
saglabājušies
zem
vispārpieņemtajiem
pasaules standartiem, kamēr 2019.gadā abi
rādītāji pārsnieguši vispārpieņemto pasaules
standartu apakšējās robežvērtības. Uzlabotu
rādītāju
sasniegšana
2019.gadā,
galvenokārt,
skaidrojama
ar īstermiņa
aizņēmuma pārfinansēšanu par ilgtermiņa
aizņēmumu

Izmantojot Sabiedrības vidēja termiņa
stratēģijas finanšu pieņēmumus, kredītspējas
rādītāji - DSCR un paša kapitāla koeficients,
liecina, ka laikposmā no 2020. līdz 2024.
gadam,
tie
nesasniedz to
zemākās
pieļaujamās vērtības (skatīt Tabulu zemāk) 1.3 un 35%, attiecīgi. No tā varam secināt,
ka, pieņemot, ka Sabiedrības vadības
sniegtās finanšu prognozes īstenosies
Sabiedrība varēs aizņemties 2020. - 2024.
gados nepieciešamos papildu līdzekļus (kopā
20183Q2019
ap ~ EUR 40.8 milj.).

Likviditātes rādītāji
______________________________ 2017
Kopējās likviditātes rādītājs

0.39

0.38

1.30

Ātrās likviditātes rādītājs

0.25

0.28

1.10

Kredītspējas rādītāji
_________________2020* 2021*
DSCR
Pašu kapitāls/aktīvi

PwC I SIA “Rīgas ūdens” ārējais neatkarīgais izvērtējums

Salīdzinot Sabiedrības īpašumā esošo
ilgtermiņa aktīvu vidēji svērtās vecuma
vērtības ar grāmatvedības politikā noteikto
aktīvu grupu izmantošanas laikiem, varam
secināt, ka ilgtermiņa aktīvu vecumstruktūra
uzskatāma par optimālu.
Tikmēr pielietotie grāmatvedības principi
uzskatāmi par atbilstošiem grāmatvedības un
nozares standartiem.

7.10
53%

2022* 2023* 2024*

5.03 3.73
52% 51%

2.51
50%

2.47
50%
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums

ļ

Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude | Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Bilance (1/7)
Bilance

Kopsavilkums

EUR’000

2017

2018

Koncesijas, licences un tamlīdzīgas tiesības
Nemateriālie iegudījumi kopā

678
678

712
712

705
705

242,465
1,355
306
7,920
4,328
6,313
2,764
265,451

246,548
1,525
268
8,356
4,723
8,249
2,553
272,223

247,343
1,525
338
7,946
5,302
9,113
1,144
272,710

Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā

174
452
626

176
271
447

176
135
312

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli
Pārdošanai turētie ilgtermiņa ieguldījumi
Krājumi kopā

1,858
465
2,323

2,412
22
2,434

2,543
22
2,565

Pircēju un pasūtītāju parādi
Citi debitori
Nākamo periodu izmaksas
Debitori kopā

5,052
907
181
6,140

6,186
679
347
7,212

6,608
1,170
517
8,296

Nauda

1,110

3,678

16,828

276,328

286,706

301,415

Zemesgabali, ēkas un inženierbūves
Ieguldījuma īpašumi
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos
Tehnoloģiskās iekārtas
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
Pamatlīdzekļu izveidošana
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
Pamatlīdzekļi kopā

Aktīvs kopā

3Q2019

A\ots: 2018.gada finanšu pārskats, Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 9
mēnešu periodu, kas beidzās 2019.gada30.septembrī

Pārskatu gadu laikā novērojamais aktīvu vērtības pieaugums no EUR
276 miljoniem līdz EUR 301 miljonam, galvenokārt, skaidrojams ar
pamatlīdzekļu iegādi un to remontdarbu izmaksu kapitalizāciju, kā arī
ar naudas apjoma pieaugumu Sabiedrības bankas kontos.
Pamatlīdzekļu iegādes un remontdarbu izmaksas, galvenokārt,
finansētas ar īstermiņa un ilgtermiņa aizdevuma piesaisti no OP
Corporate Bank PLC filiāles Latvijā.
Komercnoslēpums

Zemes gabali, ēkas un inženierbūves sastāv no Sabiedrībai piederošiem
nekustamajiem īpašumiem un dažādām inženierbūvēm, piemēram,
ūdensvadiem un kanalizācijas cauruļvadiem.
Pārskata gados novērojamais pieaugums zemes gabalu, ēku un
inženierbūvju pozīcijā, galvenokārt, skaidrojams ar dažādu ūdensvadu un
kanalizācijas vadu atjaunošanas un uzlabošanas kapitalizētajām
izmaksām.
2019.gada 31.septembrī ūdensvada tīkla cauruļvadu kopgarums, pa kuriem
ūdens tiek piegādāts patērētājiem, sasniedza 1,474km, kamēr kanalizācijas
tīkla kopgarums - 1,183km.
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums

ļ

Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude | Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Bilance (2/7)
Bilance
EUR’000

2017

2018

Koncesijas, licences un tamlīdzīgas tiesības
Nemateriālie iegudījumi kopā

678
678

712
712

705
705

242,465
1,355
306
7,920
4,328
6,313
2,764
265,451

246,548
1,525
268
8,356
4,723
8,249
2,553
272,223

247,343
1,525
338
7,946
5,302
9,113
1,144
272,710

Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā

174
452
626

176
271
447

176
135
312

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli
Pārdošanai turētie ilgtermiņa ieguldījumi
Krājumi kopā

1,858
465
2,323

2,412
22
2,434

2,543
22
2,565

Pircēju un pasūtītāju parādi
Citi debitori
Nākamo periodu izmaksas
Debitori kopā

5,052
907
181
6,140

6,186
679
347
7,212

6,608
1,170
517
8,296

Zemesgabali, ēkas un inženierbūves
Ieguldījuma īpašumi
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos
Tehnoloģiskās iekārtas
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
Pamatlīdzekļu izveidošana
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
Pamatlīdzekļi kopā

Nauda
Aktīvs kopā

3Q2019

1,110

3,678

16,828

276,328

286,706

301,415

A\ots: 2018.gada finanšu pārskats, Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 9
mēnešu periodu, kas beidzās 2019.gada30.septembrī

Ieguldījuma īpašumi sastāv no nekustamajiem īpašumiem, kurus
Sabiedrība neizmanto pakalpojumu sniegšanas nolūkiem, bet drīzāk tur
nomas maksas gūšanai, piemēram, zemes platības, ēkas, šķūņi, garāžas,
ūdenstorņi u.tml.
Ieguldījuma īpašumi Sabiedrības bilancē atzīti atbilstoši Starptautiskā
Finanšu Pārskata Standartu prasībām, kas paredz ikgadēju īpašumu
pārvērtēšanu. Sabiedrības finanšu direktors komentēja, ka gadījumos, kad
notikušas nozīmīgas izmaiņas nekustamā īpašuma tirgū, ieguldījuma
īpašumu pārvērtēšanu veic ārējais vērtētājs, kamēr gadījumos, kad
situācija nekustamā īpašuma tirgū saglabājusies iepriekšējā gada līmenī pārvērtēšanu veic Sabiedrības iekšējie vērtēšanas speciālisti.
Komercnoslēpums

Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos sastāv no
kapitalizētajām remontdarbu izmaksām Sabiedrības ofisa telpās
Z.A.Meierovica bulvārī 1, kuras Sabiedrība nomā no Rīgas pilsētas
pašvaldības.
Komercnoslēpums
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums

ļ

Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude | Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Bilance (3/7)
Bilance
EUR'000

2017

2018

Koncesijas, licences un tamlīdzīgas tiesības
Nemateriālie iegudījumi kopā

678
678

712
712

705
705

242,465
1,355
306
7,920
4,328
6,313
2,764
265,451

246,548
1,525
268
8,356
4,723
8,249
2,553
272,223

247,343
1,525
338
7,946
5,302
9,113
1,144
272,710

Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā

174
452
626

176
271
447

176
135
312

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli
Pārdošanai turētie ilgtermiņa ieguldījumi
Krājumi kopā

1,858
465
2,323

2,412
22
2,434

2,543
22
2,565

Pircēju un pasūtītāju parādi
Citi debitori
Nākamo periodu izmaksas
Debitori kopā

5,052
907
181
6,140

6,186
679
347
7,212

6,608
1,170
517
8,296

Zemesgabali, ēkas un inženierbūves
Ieguldījuma īpašumi
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos
Tehnoloģiskās iekārtas
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
Pamatlīdzekļu izveidošana
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
Pamatlīdzekļi kopā

Nauda
Aktīvs kopā

3Q2019

1,110

3,678

16,828

276,328

286,706

301,415

A\ots: 2018.gada finanšu pārskats, Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 9
mēnešu periodu, kas beidzās 2019.gada30.septembrī

Tehnoloģiskās iekārtas sastāv no dažādām iekārtām, kuras Sabiedrība
izmanto pakalpojumu nodrošināšanai, kā arī no kapitalizētajām iekārtu
remontdarbu izmaksām.
Komercnoslēpums

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs sastāv no transporta, ražošanā
neizmantotajām ēkām un pārējiem pamatlīdzekļiem, kuru vērtība uz
30.09.2019. ir attiecīgi EUR 4.9 miljoni, EUR 241 tūkst, un EUR 197 tūkst.
Komercnoslēpums

Bilances postenī pamatlīdzekļu izveidošana atzītas dažādu ekspluatācijā
nenodotu projektu kapitalizētās izmaksas, kuras pēc projektu nodošanas
ekspluatācijā tiek pārklasificētas uz kādu no citiem pamatlīdzekļu
posteņiem.
Komercnoslēpums
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums

ļ

Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude | Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Bilance (4/7)
Bilance
EUR’000

2017

2018

Koncesijas, licences un tamlīdzīgas tiesības
Nemateriālie iegudījumi kopā

678
678

712
712

705
705

242,465
1,355
306
7,920
4,328
6,313
2,764
265,451

246,548
1,525
268
8,356
4,723
8,249
2,553
272,223

247,343
1,525
338
7,946
5,302
9,113
1,144
272,710

Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā

174
452
626

176
271
447

176
135
312

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli
Pārdošanai turētie ilgtermiņa ieguldījumi
Krājumi kopā

1,858
465
2,323

2,412
22
2,434

2,543
22
2,565

Pircēju un pasūtītāju parādi
Citi debitori
Nākamo periodu izmaksas
Debitori kopā

5,052
907
181
6,140

6,186
679
347
7,212

6,608
1,170
517
8,296

Zemesgabali, ēkas un inženierbūves
Ieguldījuma īpašumi
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos
Tehnoloģiskās iekārtas
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
Pamatlīdzekļu izveidošana
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
Pamatlīdzekļi kopā

Nauda
Aktīvs kopā

3Q2019

1,110

3,678

16,828

276,328

286,706

301,415

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem iekļauj avansa maksājumus
būvniecības uzņēmumiem par veicamajiem ūdensvadu un kanalizācijas
sistēmu remontdarbiem.
Komercnoslēpums

Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā iekļauj ieguldījumus
Sabiedrībai 100% piederošajā meitas sabiedrības Aqua Riga SIA
pamatkapitālā.
Komercnoslēpums

A\ots: 2018.gada finanšu pārskats, Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 9
mēnešu periodu, kas beidzās 2019.gada30.septembrī
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums

ļ

Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude | Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Bilance (5/7)
Bilance
EUR’000

2017

2018

Koncesijas, licences un tamlīdzīgas tiesības
Nemateriālie iegudījumi kopā

678
678

712
712

705
705

242,465
1,355
306
7,920
4,328
6,313
2,764
265,451

246,548
1,525
268
8,356
4,723
8,249
2,553
272,223

247,343
1,525
338
7,946
5,302
9,113
1,144
272,710

Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā

174
452
626

176
271
447

176
135
312

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli
Pārdošanai turētie ilgtermiņa ieguldījumi
Krājumi kopā

1,858
465
2,323

2,412
22
2,434

2,543
22
2,565

Pircēju un pasūtītāju parādi
Citi debitori
Nākamo periodu izmaksas
Debitori kopā

5,052
907
181
6,140

6,186
679
347
7,212

6,608
1,170
517
8,296

Zemesgabali, ēkas un inženierbūves
Ieguldījuma īpašumi
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos
Tehnoloģiskās iekārtas
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
Pamatlīdzekļu izveidošana
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
Pamatlīdzekļi kopā

Nauda
Aktīvs kopā

3Q2019

1,110

3,678

16,828

276,328

286,706

301,415

Pārdošanai turētie ilgtermiņa ieguldījumi uz 30.09.2019., galvenokārt,
sastāv no automašīnām un skaitļošanas iekārtām, kuras Sabiedrība
nolēmusi pārdot. Tikmēr 2017.gadā pārdošanai turēto ilgtermiņa
ieguldījumu pozīcija iekļāva vairākus nekustamos īpašumus,
Komercnoslēpums

Pircēju un pasūtītāju parādi lielākoties sastāv no namu apsaimniekotāju
un citu klientu parādsaistībām pret Sabiedrību. Lielākie _debļtori uz
30.09.2019. bija Rīgas Namu pārvaldnieks jKomercnoslēpums
k kuru
kopējā parāda summa sastādīja -30% no kopējā debitoru parāda.
Komercnoslēpums

A\ots: 2018.gada finanšu pārskats, Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 9
mēnešu periodu, kas beidzās 2019.gada30.septembrī
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums

ļ

Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude | Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Bilance (6/7)
Bilance
EUR'000

2017

2018

3Q2019

Pamatkapitāls
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa
Pārskata gada pelna
Pašu kapitāls kopā

127,530
14,936
2,079
144,545

127,579
17,015
5,190
149,783

127,579
22,205
7,871
157,654

Aizņēmumi no kredītiestādēm
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Nākamo periodu ieņēmumi
Neizmaksātās dividendes
Ilgtermiņa kreditori kopā

17,917
443
87,563
1,400
107,323

15,417
577
85,828
300
102,122

37,542
468
84,081
300
122,391

Azņēmumi no kredītiestādēm
No pircējiem saņemtie avansi
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Nodokļi un VSAOI
Pārējie kreditori
Nākamo periodu ieņēmumi
Neizmaksātās dividendes
Uzkrātās saistības
īstermiņa kreditori kopā

2,500
2,134
5,331
942
531
3,593
1,100
8,329
24,459

14,262
2,027
3,794
1,609
592
3,454
1,100
7,963
34,801

2,500
4,184
3,221
2,124
640
3,404
275
5,023
21,370

276,328

286,706

301,415

Pasīvs kopā

Avots: 2018.gada finanšu pārskats, Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 9
mēnešu periodu, kas beidzās 2019.gada30.septembrī

Sabiedrības pašu kapitāls uz 30.09.2019. sadalīts 127,578,573 daļās ar
katras daļas nominālvērtību EUR 1.
Sabiedrības pamatkapitāls tika palielināts 2018.gada februārī, veicot
mantisko ieguldījumu EUR 49 tūkst, vērtībā. Ieguldījums sastāvēja no
Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošās pašteces sadzīves kanalizācijas
Ostas prospektā.
Aizņēmumi
no kredītiestādēm
»
Pārskata gadu periodā Sabiedrība vairākkārt piesaistījusi papildus bankas
finansējumu, lai realizētu nepieciešamos investīciju projektus.
2015. gadā Sabiedrība noslēdza līgumu ar AS Swedbank par aizņēmumu
EUR 25 miljonu vērtībā, kura atmaksas termiņš tika noteikts 2022. gada
1.marts un aizdevuma procentu likme trīs mēnešu EURIBOR + 0.698%
apmērā.
2018. gada februārī tika piesaistīts papildus īstermiņa finansējums
apgrozāmo līdzekļu finansēšanai EUR 15 miljonu vērtība no OP Corporate
Bank PLC filiāles Latvijā. Kredītlīnijas limits 2018.gada augustā tika
palielināts līdz EUR 20 miljoniem.
Visbeidzot, 2019. gada februārī Sabiedrība noslēdza jaunu līgumu ar OP
Corporate Bank PLC filiāli par EUR 24 miljona vērta kredīta piešķiršanu.
Jauno
aizņēmumu
plānots
izmantot
līdzšinējo
kredītsaistību
pārkreditēšanai
un
investīcijām
ūdenssaimniecības
pakalpojumu
sniegšanas infrastruktūras uzlabošanai un attīstīšanai.
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums

ļ

Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude | Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Bilance (7/7)
Bilance
EUR'000

2017

2018

3Q2019

Pamatkapitāls
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa
Pārskata gada pelna
Pašu kapitāls kopā

127,530
14,936
2,079
144,545

127,579
17,015
5,190
149,783

127,579
22,205
7,871
157,654

Aizņēmumi no kredītiestādēm
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Nākamo periodu ieņēmumi
Neizmaksātās dividendes
Ilgtermiņa kreditori kopā

17,917
443
87,563
1,400
107,323

15,417
577
85,828
300
102,122

37,542
468
84,081
300
122,391

Azņēmumi no kredītiestādēm
No pircējiem saņemtie avansi
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Nodokļi un VSAOI
Pārējie kreditori
Nākamo periodu ieņēmumi
Neizmaksātās dividendes
Uzkrātās saistības
īstermiņa kreditori kopā

2,500
2,134
5,331
942
531
3,593
1,100
8,329
24,459

14,262
2,027
3,794
1,609
592
3,454
1,100
7,963
34,801

2,500
4,184
3,221
2,124
640
3,404
275
5,023
21,370

276,328

286,706

301,415

Pasīvs kopā

Avots: 2018.gada finanšu pārskats, Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 9
mēnešu periodu, kas beidzās 2019.gada30.septembrī

Nākamo periodu ieņēmumu ilgtermiņa un īstermiņa daļa, galvenokārt,
sastāv no Kohēzijas fonda 2. līdz 4.kārtas projekta līdzfinansējuma, kā arī
no dažādām Latvijas un ārvalstu personām saņemtiem pamatlīdzekļiem.
Tāpat Sabiedrība noslēgusi līgumu par Kohēzijas fonda 5.kārtas projekta
realizāciju, kas paredz jaunu kanalizācijas tīklu izbūvi, veco tīklu
rekonstrukciju un 18 jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūvi Berģos,
Imantā un Beberbeķos. No Kohēzijas fonda līdzekļiem piešķirti EUR 10
miljoni projekta realizācijai,,____________________________________
Komercnoslēpums
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem, galvenokārt, iekļauj parādus
būvniecības uzņēmumiem par veiktajiem remontdarbiem un parādus
Rīgas Pilsētas pašvaldībai. Tāpat, Sabiedrības finanšu direktors atzīmēja,
ka Sabiedrībai nav kavētu parādsaistību.
Pārējie kreditori, galvenokārt, sastāv no darba algas maksājumiem
Sabiedrības darbiniekiem.
Sabiedrības finanšu direktors apstiprināja, ka neizmaksāto dividenžu
īstermiņa daļu EUR 275 tūkst, vērtībā ir jau izmaksāta Sabiedrības
kapitāldaļu turētājam 2019.gada 19.decembrī.
Uzkrātās saistības sastāv no uzkrājumiem tīklu remontdarbu izmaksām,
uzkrājumiem darbinieku neizmantoto atvaļinājuma dienu izmaksām,
prēmiju uzkrājumiem un citiem uzkrājumiem.
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums

ļ

Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude | Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Aktīvu bāzes vecumstrukturas un pielietoto grāmatvedības
principu analīze (1/2)
Komercnoslēpums

Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums

ļ

Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude | Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Aktīvu bāzes vecumstrukturas un pielietoto grāmatvedības
principu analīze (2/2)
Komercnoslēpums

PwC
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums

ļ

Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude | Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Bilances kapitalstrukturas, saistību un spēju piesaistīt
finansējumu izvērtēšana (1/2)
Komercnoslēpums
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums

ļ

Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude | Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Bilances kapitalstrukturas, saistību un spēju piesaistīt
finansējumu izvērtēšana (2/2)
Komercnoslēpums
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums

ļ

Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude | finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Likviditātes rādītāju analīze (1/2)
Komercnoslēpums
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums

ļ

Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude | finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Likviditātes rādītāju analīze (2/2)
Komercnoslēpums

2020. gada 15.maijā
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums | Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude | -inanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Naudas plūsmas aprēķins (1/2)
Naudas plūsmas pārskats
EUR'000
Pamatdarbības naudas plūsma
Peļņa pirms uzņēmuma ienākumu nodokļa
Korekcijas:
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korek
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājums
Peļņa no pamatlīdzekļu pārdošanas
Nākamo periodu ieņēmumu amortizācija
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas
Uzkrājumu un uzkrāto saistību izmaiņas
Citas korekcijas
Debitoru parādu atlikuma pieaugums
Krājumu atlikuma pieaugums
Apgrozāmo līdzekļu izmaiņa
Piegādātājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo
parādu pieaugums / (samazinājums)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma
Izdevumi procentu maksājumiem
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem
Pamatdarbības neto naudas plūsma
i Pārskata gada neto naudas plūsma
i Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata sākumā
i Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata beigās

2017

2018

3Q2019*

2,079

5,190

7,871

13,224
89

13,636
126
235
(344)
(3,454)
(34)
155
(1,072)
(549)
(1,112)

10,804
(2,470)
164
(2,940)
(52)
(1,960)
2,736

12,776
(155)

14,153
(186)

(1)

(4)

(89)
(813)
(3,593)
(45)
153
(104)
(249)
3,140
13,793
(151)
13,642

12,620

(11,778)
12,887
1,110

2,569
1,110
3,678

Kopsavilkums
Sabiedrības neto naudas plūsma pārskatu gadu laikā svārstījusies
no negatīvas vērtības EUR 11.8 miljonu apmērā līdz pozitīvai
vērtībai EUR 13.1 miljona apmērā. Krasās izmaiņas neto naudas
plūsmā, galvenokārt, skaidrojamas ar ilgtermiņa aktīvu iegādes un
to kapitalizēto remontdarbu izmaksu samazinājumu ieguldīšanas
naudas plūsmā, kā arī piesaistītā aizņēmuma apjoma pieaugumu
finansēšanas naudas plūsmā.
Komercnoslēpums

13,962
13,149 :
3,678 :
16,828 :

*: 2019.gada naudas plūsmas aprēķins pieejams tikai saisinata formātā
Avots: 2018.gada finanšu pārskats, Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 9
mēnešu periodu, kas beidzās 2019.gada 30. septembrī
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums | Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude | -inanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Naudas plūsmas aprēķins (2/2)
Naudas plūsmas pārskats
Ieguldīšanas naudas plūsma
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde
Ieguldījumi meitas uzņēmuma pamatkapitālā
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas
Saņemtie procenti
Ieņēmumi no aizdevuma atmaksas
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
Finansēšanas naudas plūsma
Saņemts aizņēmums
Saņemts finansējums pamatlīdzekļu iegādei
Izdevumi aizņēmuma atmaksāšanai
Izmaksātās dividendes
Finansēšanas darbības naudas plūsma
Pārskata gada neto naudas plūsma
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata sākumā
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata beigās

Komercnoslēpums
(24,449) (20,713) (11,294)
(5)
(2)
840
706
43
45
34
18
170
181
135
(23,399) (19,794) (11,096)
979
(2,500)
(500)
(2,021)
(11,778)
12,887
1,110

16,979
24,992
1,581
745
(7,717) (14,628)
(1,100)
(825)
9,743
10,283
2,569
1,110
3,678

13,149
3,678
16,828

*: 2019.gada naudas plūsmas aprēķins pieejams tikai saisinata formātā
Avots: 2018.gada finanšu pārskats, Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 9
mēnešu periodu, kas beidzās 2019.gada 30. septembrī
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums

ļ

Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude | finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Peļņas vai zaudējumu aprēķins (1/5)
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
Kopsavilkums
EUR'000

2017

2018

Q32018

Q32019

Apgrozījums
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas
Bruto peļņa

46,431
(44,769)
1,662

53,720
(47,895)
5,825

39,233
(34,784)
4,449

43,664
(35,425)
8,239

Pārdošanas izmaksas
Administrācijas izmaksas
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi
Procentu un tamlīdzīgas izmaksas*
Peļņa pirms nodokļiem

(1,616)
(3,488)
6,068
(433)
45

(1,667)
(3,679)
5,429
(565)
34
(188)
5,190

(1,247)
(2,717)
3,775
(166)
(112)
3,981

(1,344)
(2,787)
4,267
(314)
(190)
7,871

Nolietojums
Procentu un tamlīdzīgas izmaksas
EBITDA

13,314
159
15,551

13,763
188
19,140

10,164
112
14,258

10,804
190
18,865

2,079

5,190

3,981

7,871

3.58%
33.49%
4.48%

10.84%
35.63%
9.66%

11.34%
36.34%
10.15%

18.87%:
43.20%!

Uzņēmuma ienākumu nodoklis
Neto peļņa
Bruto marža
EBITDA marža
Neto pe ļņas m a rža

(159)
2,079

18.03%:

* izmantota procentu ieņēmumu un procentu izmaksu neto vērtība
Avots: 2018.gada finanšu pārskats, Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 9
mēnešu periodu, kas beidzās 2019.gada 30. septembrī

Pārskata periodā Sabiedrības apgrozījumā novērojams stabils
pieaugums - 15.7% 2018.gadā un 11.3% 2019. gada 3 ceturkšņu
periodā salīdzinot ar attiecīgo iepriekšējā gadu periodiem. Apgrozījuma
pieaugums, galvenokārt, skaidrojams ar 2018.gadā apstiprināto jauno
tarifu projektu.
Apgrozījuma pieaugums rezultātā uzlabojusies arī Sabiedrības bruto
peļņas maržu no 3.6% 2017.gadā līdz 18.9% 2019. gada 3 ceturkšņu
periodā. Tāpat, uzlabojušās arī EBITDA un neto peļņas maržas, kuras
2019. gadā pietuvojušās Eiropas ūdenssaimniecības uzņēmumu
vidējiem rentabilitātes rādītājiem. EBITDA marža 2019. gada 3
ceturkšņos sasniedza 43.2% līmeni, kas ir par 6.5 procentu punktiem
zemāks rādītājs kā vidēji Eiropā šajā nozarē. Savukārt, neto peļņas
rādītājs 2019.gada 3 ceturkšņos sasniedza 18%, kas ir par 1 procentu
punktu augstāks kā vidēji nozarē.
Sabiedrības apgrozījumā, kas galvenokārt sastāv no ūdensapgādes
ieņēmumiem (-46.6%) un kanalizācijas ieņēmumiem (-50.4%),
novērojams stabils pieaugums pārskata gadu periodā. Apgrozījuma
pieaugums 2018. gadā salīdzinot ar 2017. gadu sasniedzis 15,7%.
Savukārt, 2019. gada pirmajos 9 mēnešos apgrozījums sasniedzis EUR
43.7 miljonus, kas ir par 11.3% vairāk nekā pirmajos 9 mēnešos 2018.
gadā.
Galvenais iemesls augstāk minētā apgrozījuma pieaugumam ir jaunais
tarifu plāns, kas stājās spēkā ar 2018. gada 1. jūniju. Šī tarifu projekta
ietvaros, tarifi vidēji pieauguši par 24.2% salīdzinājumā ar 2014. gadā
apstiprinātajiem. Nākamā tarifu pārskatīšana šobrīd plānota 2022.
gadā.
2020. gada 15.maijā
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums

ļ

Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude | "inanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Peļņas vai zaudējumu aprēķins (2/5)
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
Q32018

Q32019

Apgrozījums
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas
Bruto peļņa

EUR'000

46,431
(44,769)
1,662

53,720
(47,895)
5,825

39,233
(34,784)
4,449

43,664
(35,425)
8,239

Pārdošanas izmaksas
Administrācijas izmaksas
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi
Procentu un tamlīdzīgas izmaksas*
Peļņa pirms nodokļiem

(1,616)
(3,488)
6,068
(433)
45

(1,667)
(3,679)
5,429
(565)
34
(188)
5,190

(1,247)
(2,717)
3,775
(166)
(112)
3,981

(1,344)
(2,787)
4,267
(314)
(190)
7,871

Nolietojums
Procentu un tamlīdzīgas izmaksas
EBITDA

13,314
159
15,551

13,763
188
19,140

10,164
112
14,258

10,804
190
18,865

2,079

5,190

3,981

7,871

3.58%
33.49%
4.48%

10.84%
35.63%
9.66%

11.34%
36.34%
10.15%

18.87%
43.20%
18.03%.

Uzņēmuma ienākumu nodoklis
Neto peļņa
Bruto marža
EBITDA m a rža
Neto pe ļņas m a rža

2017

(159)
2,079

2018

Līdzīgi kā apgrozījums, pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas
(turpmāk - COGS) pārskata periodā ir pieaugušas. COGS pieaugušas
par 7% 2018. gadā salīdzinot ar 2017. gadu. Tāpat, COGS 2019. gada
pirmajos 3 ceturkšņos sasniegušas EUR 35.4 miljonus, kas ir par
1.84% vairāk nekā 3 ceturkšņos 2018. gadā.
Komercnoslēpums

* izmantota procentu ieņēmumu un procentu izmaksu neto vērtība
Avots: 2018.gada finanšu pārskats, Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 9
mēnešu periodu, kas beidzās 2019.gada 30. septembrī
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums

ļ

Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude | Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Peļņas vai zaudējumu aprēķins (3/5)
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
Q32018

Q32019

Apgrozījums
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas
Bruto peļņa

EUR'000

46,431
(44,769)
1,662

53,720
(47,895)
5,825

39,233
(34,784)
4,449

43,664
(35,425)
8,239

Pārdošanas izmaksas
Administrācijas izmaksas
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi
Procentu un tamlīdzīgas izmaksas*
Peļņa pirms nodokļiem

(1,616)
(3,488)
6,068
(433)
45

(1,667)
(3,679)
5,429
(565)
34
(188)
5,190

(1,247)
(2,717)
3,775
(166)
(112)
3,981

(1,344)
(2,787)
4,267
(314)
(190)
7,871

Nolietojums
Procentu un tamlīdzīgas izmaksas
EBITDA

13,314
159
15,551

13,763
188
19,140

10,164
112
14,258

10,804
190
18,865

2,079

5,190

3,981

7,871

3.58%
33.49%
4.48%

10.84%
35.63%
9.66%

11.34%
36.34%
10.15%

18.87%
43.20%
18.03%.

Uzņēmuma ienākumu nodoklis
Neto peļņa
Bruto marža
EBITDA marža
Neto pe ļņas m a rža

2017

(159)
2,079

2018

Ieņēmumu pieauguma un COGS izmaiņu dēļ, bruto peļņas marža
2018. gadā pieaugusi līdz 10.8%, kas ir par 7.2 procentu punktiem
vairāk nekā 2017. gadā, kad jaunie tarifi vēl nebija stājušies spēkā.
Līdzīgi, bruto peļņas marža 2019. gada 3 ceturkšņos pieaugusi līdz
18.9%, kas ir par 7.6 procentu punktiem vairāk kā salīdzināmajā
periodā 2018. gadā. Galvenais iemesls 2019. gada bruto peļņas
maržas pieaugumam arī ir saistīts ar jau iepriekšminēto tarifu stāšanos
spēkā, jo 2018. gada 9 mēnešu rezultātos 2/3 no laika spēkā bijuši
vecie 2014. gada tarifi.
Pārdošanas izmaksas pārskata periodā bijušas relatīvi stabilas, tām
2018. gada laikā paaugstinoties par 3% salīdzinot ar 2017. gadu un
2019. gada 3 ceturkšņos pieaugot par aptuveni 7% salīdzinot ar 2018.
gada 3 ceturkšņu rezultātiem. 2019. gadā novērojamais pieaugums,
galvenokārt, saistīts ar faktu, ka 2019. gadā ir nomainīts būtiski lielāks
patēriņa skaitītāju skaits, lai samazinātu 2020. gada nomaināmo
skaitītāju apjomu, kurš alternatīvi būtu pārāk augsts.
Komercnoslēpums

* izmantota procentu ieņēmumu un procentu izmaksu neto vērtība
Avots: 2018.gada finanšu pārskats, Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 9
mēnešu periodu, kas beidzās 2019.gada 30. septembrī
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums

ļ

Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude | finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Peļņas vai zaudējumu aprēķins (4/5)
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
Q32018

Q32019

Apgrozījums
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas
Bruto peļņa

EUR'000

46,431
(44,769)
1,662

53,720
(47,895)
5,825

39,233
(34,784)
4,449

43,664
(35,425)
8,239

Pārdošanas izmaksas
Administrācijas izmaksas
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi
Procentu un tamlīdzīgas izmaksas*
Peļņa pirms nodokļiem

(1,616)
(3,488)
6,068
(433)
45

(1,667)
(3,679)
5,429
(565)
34
(188)
5,190

(1,247)
(2,717)
3,775
(166)
(112)
3,981

(1,344)
(2,787)
4,267
(314)
(190)
7,871

Nolietojums
Procentu un tamlīdzīgas izmaksas
EBITDA

13,314
159
15,551

13,763
188
19,140

10,164
112
14,258

10,804
190
18,865

2,079

5,190

3,981

7,871

3.58%
33.49%
4.48%

10.84%
35.63%
9.66%

11.34%
36.34%
10.15%

18.87%:
43.20%!

Uzņēmuma ienākumu nodoklis
Neto peļņa
Bruto marža
EBITDA marža
Neto pe ļņas m a rža

2017

(159)
2,079

2018

18.03%:

* izmantota procentu ieņēmumu un procentu izmaksu neto vērtība
Avots: 2018.gada finanšu pārskats, Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 9

Arī administrācijas izmaksu līmenis pārskata periodā nav ievērojami
mainījies - 2018, gada laikā tās pieauga par 5.5% salīdzinot ar 2017.

Ievērojami krītoties saņemtajiem maksājumiem par notekūdeņu
paaugstinātu piesārņojumu i
) un neto ieņēmumiem
no pamatlīdzekļu atsavināšanas
), 2018. gadā pārējie
saimnieciskās darbības ieņēmumi saruka par -10.5%. Lai arī
ieņēmumu kritumu, galvenokārt, ietekmējušas divas iepriekšminētās
pozīcijas, svarīgi pieminēt, ka ievērojami lielākais pārējo ieņēmumu
postenis ir ieņēmumi no Kohēzijas projekta līdzfinansējuma, kas
sastādījis
-55%
no
kopējiem
pārējiem
ieņēmumiem.
Savukārt, 2019. gada pirmajos 3 ceturkšņos pārējie saimnieciskās
darbības ieņēmumi pieauga par aptuveni 11.5% salīdzinot ar 2018.
gada salīdzināmo periodu____________________________________
Komercnoslēpums

mēnešu periodu, kas beidzās 2019.gada 30. septembrī
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums

ļ

Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude | Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Peļņas vai zaudējumu aprēķins (5/5)
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
Q32018

Q32019

Apgrozījums
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas
Bruto peļņa

EUR'000

46,431
(44,769)
1,662

53,720
(47,895)
5,825

39,233
(34,784)
4,449

43,664
(35,425)
8,239

Pārdošanas izmaksas
Administrācijas izmaksas
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi
Procentu un tamlīdzīgas izmaksas*
Peļņa pirms nodokļiem

(1,616)
(3,488)
6,068
(433)
45

(1,667)
(3,679)
5,429
(565)
34
(188)
5,190

(1,247)
(2,717)
3,775
(166)
(112)
3,981

(1,344)
(2,787)
4,267
(314)
(190)
7,871

Nolietojums
Procentu un tamlīdzīgas izmaksas
EBITDA

13,314
159
15,551

13,763
188
19,140

10,164
112
14,258

10,804
190
18,865

Uzņēmuma ienākumu nodoklis
Neto peļņa
Bruto marža
EBITDA marža
Neto pe ļņas m a rža

2017

(159)
2,079

2018

2,079

5,190

3,981

7,871

3.58%
33.49%
4.48%

10.84%
35.63%
9.66%

11.34%
36.34%
10.15%

18.87%
43.20%
18.03%.

* izmantota procentu ieņēmumu un procentu izmaksu neto vērtība
Avots: 2018.gada finanšu pārskats, Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 9
mēnešu periodu, kas beidzās 2019.gada 30. septembrī

Pārējo saimnieciskās darbības izmaksu postenis, galvenokārt,
sastāv no dažādiem uzkrājumus pamatlīdzekļi remontdarbiem,

Pārskata gadu periodā Sabiedrība sasniegusi vidējo EBITDA maržu
37.4% apmērā, kas ir aptuveni par 12 procentu punktiem mazāk nekā
vidējais rādītājs Eiropas Savienības dalībvalstu ūdenssaimniecības
komunālo pakalpojumu sniedzēju vidū3 (49.7%). Jāpiezīmē gan, ka pēc
tarifu pārskatīšanas 2018. gadā, Sabiedrības rentabilitātes rādītāji 2019.
gadā jau ir pietuvojušies krietni tuvāk Eiropas vidējam līmenim līdzīgu
uzņēmumu starpā un sasnieguši 43.2% slieksni.
Tāpat Sabiedrības neto peļņas marža pārskata periodā stabili
pieaugusi, sasniedzot 18% atzīmi 2019. gada 3 ceturkšņu finanšu
rezultātos. Šis rezultāts par aptuveni vienu procenta punktu pārsniedz
Eiropas vidējo rādītāju4 (17%) starp dalībvalstu ūdenssaimniecības
komunālo pakalpojumu sniedzējiem.

34 Eiropas Savienības ūdenssaimniecības komunālo pakalpojumu sniedzēju finanšu rezultātu statistika. Avots: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums

ļ

Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude

ļ

Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

RU darbības pamatprincipu izvērtējums:
Atbilstība Deleģējuma līgumam
Nr.

Novērojums
Ūdensaimniecības attīstības projektu izstrāde un
realizēšana savas kompetences ietvaros, veicot
attiecīgu ES direktīvu ieviešanu.
Deleģētā funkcija tiek nodrošināta.
Šobrīd inženiertīklu izmaksu noteikšana budžeta
veidošanai ir bāzēta uz līdzīgu iepriekš realizētu
objektu izmaksām. Kopējās līdzīgā objekta izmaksas
tiek attiecinātas uz galvenā izbūves elementa
(ūdensvads vai kanalizācija) viena metra izmaksām.

Risks
Pastāv risks, ka ir apgrūtināta
investīciju un kapitāla pārvaldība,
tomēr inženierbūvēm vienotu
principu izstrāde nav realizējama to
unikalitātes dēļ kas saistīta ar šo
būvju ilgo kalpošanas laiku un
ekspluatācijas specifiku, līdz ar to
nav pieejami iepriekš realizētie
projekti, kuru izmaksas būtu
piemērojamas projektu izmaksu
aplēsēm.

Riska pakāpe

Zema

Rekomendācija
Inženiertīkliem turpināt uzlabot un
metodiski strukturēt tēmēšanas
principus, jo iepriekš realizēto
inženiertīklu apjoms ir nosacīti
pietiekams.
Inženierbūvju gadījumā apsvērt iespēju
plānošanas stadijā piesaistīt
ārpakalpojuma tēmēšanas inženierus ar
specializāciju konkrētajā jomā.

Sabiedrība atbilstoši nepieciešamībai plāno iegādāties konsultāciju pakalpojumus, vienotas projektu vadības sistēmas izstrādei, kurā ietverta vienota
metodoloģija investīciju projektu finanšu izvērtējumam un investīciju atdeves rādītājiem.
Termiņš: konsultāciju pakalpojumus paredzēts iegādāties līdz 2020.gada jūnijam.
Sabiedrība plāno izstrādāt vienotas projektu vadības vadlīnijas investīciju atpelnīšanās vai atdeves izvērtējumam, robežvērtību noteikšanai, noteikt
atbildības līmeņus atkarībā no investīciju (vai izmaksu) kategorijām vai veidiem.
Termiņš: vadlīnijas paredzēts izstrādāt līdz 2020.gadam jūlijam.
Sabiedrība plāno izvērtēt esošo IT tehnisko risinājumu un programmatūru atbilstību minēto aprēķinu ieviešanai, neatbilstības gadījumā izstrādāt tehnisko
specifikāciju jaunu IT sistēmu izstrādei.
Termiņš: izvērtējumu paredzēts īstenot līdz 2020.gada septembrim.
Nodrošināt ērtu norēķināšanās sistēmas izveidi
Pakalpojumu lietotājiem.
Deleģētā funkcija tiek nodrošināta.

Samazināta klientu
apmierinātība veicot
norēķinus.

Zema

O Sabiedrība ir ieviesusi rekomendāciju.
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums

ļ

Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude

ļ

Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Ūdens pārvade un piegāde (1/3)
Nr.
ŪPP
1.

Novērojums

Investīciju projektu izvērtēšana tiek veikta saskaņā ar
Stratēģijā noteiktām vērtībām secīgi: Drošības
novērtējums (ietekme), Vides prasību ievērošana
(normatīvais regulējums), Efektivitāte (finanšu
ieguldījumu atdeves, izmaksu/ieguvumu
novērtējums).

Risks

Visi šajā budžeta kategorijā
iekļautie projekti attiecas vai nu uz
vides vai drošības prasību
ievērošanu, un līdz ar to,
iespējamie efektivitātes ieguvumi
tiek iekļauti kā papildus arguments.

Riska pakāpe

Rekomendācija

Zema

Lielajiem investīciju projektiem visiem tiek veikti
investīciju atdeves un/vai riska samazināšanas
novērtējumi. Projektiem, kuri vērsti uz vides vai
drošības uzlabošanas jautājumiem, saskaņā ar
vispārpieņemto praksi, nav veikti detalizēti investīciju
atdeves un/vai riska samazināšanas novērtējumi.
Projekti tiek arī prioritizēti pēc to riska pakāpēm.

Sabiedrība plāno izstrādāt vienotas projektu vadības vadlīnijas investīciju atpelnīšanās vai atdeves izvērtējumam, robežvērtību noteikšanai, noteikt
atbildības līmeņus atkarībā no investīciju (vai izmaksu) kategorijām vai veidiem.
Termiņš: vadlīnijas paredzēts izstrādāt līdz 2020.gadam jūlijam.
Sabiedrība plāno izvērtēt esošo IT tehnisko risinājumu un programmatūru atbilstību minēto aprēķinu ieviešanai, neatbilstības gadījumā izstrādāt tehnisko
specifikāciju jaunu IT sistēmu izstrādei.
Termiņš: izvērtējumu paredzēts īstenot līdz 2020.gada septembrim.
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums

ļ

Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude

ļ

Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Ūdens pārvade un piegāde (2/3)
Nr.
ŪPP 2.

Novērojums
RŪ ir ieviesta drošības pārvaldības
sistēma (DPS), kas paredz
ražošanas (tehnoloģisko) risku
novērtēšanu. RŪ speciālisti katru
gadu veic iekšēju risku
novērtēšanu atbilstoši DPS
rokasgrāmatai. Riski, kuriem ir
augsta ietekme un augsta
iestāšanās varbūtība, būtu
jāmazina prioritārā kārtā

Komercnoslēpums

Risks
Ja iestājas kāda no "nepieļaujama
riska" situācijām, var nebūt skaidra
plāna, kā operatīvi vajadzētu
rīkoties.
Lai gan šāda situāciju līdz šim 3
gadus nav iestājusies (zema
iestāšanās varbūtība), tam
potenciāli ir augsta ietekme uz RŪ
klientiem (noteiktas teritorijas
iedzīvotājiem), kā kontekstā tam ir
noteikts vidējs riska līmenis

Riska pakāpe

vidēja

Rekomendācija
Izstrādāt vienotu metodiku un ieviest
procedūru, lai noteiktu operacionālos,
likumdošanas, finanšu, stratēģiskos un
reputācijas riskus ar nepieļaujama riska
līmeni
Vismaz katram nepieļaujama līmeņa
riskam, noteikt riska pārvaldības
pasākumus, atbildīgo par pasākuma
īstenošanu un izpildes termiņu, kā arī
indikatīvas finansējuma vajadzības
Papildus finansējumu un iepirkumus
plānot pēc prioritātes principa (vispirms
nepieļaujamie riski)

Sabiedrība īstenos ražošanas (tehnoloģisko) risku vērtēšanā iesaistīto darbinieku papildus apmācības par riska novērtēšanas metodikas
piemērošanu.
Termiņš: apmācības plānots īstenot līdz 2020.gada augustam.
Sabiedrība aktualizēs Drošības pārvaldības sistēmas rokasgrāmatu, vienotas projektu vadības sistēmas ietvaros ieviešot vienotu risku vadību,
t.sk. identificēto ražošanas (tehnoloģisko) risku mazināšanas pasākumu pārvaldības sistēmu.
Termiņš: rokasgrāmatas aktualizēšanu un vienotas projektu vadības izstrādi plānots īstenot līdz 2020.gada septembrim.
Sabiedrība plāno izstrādāt rīcības plānu tādu risku, kam ir augsta ietekme un augsta iestāšanās varbūtība, novēršanai.
Termiņš: rīcības plānu paredzēts izstrādāt līdz 2020.gada oktobrim.
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums

ļ

Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude

ļ

Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Ūdens pārvade un piegāde (3/3)
Nr.

Novērojums

Risks

RU biznesa modeļa viena no
vērtībām ir kvalitāte, savukārt,
klientiem ir būtiska vēlme
ūdensapgādē ir ūdens padeves
nepārtrauktība (Avots: Stratēģijas,
ilustrācijas Nr.8 un Nr.10). Ārējam
auditam pieejamajos dokumentos
netika identificēti rezultatīvie rādītāji
RŪ ūdens pārvades un piegādes
jomā, kas demonstrētu ūdens
padeves nepārtrauktību, kas ir arī
viens no pakalpojuma kvalitātes
rādītājiem. RŪ nemēra ūdens
padeves un pieejamības
nepārtrauktību klientam
centralizētajā ūdensapgādes tīklā
noteiktā laika periodā.

Nav iespējams gūt objektīvu
apliecinājumu tam, ka, realizējot RŪ
vidēja termiņa darbības stratēģijā 2019.2022.gadam minētos RŪ infrastruktūras
un tehnoloģijas attīstības projektus tiks
nodrošinātas klientu vēlmes par ūdens
nepārtrauktu pieejamību (tabula Nr.16,
tabula Nr.17, tabula Nr. 18).

Riska pakāpe

Ņemot vērā zemu iestāšanās varbūtību
ūdens padeves pārtraukumiem un vidēju
potenciālo ietekmi, riska pakāpe noteikta
kā zema.

Zema

Rekomendācija
•

Papildināt RŪ vidēja termiņa darbības
stratēģiju ar ūdens padeves
nepārtrauktības rezultatīvajiem
rādītājiem (mērķiem).

•

Uzsākt attiecīgus ūdens nepārtrauktas
padeves aprēķinus centralizētajā
ūdensapgādes tīklā, piemēram,
aprēķinos izmantojot AQUALYS
sistēmā iegūstamos ūdensvada tīkla
plūsmas un spiediena mērījumu datus
vai ĢIS Dispečerizācijā iegūstamos
datus par ūdensapgādes tīkla
remontdarbiem.
Ilgtermiņā, precizēt RD noteikumus 4,
paredzot līgumā par pilsētas
ūdensvada vai kanalizācijas lietošanu
ūdens padeves nepārtrauktības
kritērijus kā RŪ pakalpojuma līmeņus
(angl. Service Level Agreement).

Sabiedrība, pamatojoties uz klientu apmierinātības pētījuma rezultātiem, papildinās vidēja termiņa darbības stratēģiju 2020.-2023.gadam
nefinanšu mērķu sadaļu, iekļaujot pakalpojuma nepārtrauktības rezultativitātes rādītājus.
Termiņš: darbības plānots īstenot līdz 2020.gada novembrim.
Sabiedrība, balstoties uz labās prakses piemēriem, pārskatīs esošos radītājus un ieviesīs papildus kvalitātes rādītājus. Papildus Sabiedrība
paredz uzsākt ūdens nepārtrauktas padeves aprēķinus centralizētajā ūdens apgādes tīklā, piem. ūdensvada tīkla plūsmas, spiediena, trokšņa
rādītāju mērījumu datus u.c.
Termiņš: darbības plānots īstenot līdz 2021 .gada septembrim.
Sabiedrība, atbilstoši labās prakses piemēriem, izstrādās Klientu apkalpošanas standartu.
Termiņš: apmācības plānots īstenot līdz 2022.gada janvārim.
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Ūdens sagatavošana un padeve
Nr.
ŪSP 1.

Novērojums

Risks

RŪ ir ieviesta drošības pārvaldības
sistēma (DPS), kas paredz
ražošanas (tehnoloģisko) risku
novērtēšanu. RŪ ir sagatavoti
civilās aizsardzības plāni tādiem
ūdens sagatavošanas objektiem kā
ūdens stacija «Daugava»,
ūdensgūtves „Baltezers”,
„Remberģi” un „Zaķumuiža”.
Identificēti riski, kas saistīti ar
tehnoloģiskām avārijām, dabas
katastrofām, terorismu, dažāda
veida piesārņojumu (ķīmisko,
bakterioloģisko).

Ņemot vērā pēdējo laiku tendenci,
ka rodas jauni drošības riski un
apdraudējumi, kam pamatā ir
ļaunprātīga, apzināta rīcība), RŪ
nepieciešams izvērtēt arī tādus
drošības riskus, kā apzināta RŪ
darbinieku ļaunprātība vai
ārpakalpojuma sniedzēju no puses
RŪ infrastruktūras objektos
(neskatoties uz to, ka šāds risks līdz
šim nav iestājies).
Riskam (šādai ļaunprātīgai rīcībai) ir
ļoti zema iestāšanās varbūtība,
tomēr potenciāli augsta ietekme (tā
var ietekmēt iedzīvotāju veselību),
kā rezultātā noteikts vidējs riska
līmenis.

Riska pakāpe

Rekomendācija
Papildināt DPS rokasgrāmatu ar konkrētiem
RŪ operacionālo risku piemēriem Ietekmes,
Sastopamības un Atklāšanas novērtēšanā,
lai palielinātu RŪ ekspertu izpratni risku
identificēšanā un novērtēšanā, kā arī lai
nodrošinātu vienotu risku izvērtējuma pieeju

Sabiedrības valdes ir nodevusi risku uzraudzības un kontroles funkcijas centralizēšanu Administratīvās pārvaldības daļai.
Sabiedrība īstenos ražošanas (tehnoloģisko) risku vērtēšanā iesaistīto darbinieku papildus apmācības par riska novērtēšanas metodikas
piemērošanu. Pēc apmācību īstenošanas Sabiedrība plāno veiks risku izvērtējumu un nepieciešamības gadījumā īstenot atkārtotas apmācības tās
darbiniekiem.
Termiņš: apmācības plānots īstenot līdz 2020.gada augustam. Risku izvērtējumu un atkārtotas apmācības plānots īstenot līdz 2020.gada
septembrim.
Sabiedrība plāno aktualizēt Drošības pārvaldības sistēmas rokasgrāmatu, vienotas projektu vadības sistēmas ietvaros ieviest vienotu risku
vadību, t.sk. identificēto ražošanas (tehnoloģisko) risku mazināšanas pasākumu pārvaldības sistēmu.
Termiņš: Drošības pārvaldības sistēmas rokasgrāmatu paredzēts aktualizēt līdz 2020.gada septembrim.
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija
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Notekūdeņu savākšana un pārvade
Nr.
NSP 1.

Novērojums
Stratēģijas dokumentā 2019 2022. gadam risku sadaļā

Komercnoslēpums
kam noteikta
vidēja vai augsta iestāšanās
varbūtība un ir noteikti riska
mazināšanas pasākumi, nav
izsekojami struktūrvienību mērķos,
nav atsekojami realizācijas termiņi
un atbildīgie.

Risks
Risku mazināšanas pasākumu
neiekļaušana struktūrvienību mērķos un
efektīva to iestāšanos iespēju
uzraudzība, palielina risku iestāšanas
iespēju.
Lai arī riska iestāšanās varbūtība
vērtējam kā zema, tomēr ietekme var
būt augsta, ņemot vērā RŪ Stratēģijas
dokumentā 2019. -2022. gadam
norādītās risku
iestāšanās sekas (apdraudējums
trešajām personām, ietekmēta
pakalpojuma saņemšana plašam
lietotāju lokam), tādēļ riska pakāpe ir
vidēja.

Riska pakāpe

Vidēja

Rekomendācija
Nepieļaujama līmeņa riskiem,
piemēram, riskiem ar augstu vai vidēju
iestāšanās varbūtību un augstu
ietekmi, atsekot risku mazināšanas
pasākumus struktūrvienību līmenī,
nosakot, vai un kādos termiņos tie tiek
realizēti, kurš ir riska īpašnieks.

Sabiedrība plāno vienotas projektu vadības sistēmas izstrādes ietvaros ieviest vienotu risku vadību, t.sk. identificēto risku mazināšanas
pasākumu pārvaldības sistēmu.
Papildus, Sabiedrība plāno izstrādāt darbinieku pēctecības plānu un realizācijas uzsākšanu struktūrās ar lielāko risku.
Termiņš: projektu vadības sistēmas izstrāde un pēctecības plāna izstrāde plānota līdz 2020.gada septembrim.
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums | Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude

ļ

Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Notekūdeņu attīrīšana (1/2)
Nr.

NA 1.

Novērojums
RŪ vidēja termiņa stratēģijā 2019.2022. gadam visi 4 Notekūdeņu
attīrīšanas vides riski novērtēti ar
augstu ietekmi, 3 no tiem ar augstu
iestāšanās varbūtību.

Risks
Pastāv iespēja, iestājoties kādai no
"nepieļaujama riska" situācijām, var
nebūt skaidra plāna, kā operatīvi
vajadzētu rīkoties (neskatoties uz to, ka
šāds risks līdz šim nav iestājies).

Riska pakāpe

Rekomendācija
•

Vidēja

Izstrādāt rīcības plānu vismaz
nepieļaujamu risku mazināšanai un
saistīt šo plānu ar RŪ budžetu un
iepirkumu plānu.

Sabiedrība īstenos ražošanas (tehnoloģisko) risku vērtēšanā iesaistīto darbinieku papildus apmācības par riska novērtēšanas metodikas
piemērošanu.
Termiņš: apmācības plānots īstenot līdz 2020.gada augustam.
Sabiedrība aktualizēs Drošības pārvaldības sistēmas rokasgrāmatu, vienotas projektu vadības sistēmas ietvaros ieviešot vienotu risku vadību,
t.sk. identificēto ražošanas (tehnoloģisko) risku mazināšanas pasākumu pārvaldības sistēmu.
Termiņš: rokasgrāmatas aktualizēšanu un vienotas projektu vadības izstrādi plānots īstenot līdz 2020.gada septembrim.
Sabiedrība plāno izstrādāt rīcības plānu tādu risku, kam ir augsta ietekme un augsta iestāšanās varbūtība, novēršanai.
Termiņš: rīcības plānu paredzēts izstrādāt līdz 2020.gada oktobrim.
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums | Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude

ļ

Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Notekūdeņu attīrīšana (2/2)
Novērojums
Lietus kanalizācija nav nodalīta no
kanalizācijas kopsistēmas, līdz ar to
nelietderīgi tiek tērēti resursi lietusūdeņu
pārsūknēšanai un attīrīšanai (RŪ
Stratēģijas 4.1 punkts vides faktoru SVID
analīze). Par jomu atbildīgie vadītāji
intervijās norādījuši, ka lielu nokrišņu
gadījumos BASD jaudas nepietiek visu
notekūdeņu attīrīšanai,

Risks
Notekūdeņu nepietiekama attīrīšana,
palielināti RŪ DRN maksājumi.

Riska pakāpe

Rekomendācija
•

Proaktīvi ar RD SD koordinēt RŪ
ikgadējos plānus par būvniecības
darbiem centralizētās kanalizācijas
sistēmā, nodrošinot tās atdalīšanu no
lietusūdens kanalizācijas sistēmas
visos RD SD ielu pārbūves projektos,
kur tas ir fiziski iespējams un ir
ekonomiski pamatoti (Rīgas attīstības
programmas 2014.-2020.gadam
Rīcības plāna 2019.-2020.gadam
12.7.5. punkts).

•

īstermiņa situācijas uzlabojumiem
censties palielināt potenciālo dūņu
utilizācijas partneru loku, informējot
lauksaimniecības uzņēmumus par
dūņu kvalitāti un atbilstību vides
prasībām.

N/a (ārēja
ietekme)

Par lietus ūdens atdalīšanu no
centralizētās kanalizācijas sistēmas ir
atbildīgs Rīgas Domes Satiksmes
Departaments.

Sabiedrība ir ieviesusi rekomendāciju.
NA
3

O

Notekūdeņu dūņu utilizāciju saskaņā ar
publiski pieejamu iepirkumu informāciju
nodrošina 2-3 uzņēmumi. Tai pat laikā,
Latvijā ir tikai daži uzņēmumi, kuri
potenciāli varētu piedāvāt šos
pakalpojumus.

Dūņu utilizācijas izmaksu pieaugums

■■■
Zema

Sabiedrība ir ievietojusi papildus informācija Rīgas ūdens mājas lapā par iespēju pieteikties dūņu utilizācijas partneru lokam.
Sabiedrība ir daļēji ieviesusi rekomendāciju.
Sabiedrība veicot kārtējo iepirkumu par dūņu utilizāciju īstenos papildus informēšanas pasākumus, izmantojot uz lauksaimniekiem orientētus
informācijas kanālus.
Termiņš: iepirkumu un informēšanas pasākums paredzēts veikt līdz 2020.gada maijam.
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums

ļ

Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude

ļ

Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Korporatīvā pārvaldība (1/3)
Nr.

Novērojums

Risks

Riska pakāpe

Rekomendācija

Komercnoslēpums

Sabiedrībai ārējā neatkarīgā izvērtējuma 2.posmā ir īstenota padziļinātā iepirkumu pārbaude darījumu un transakciju līmenī.
Detalizētai iepirkumu analīzei, nodevuma Izvēlēto darījumu pārbaudes sadalu.

Stratēģijā noteikto risku
mazināšanas pasākumu
izsekojamība uzņēmumu projektu
plānā un struktūrvienību mērķos ne
vienmēr ir skaidra.

Visos gadījumos nav dokumentāli precīzi
izsekojams, kurš atbild par risku
mazināšanas pasākumu īstenošanu.
Ņemot vērā veiktās darbības (tabula ar
riska īpašniekiem jau ir sagatavota un to
plānots iekļaut nākamajā Stratēģijā) riska
pakāpe ir vērtējam kā zema, jo riska
iestāšanās varbūtība ir zema un ietekme

Papildināt stratēģijas dokumenta risku
sadaļu ar riska mazināšanas termiņa
pozīciju un atbildīgā struktūras
vadītāja pozīciju.

Sabiedrība ir sagatavojusi Rīgas ūdens vidēja termiņa darbības stratēģijā 2019. - 2022.gadam noteikto Operacionālo risku tabulu, kurā cita starpā
ir iekļauta informācija par konkrēta riska mazināšanas pasākumiem atbildīgo struktūrvienības vadītāju. Operacionālo risku tabula iekļauj arī
informāciju par 2020.gada investīciju projektiem.
O Sabiedrība ir daļēji ieviesusi rekomendāciju.
Sabiedrība, izstrādājot Rīgas ūdens vidēja termiņa darbības stratēģiju 2020.-2023.gadam, risku sadaļu papildinās ar novēršanas termiņa pozīciju
un atbildīgā struktūras vadītāja pozīciju.
Termiņš: Stratēģiju paredzēts izstrādāt līdz 2020.gada novembrim.
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums

ļ

Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude

ļ

Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Korporatīvā pārvaldība (2/3)
Nr.
KP
3

Novērojums
RŪ valdes reglamenta 3.1. punktā
noteikts, ka ārkārtas sēdes sasaucamas
gadījumos, «ja Sabiedrības
komercdarbība pasliktinājusies vai kāds
jautājums prasa neatliekamu
risinājumu». Saskaņā ar RŪ sniegto
informāciju 1/10 daļa no jautājumiem
izskatīti ārkārtas valdes sēdēs.
Dokumentu aprite, saskaņā ar valdes
reglamentu, ir daļēji digitalizēta

Risks

Riska pakāpe

Rekomendācija

Risks nav identificēts

Atbilstoši RŪ sniegtajiem skaidrojumiem lielākā da|a dokumentu aprites no 2012.gada notiek digitāli, no 2013.gada valdes sēdes materiāli
daļēji ir pieejami e-vidē.
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums

ļ

Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude

ļ

Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Korporatīvā pārvaldība (3/3)
Nr.
KP 4.

Novērojums

Uzņēmuma darbiniekiem ir skaidri
darba apraksti. Visiem
departamentiem un nodaļām ir
tikuši noteikti sasniedzamie mērķi,
taču ne visiem ir tikuši nodefinēti
kvantitatīvi izpildāmie rādītāji,
(mērķi izskatīti kopā ar Personāla
vadītāju un struktūrvienību
vadītājiem).

Risks

Riska pakāpe

Var būt nepietiekami objektīvs darba
rezultātu novērtējums.
Zema

Rekomendācija

Pilnveidot RŪ rezultatīvo rādītāju
sistēmas vadības principus un
metodoloģiju stratēģijas mērķu
kaskadēšanai līdz struktūrvienības
vadītāju līmenim, gadījumos, kas ir
lietderīgi un palīdz RŪ vadībai
realizēt uzņēmuma stratēģiskos
mērķus.

Sabiedrība, atbilstoši nepieciešamībai plāno iegādāties konsultāciju pakalpojumus, nodrošinot rezultatīvo rādītāju aprēķinu metodikas izstrādi.
Termiņš: apmācības plānots īstenot līdz 2020.gada jūlijs.
Sabiedrība, izstrādās rezultatīvo rādītāju sistēmas principus un metodoloģiju mērķu kaskadēšanai līdz struktūrvienības vadības līmenim, jo pauž
pārliecību, ka kaskadēšana līdz darbinieku līmenim nesniegs pievienoto vērtību. Papildus Sabiedrība izstrādās rezultatīvo rādītāju ieviešanas
lietderības rādītājus.
Termiņš: rezultatīvo radītāju metodoloģiju un tās lietderības rādītājus paredzēts izstrādāt līdz 2020.gada augustam.
Sabiedrība paredz noteikt Struktūrvienību rezultatīvo rādītāju precīzu vērtību.
Termiņš: Struktūrvienību precīzus rādītājus plānots noteikt līdz 2020.gada novembrim.
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums

ļ

Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude

ļ

Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Klientu apkalpošana
Nr.

Novērojums

KA 1

WEB portāla projekta atkārtota termiņu
nobīde un neskaidrs realizācijas plāns
(2020. gada 1. aprīli WEB portāls uzsāka
darbību).

Risks
Uzņēmuma iekšējo resursu (piemēram,
darbinieku laiks) nelietderīga
izmantošana projekta neizdošanās
gadījumā.

Riska pakāpe
N/a
(ārējs faktors)

Rekomendācija
•

Lai arī projekta ieviešanas
aizkavēšanās iemesls bija ārējs
faktors, tomēr vēlams pēc līguma
izpildes pabeigšanas izanalizēt
projekta ieviešanas termiņu nobīdes
iemeslus.

Sabiedrība ir saņēmusi WEB portāla pamat funkcionalitāti, nodrošinot, ka RŪ klienti varēs veikt savu datu aktualizēšanu, līgumu pārskatīšanu,
rādījumu nodošanu, rēķinu apmaksu un iesniegumu iesniegšanu.
Sabiedrība 6 mēnešus laikā no WEB portāla darbības uzsākšanas, izvērtēs lietderību klientu apkalpošanas stratēģijas dokumenta/plāna izveidei,
piesaistot iekšējo un/vai ārējo kompetenci sadaļai, kas definē elektronisko saziņu ar klientu.
Termiņš: izvērtējumu plānots īstenot līdz 2020. gada novembrim.

KA
2

Sabiedrībai nav izstrādātas metodikas,
nosakot efektivitāti tās komunikācijai ar
klientiem un sabiedrību kopumā.

KSND slodzes pieaugums audita
periodā, kā arī komunikācijas projektu
rezultātu izvērtējuma trūkums, rada
potenciālu risku, ka esošie komunikācijas
projekti nesasniedz vēlamo rezultātu.

Zema

Sabiedrība ir izstrādājusi vadlīnijas un kritērijus reklāmdevēju atlasei sociālās atbildības, atpazīstamības un pozitīva tēla stiprināšanai un
uzturēšanai.
0 Sabiedrība ir ieviesusi rekomendāciju.
Sabiedrība plāno izstrādāt komunikāciju projektu kvantitatīvu efektivitātes izvērtējumu, kas ļautu noteikt ilgākā termiņā efektīvākos informācijas
sniegšanas kanālus un spēju tos salīdzināt ilgtermiņā.
Termiņš: izvērtējumu plānots īstenot līdz 2020. gada jūlijam.
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Iepirkumu procesa izvērtējums
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums

ļ

Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude

ļ

Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Iepirkumu tiesiskuma audita normatīvais ietvars
Lai veiktu Darba uzdevumā paredzēto rīcības ar mantu un finanšu līdzekļiem tiesiskuma izvērtējumu par periodu no 2017.gada
1 .janvāra līdz iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienai, tika sagatavota iepirkumu vērtēšanas metodoloģija, kuras rezultātā ir
iespējams sniegt novērtējumu par atbilstību normatīvajos aktos paredzētiem iepirkumu organizēšanas kritērijiem.
Kritēriji galvenokārt izriet no būtiskākajiem Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma noteikumiem un tam pakārtotajiem
normatīvajiem aktiem, kas uzskaitīti šajā slaidā.
Lai pārliecinātos par audita izlasē iekļauto iepirkumu atbilstību, auditori pārbaudīja Sabiedrības izsniegto dokumentāciju, neskaidrību
gadījumā papildus izvaicāja atbildīgos darbiniekus.
Pārbaudes kritēriju izstrādes normatīvais ietvars
• Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likums (SPSIL)
• Publisko iepirkumu likums, kad attiecināms
• Piemērojamais elektroniskā rēķina standarts un tā pamatelementu
izmantošanas specifikācija un aprites kārtība
Ministru kabineta 09.04.2019. noteikumi Nr. 154/LV, 78, 17.04.2019
• Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība
Ministru kabineta 20.06.2017. noteikumi Nr. 353/LV, 129, 30.06.2017.
• Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu
noteikšanas kārtība"
Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumi Nr. 239/LV, 103, 26.05.2017.
• Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu
konkursu norises kārtība
Ministru kabineta 28.03.2017, noteikumi Nr. 187/LV, 67, 31.03.2017.
• Noteikumi par kritērijiem izvērtēšanai, vai Sabiedrisko pakalpojumu
sniedzēju iepirkumu likumā minētās darbības Latvijā tiek veiktas brīvas
konkurences apstākļos, un par Eiropas Komisijai iesniedzamo prasību
Ministru kabineta 28.03.2017. noteikumi Nr. 184/LV, 67, 31.03.2017.

• Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu paziņojumi un to
sagatavošanas kārtība
Ministru kabineta 28.03.2017. noteikumi Nr. 182/LV, 67, 31.03.2017.
• Noteikumi par depozīta maksājumu
Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumi Nr. 110/LV, 45, 01.03.2017.
• Noteikumi par profesionālās darbības pārkāpumiem
Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumi Nr. 109/LV, 45, 01.03.2017.
• Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi
Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumi Nr. 108/LV, 45, 01.03.2017.
• Noteikumi par autotransporta līdzekļu kategorijām, kuru iepirkumos
piemēro īpašas prasības, un autotransporta līdzekļu ekspluatācijas
izmaksu aprēķināšanas metodiku
Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumi Nr. 106/LV, 45, 01.03.2017.
• Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām
Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumi Nr. 105/LV, 45, 01.03.2017.
• Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā
un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību
Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumi Nr. 102/LV, 45, 01.03.2017.
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums

ļ

Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude

ļ

Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Iepirkumu tiesiskuma pārbaužu rezultāti (i)
__ Iepirkumu vērtēšanas metodoloģija ietver pārbaudes pēc šādiem kritērijiem
Komercnoslēpums

Komentāri

Atbilstība

Audita izlasē iekļautie iepirkumi atbilst

Audita izlasē iekļautie iepirkumi atbilst

Audita izlasē iekļautie iepirkumi atbilst
Audita izlasē iekļautie iepirkumi atbilst

Audita izlasē iekļautie iepirkumi atbilst
Audita izlasē iekļautie iepirkumi atbilst

Audita izlasē iekļautie iepirkumi atbilst

Atbilstoši prasībām

Nebūtiskas atkāpes

Būtiskas atkāpes
2020. gada 15.maijā
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums

ļ

Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude

ļ

Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Iepirkumu tiesiskuma pārbaužu rezultāti (2)
Iepirkumu vērtēšanas metodoloģija ietver pārbaudes pēc šādiem kritērijiem
Pamatojums

Atbilstība

Nav konstatēts

Audita izlasē iekļautie iepirkumi atbilst

Aplūkots dokuments, ar ko ir plānota/noteikta
paredzamā līgumcena
Apliecinājums, ka komisijas locekļi ir kompetenti
attiecīgā iepirkuma prasību noteikšanai un
piedāvājuma vērtēšanai
Ir attiecīgi apliecinājumi pēc piedāvājumu
atvēršanas
Komisijas locekļi ir parakstījuši apliecinājumu

Ir iespējams izsekot tehniskajā specifikācijā
noteiktajiem parametriem, to pamatojumam

Nebūtiskas atkāpes

Būtiskas atkāpes
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Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums

ļ

Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude

ļ

Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Iepirkumu tiesiskuma pārbaužu rezultāti (3)
Iepirkumu vērtēšanas metodoloģija ietver pārbaudes pēc šādiem kritērijiem
Komercnoslēpums

Būtiskas atkāpes
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums

ļ

Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude

ļ

Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Iepirkumu tiesiskuma pārbaužu rezultāti (4)
Iepirkumu vērtēšanas metodoloģija ietver pārbaudes pēc šādiem kritērijiem
Komercnoslēpums

Pamatojums

Atbilstība

Pretendentiem izvirzītās prasītas ir atbilstošas
(nav pārāk augstas vai zemas) slēdzamā līguma
priekšmetam un apjomam
Ir iespējams izsekot tehniskajā specifikācijā
noteiktajiem parametriem, to pamatojumam
Ja iepirkuma procesā no pretendentiem saņemti
jautājumi, tiek atbildēts
Dokumentēts jebkura noraidītā pretendenta
noraidīšanas iemesla pamatojums

SPSIL 22.p.

Ir iespējams izsekot tehniskajā specifikācijā
noteiktajiem parametriem, to pamatojumam

Izvērtēta jautājuma būtību, vai nav veikti grozījumi
iepirkuma dokumentācijā
Atbilstoši prasībām
PwC I SIA “Rīgas ūdens” ārējais neatkarīgais izvērtējums
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums

ļ

Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude

ļ

Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Iepirkumu tiesiskuma pārbaužu rezultāti(s)
Iepirkumu vērtēšanas metodoloģija ietver pārbaudes pēc šādiem kritērijiem
Komercnoslēpums
Pamatojums

Atbilstība

Audita izlasē iekļautie iepirkumi atbilst

Audita izlasē iekļautajiem iepirkumiem nav veikti
grozījumi

Audita izlasē iekļautie iepirkumi atbilst

Audita izlasē iekļautie iepirkumi kopumā atbilst

Audita izlasē iekļautie iepirkumi atbilst

Atbilstoši prasībām

Nebūtiskas atkāpes

Būtiskas atkāpes
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Metodoloģija
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1.posma izvērtējums

ļ

Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude

ļ
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9 Iepirkumu procesa izvērtējums

RU iekšejo kontroļu izvērtējuma dažādiem iepirkumu veidiem
kopsavilkums
Pārskats par RŪ iepirkumu veidiem
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Pozitīvie aspekti

Iepirkuma tips

Līgumcenu sliekšņi

Vienkāršotais iepirkums

0-4 000 EUR

Tirgus izpēte

4 000- 15 000 EUR

Cenu aptauja

15 000-45 000 EUR

Atklāts konkurss
Sarunu procedūra

RŪ Iepirkumu
procedūras 5. punkta
kārtībā

Sabiedrībai ir izstrādātas un tiek nodrošinātas kontroles procedūras arī tiem
iepirkumu tipiem (skat. Tabulu), kas tiek veikti ārpus SPSIL tvēruma.
Uzaicinājumi piedalīties visās iepirkumu procedūrās, kuras pārsniedz EUR 15
000 slieksni, ir publiski pieejami, tādējādi veicinot piegādātāju brīvu konkurenci.
Konstatēts, ka nepieciešami nebūtiski uzlabojumi iepirkumu plānošanā,
vajadzību novērtēšanā, kā arī pretendentu loka paplašināšanā (Skat.
Rekomendācijas).

Virs 45 000 EUR
Neatkarīgi no summas

Līdz 15 000 EUR/
virs 15 000 EUR

Rekomendācijas
Vēlams apsvērt iespējas paplašināt pretendentu loku jomās, kur to skaits
nesasniedz trīs un tas ir praktiski iespējams
Vēlams uzlabot tirgus izpētei izvēlēto uzņēmumu atlases principus

Tirgus izpēte

4 000- 15 000 EUR

Inženiertīklu izbūvei turpināt uzlabot un metodiski strukturēt tēmēšanas principus, jo
iepriekš realizēto inženiertīklu apjoms ir nosacīti pietiekams.

Cenu aptauja

15 000-45 000 EUR

Vēlams izvērtēt RŪ Iepirkumu procedūras 5.punkta izmaiņu iespējamos ieguvumus,
piemērojot šajā punktā minētajiem iepirkumiem tādu iepirkuma procedūru, kas
paredz vismaz trīs piedāvājumu saņemšanu, kurtas iespējams.

Atklāts konkurss

Sarunu procedūra

Virs 45 000 EUR

Neatkarīgi no summas

Vēlams izvērtēt, vai ir lietderīgi salīdzinoši lielam darbinieku skaitam izskatīt un
saskaņot dokumentus par salīdzinoši zemu iegāžu vērtību
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ļ
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Iekšejo kontroļu izvērtējums iepirkumu procedūras
Komercnoslēpums
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Metodoloģija

ļ
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Iepirkuma procesa izvērtējums saskaņā ar ESAO labās prakses
vadlīnijām (1/2)
Princips

Atklātība

Konstatējums
RŪ, ievērojot Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma 58.panta pirmās daļas 3.punkta d) apakšpunktu un
pārejas noteikumu 29.puntu, sākot ar 01.03.2020. publicē RŪ mājas
lapā informāciju par iepirkumiem par pēdējiem pieciem gadiem, tostarp
informāciju par līguma noslēgšanu. Tāpat jau ilgstoši RŪ mājas lapā,
ievērojot Iepirkumu procedūrā noteikto, tiek publicēta informācija par
iepriekšējā mēnesī noslēgtajiem iepirkumu līgumiem. Publisko
personu kapitālsabiedrību Koordinācijas institūcija un Rīgas pilsētas
pašvaldība vēl nav izstrādājusi vadlīnijas par saskaņā Publiskās
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
58.panta pirmās daļas 3.punkta d) apakšpunktā publicējamās
informācijas saturu. Ja atbilstoši šim vadlīnijām tiks noteikts cits
publicējamās informācijas saturs, tad RŪ būs jāvadās no vadlīnijās
noteiktā.

Rekomendācija
Lai nodrošinātu ne tikai ESAO labās prakses, bet arī Eiropas Parlamenta ui
Padomes 2014. gada 26. februāra direktīvas 2014/25/ES par iepirkumu, ko
īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un
pasta pakalpojumu nozarēs mērķu sasniegšanu, ir jānodrošina brīva
konkurence, konkrēti brīva preču aprite, brīva uzņēmējdarbības veikšana ui
brīva pakalpojumu aprite, kā arī no tiem izrietošie principi, piemēram,
vienādas iespējas, nediskriminēšana, savstarpēja atzīšana,
proporcionalitāte un pārredzamība. Lai arī kopumā RŪ iepirkumu procesos
ir salīdzinoši augsts atklātības līmenis, kas pārsniedz likumā noteiktos
minimālos sliekšņus, iesakām, aktīvāk izmantot RŪ kā pircēja profilu EIS
sistēmā un nodrošināt uzaicinājumus sniegt piedāvājumu vienuviet, tai
skaitā, kad lietderīgi, visiem iepirkumiem, kas tiek šobrīd sludināti dažādās
internēta tīmekļvietnēs.

RŪ no 2018.gada izmanto elektronisko iepirkumu sistēmu EIS,
tādējādi paaugstinot iepirkumu procesa caurspīdību. Izvērtējuma
periodā 15 saskaņā ar SPSIL izsludinātajiem iepirkumiem EIS sistēmā
ievietoti iepirkumu plāni un iepirkumu informācija.
Informācija par iepirkumiem, kuri tiek sludināti publiski, tiek publicēta
RŪ mājas lapas iepirkumu sadaļā.

Laba
pārvaldība

Iepirkumu komisijas darbinieki paraksta neatkarības apliecinājumus,
iepirkumiem, kuri tiek sludināti caur EIS sistēmu, visi komisijas locekļi
paraksta apliecinājumus EIS sistēmā.

Turpināt iesākto praksi, paaugstināt dokumentu digitālās aprites
izmantošanu visās jomās.

Pastāv risks, ka nestandarta vai ļoti komplicētu iepirkumu gadījumā
iepirkuma līguma realizācijas gaitā var rasties problēmas ar kvalitatīvu
projekta pārvaldību no risku un termiņu viedokļa

Apsvērt vienotas projektu vadības sistēmas ieviešanu ar iespēju izsekot
stratēģijas/budžeta plānošanas, risku mazināšanas, iepirkumu
organizācijas, projektu vadības/realizācijas statusam, lai palielinātu
caurspīdību un mazinātu dokumentu uzkrāšanu fiziskā veidā.

Komercnoslēpums
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums | Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude

ļ

Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Iepirkuma procesa izvērtējums saskaņā ar ESAO labās prakses
vadlīnijām (2/2)
Princips

Konstatējums
Situācijās, kad ilgstoši pakalpojumus vai preces piegādā
viens partneris, tas sāk diktēt noteikumus

Risku novēršana
un uzraudzība

Atbildība un
kontrole

Komercnoslēpums
Ir veiktas nepieciešamās korupcijas risku novēršanas
darbības, darbinieki ir informēti par ētikas principu
ievērošanu

Ir noteiktas atbildības katrā iepirkumu procesa solī, viegli
izsekot atbildīgos. Piegādes dokumentāciju paraksta vairāki
darbinieki. Izvērtējuma noslēguma fāzē Sabiedrība
informēja, ka saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju
jau ir pilnībā ieviesta elektroniskā apstiprināšana.

Rekomendācija
Apsvērt iespēju izstrādāt potenciālo piegādātāju loka paplašināšanai
veicamo aktivitāšu plānu, ja piedāvājumu skaits nesasniedz vismaz trīs
piemēram, ieviešot pieteikšanos uz iepirkumu jaunumiem, iepirkumu
plānu publicēšanu, potenciālo piegādātāju informatīvo pasākumu
rīkošanu visiem iepirkumiem, kur paredzamā līgumcena pārsniedz 15
tūkst. EUR

Paplašināt dokumentu aprites digitalizāciju uzņēmuma iekšienē, virzīties
uz bezpapīra lietvedību un grāmatvedību

Ir daļēji ieviesta elektroniskā apstiprināšana
Izvērtējuma periodā IUB ir iesniegta viena sūdzība un tā
pati atsaukta
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Ziņojuma kopsavilkums
10.1 Izvēlētu darījumu un transakciju padziļināta izpētes
kopsavilkums

Metodoloģija | 1.posma izvērtējums | Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude | Finanšu analīze
2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Izvēlētu darījumu un transakciju padziļinātas izpētes kopsavilkums
Izvērtējuma gaitā apskatītie iepirkumi: 32
Izvērtējot iepirkumu procesu un izvēlētus darījumus kā pozitīvu
iezīmi esam fiksējuši šādas lietas:

Iepirkumu procesā vēlami šādi uzlabojumi:

•

•

•
•

•

•

Iepirkuma procesa dokumentācija sakārtota, iepirkuma komisijas sēžu
protokoli labi aprakstīti un rada priekšstatu par komisijas darbību.
Laba iepirkumu komisiju darba organizācija, kas ļauj iepirkumu procesu
organizēt un vadīt ļoti efektīvā veidā.
Iepirkuma procesa gaitā iesaistītie RŪ darbinieki paraksta neatkarības
apliecinājumus dažādos iepirkuma posmos - arī tad, kad pieteikušies
jauni uzņēmumi.
Iepirkumiem izstrādātas detalizētas un samērīgas tehnisko specifikāciju
prasības, kā arī lielākajā daļa iepirkumu kvalifikācijas prasības
samērīgas ar iepirkuma priekšmetu.
Precīzi nodefinēti atbildīgie visos iepirkumu posmos, jo sevišķi darba
rezultātu apstiprināšanas un apmaksas posmā. Ja gadījumā dokumentu
nav parakstījusi tā persona, kam tas noteikts saskaņā ar valdes
rīkojumu, to izdara viņa vadītājs

•

Izvērtēt iespēju izstrādāt vienotus principus, kā izvēlēties pretendentus
tirgus izpētēm un sarunu procedūrām.
Vēlams izvērtēt RŪ Iepirkumu procedūras 5.punkta (līgumu slēgšana
konsultāciju, pētniecības, ekspertīzes, izņemot būvekspertīzes,
pakalpojumiem vai reprezentācijas, reprezentācijas un korporatīvo
pasākumu organizēšanai nepieciešamo preču piegādei vai pakalpojumu
sniegšanai) izmaiņu iespējamos ieguvumus, piemērojot šajā punktā
minētajiem iepirkumiem tādu iepirkuma procedūru, kas paredz vismaz
trīs piedāvājumu saņemšanu, kur tas iespējams.

Turpmākajos slaidos atrodama detalizēta informācija par tiem iepirkumiem, kuros konstatētas kaut kādas nepilnības
Šajā sadaļā, izvērtējuma gaitā nav vērtēta iespējamā konkrēto iepirkumu neatbilstība visu normatīvo aktu prasībām, bet gan to atbilstība vai
neatbilstība ESOA un līdzīgu uzņēmumu labās prakses ieteikumiem.
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Iepirkumu procesa izvērtējuma gaitā apskatītie iepirkumi (3/3)
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Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude

ļ

Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Izvēlētu darījumu un transakciju padziļināta izpēte
Iepirkums: RŪ 2017/158 Aizbīdņu iegāde
Trešo pušu privātpersonu komercnoslēpumu saturoša informācija
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums

ļ

Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude

ļ

Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Izvēlētu darījumu un transakciju padziļināta izpēte
Iepirkumi: Divu universālo pašizgāzēju piegāde (RŪ-2017/17, RŪ-2018/70 un RŪ-2018/103)
Trešo pušu privātpersonu komercnoslēpumu saturoša informācijā
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums

ļ

Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude

ļ

Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Izvēlētu darījumu un transakciju padziļināta izpēte
Iepirkums: RŪ 2017/115 WEB portāla piegāde
Trešo pušu privātpersonu komercnoslēpumu saturoša informācija
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums

ļ

Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude

ļ

Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Izvēlētu darījumu un transakciju padziļināta izpēte
Iepirkums: RŪ 2018/86 Ūdens un kanalizācijas sistēmu remonta darbu veikšana
Trešo pušu privātpersonu komercnoslēpumu saturoša informācija

yuuu
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums

ļ

Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude

ļ

Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Izvēlētu darījumu un transakciju padziļināta izpēte
Iepirkums: RŪ 2017/168 Sūkņa uzstādīšana KSST Rīgā Dambja ielā 9
Trešo pušu privātpersonu komercnoslēpumu saturoša informācija

Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums

ļ

Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude

ļ

Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Izvēlētu darījumu un transakciju padziļināta izpēte
Iepirkums: RŪ 2017/95 UKT pārbūve Rīgā, Elijas ielā
Trešo pušu privātpersonu komercnoslēpumu saturoša informācija
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RPP līdzdalības kapitālsabiedrībā atbilstības
Valsts pārvaldes iekārtas likumam izvērtējums
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Ziņojuma kopsavilkums
11.1 Saimnieciskās darbības novērtējuma RPP līdzdalības
kapitālsabiedrībā kontekstā kopsavilkums

Metodoloģija | 1.posma izvērtējums | Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude | Finanšu analīze
2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Saimnieciskās darbības novērtējuma RPP līdzdalības
kapitālsabiedrībā kontekstā kopsavilkums
Konstatējums

Rekomendācija

Uzskatām, ka lielākā daļa no RŪ būtiskākajiem saimnieciskās darbības veidiem pirmšķietami nav problemātiski attiecībā
uz to ietekmi uz brīvu un godīgu konkurenci. Secināms, ka RŪ darbība pamatā ir saistīta ar ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanu un nodrošināšanu, savukārt RŪ papildus darbības izriet no pienākumiem, kas jāveic, lai
pilnvērtīgi īstenotu ūdenssaimniecības pakalpojumus. Aplūkojot izvēlētus saimnieciskās darbības veidus, netika konstatēti
būtiski riski konkurences neitralitātei, kas izriet no RŪ papildus darbības veidiem. Savukārt attiecībā uz RŪ iesaisti fasēta
ūdens ražošanā un ūdensapgādes atzaru projektēšanā un izbūvē nav skaidri noteikti RPP stratēģiskie mērķi līdzdalības
vērtējuma kontekstā, kurus RŪ ir paredzēts sasniegt.

1. Ņemot vērā labo praksi korporatīvā pārvaldībā, izvērtēt nepieciešamību izstrādāt iekšējo procedūru par riskiem (piem.,
finanšu, konkurences, juridisko), kurus nepieciešams izvērtēt pirms jaunu pakalpojumu sniegšanas vai investīciju
veikšanas darbības paplašināšanā, lai nodrošinātu visaptverošu vērtējumu un mazinātu iespēju neapzināti radīt
negatīvu ietekmi uz konkurenci.
2. Kamēr RPP nav veikusi savas līdzdalības izvērtēšanu, RŪ nepieciešams identificēt pasākumus ūdensapgādes atzaru
projektēšanas un izbūves funkcionālai un hierarhiskai nodalīšanai no pamatdarbības veidiem, lai mazinātu
konkurences neitralitātes riskus, ja nekavējoša darbības veida pārtraukšana var radīt finanšu sankcijas vai
nesamērīgus zaudējumu.
3. Informēt RPP par nepieciešamību identificēt tās funkcijas, kuru efektīvi izpildi nodrošina RŪ dalība tās meitas
uzņēmumā SIA «Aqua Riga», ietverot piemērotu ekonomisko novērtējumu, vai konkrētos publiskās personas mērķus
nav iespējams sasniegt citiem, efektīvākiem līdzekļiem.
4. Informēt RPP par nepieciešamību pārskatīt RŪ statūtos ietvertos saimnieciskos darbības veidus un nodrošināt
sistemātisku kontroli vai saskaņošanas procesu par jebkuru jaunu pakalpojumu sniegšanu, kas nepieciešami statūtos
ietverto darbības veidu izpildei atbilstoši publiskās personas funkcijām.
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums

ļ

Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude

ļ

Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Līdzdalības vērtējumam būtiskākie saimnieciskas darbības veidi 1/5
Saimnieciskā
darbība

Novērojumi

Sabiedriskais
ūdenssaimniecības
pakalpojums

Saskaņā ar RŪ deleģējuma līgumu, RPP ir uzdevusi RŪ
sniegt šādus sabiedriskos
ūdenssaimniecības pakalpojumus Rīgas pilsētas
administratīvajā teritorijā:
• ūdens ieguve, uzkrāšana un sagatavošana lietošanai
līdz padevei centralizētajā ūdensvada tīklā;
• ūdens piegāde no padeves vietas centralizētajā
ūdensvada tīklā līdz piederības robežai;
• 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.

Vērtējums

Rekomendācijas

•

Izvērtējuma gaitā netika identificētas
pilnveides iespējas un izstrādātas
rekomendācijas.

Publisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana
uzskatāma par RŪ pamatdarbību (ūdens ieguve, attīrīšana
un apgāde; notekūdeņu savākšana un attīrīšana), ko
apstiprina arī 2015,gada 15.decembra RPP tiešās
līdzdalības izvērtējumā norādītais, ka ūdenssaimniecības
nozare ir stratēģiski svarīga RPP. Pirmšķietami neredzam
nepieciešamību veikt detalizētu ekonomisko vērtējumu
VPIL 88.panta kontekstā, jo nav pamata uzskatīt, ka
secinājumi šāda novērtējuma rezultātā varētu būt atšķirīgi
attiecībā uz sabiedrības interešu aizsardzību konkurences
veicināšanā.
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums

ļ

Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude

ļ

Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Līdzdalības vērtējumam būtiskākie saimnieciskas darbības veidi 2/5
Saimnieciskā
darbība
Atsevišķi
maksas
pakalpojumu
sniegšana

Novērojumi

Saskaņā ar RŪ tīmekļvietnē un RŪ vidēja termiņa darbības
stratēģijā pieejamo informāciju, RŪ sniedz vairākus maksas
pakalpojumus privātpersonām:
. dzeramā ūdens piegāde caur cisternu;
• ūdens un notekūdeņu paraugu testēšana;
• kanalizācijas ārējo cauruļvadu tīrīšana;
• skalošana un TV inspekcija un diagnostika;
• izziņa par ugunsdzēsības hidranta tehnisko stāvokli un
novietojumu;
• ūdens noplūdes vietas noteikšana;
• hidranta pārbaude.

Vērtējums

Rekomendācijas

• Izvērtējuma gaitā netika identificētas
pilnveides iespējas un izstrādātas
rekomendācijas.

Minētie pakalpojumi izriet no RŪ pamatdarbības,
deleģējuma līguma un normatīvajos aktos noteiktajiem
pienākumiem.
Saskaņā ar RŪ sniegto informāciju, uzskaitīto pakalpojumu
apjomi privātpersonām ir nebūtiski un šo pakalpojumu
sniegšanas nodrošināšanai vai pakalpojumu sniegšanas
rezultātā netiek veiktas investīcijas, iegūti jauni aktīvi, kā arī
investīciju veikšana vai pakalpojumu paplašināšana nav
plānota.
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums

ļ

Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude

ļ

Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Līdzdalības vērtējumam būtiskākie saimnieciskas darbības veidi 3/5
Saimnieciskā
darbība

Novērojumi

Ūdensapgādes
un
kanalizācijas
pakalpojumi
Pierīgas
pašvaldībās

RŪ sniedz ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Pierīgas
pašvaldību teritorijās. Pierīgas teritorijās vēsturiski atrodas RŪ
īpašumā esošas centralizētā ūdensapgādes un/vai kanalizācijas
sistēmas. RŪ ir noslēgusi vairākus līgumus ar Pierīgas
pašvaldībām par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanu. Līgumi ar gala lietotājiem netiek slēgti.

Vērtē
jums

Rekomendācijas

•

Izvērtējuma gaitā netika identificētas
pilnveides iespējas un izstrādātas
rekomendācijas.

•

Izvērtējuma gaitā netika identificētas
pilnveides iespējas un izstrādātas
rekomendācijas.

•
Pirmšķietami neredzam pamatu uzskatīt šo darbību par
pamatdarbību, jo nav identificēti RPP stratēģiskie mērķi, kuru
izpildi realizē šī saimnieciskā darbība. Ņemot vērā, ka RŪ neplāno
veikt investīcijas šīs saimnieciskās darbības īstenošanai vai
paplašināšanai un šo saimniecisko darbību veic vēsturisku
apsvērumu dēļ, darbību varētu uzskatīt par papildus darbību.
Muzeja darbība

Rīgas ūdensapgādes muzejs ir RŪ īpašumā esoša muzeja
ekspozīcija, kura vēsturiski atrodas RŪ īpašumā - vecās Baltezera
ūdens sūknētavas telpās. Muzejs darbojas kā ekspozīcija un
muzeja apmeklējums ir bezmaksas. RŪ nodrošina muzeja darbību
un skolnieku un studentu grupu apmeklējumus. RŪ par
ekspozīcijas darbību nesaņem ienākumus.

•

Papildus muzeja ekspozīcijas telpās RŪ piedāvā iespēju iznomāt
telpas pasākumiem, šīs darbības ieņēmumi nesasniedz EUR
1 ’000 gadā.
Saimnieciskā darbība uzskatāma par papildus darbību, kurai nav
nepieciešams veikt VPIL 88.panta novērtējumu.
SIA “Rīgas ūdens " ārējais neatkarīgais izvērtējums
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums

ļ

Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude

ļ

Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Līdzdalības vērtējumam būtiskākie saimnieciskas darbības veidi 4/5
Saimnieciskā
darbība

Novērojumi

Fasēta
dzeramā
ūdens
ražošana

SIA «Aqua Riga» ir RŪ meitas sabiedrība un visas tās kapitāla daļas
pieder RŪ. SIA «Aqua Riga» komercdarbība (fasēta dzeramā ūdens
ražošana un izplatīšana) nav tieši saistīta ar RŪ sabiedriskā
pakalpojuma sniegšanu, lai gan to ir apstiprinājusi RPP ar 2012.gada
12.jūnija lēmumu Nr.4806. SIA «Aqua Riga» komercdarbība plānota,
lai nodrošinātu RŪ ūdens ieguves resursu efektīvu un kontrolētu
izmantošanu, samazinot ūdensgūtņu ekspluatācijas un uzturēšanas
izdevumus, kā arī novirzot gūtos ienākumus RŪ sabiedriskā
pakalpojuma nodrošināšanai.
RPP 2015.gada līdzvērtējumā nav vērtējusi šo saimniecisko darbību,
savukārt KP 2015.gada konkurences novērtēšanas vadlīnijās valsts un
pašvaldību lēmumu pieņēmējiem iestāde norādījusi, ka «saskaņā ar
VPIL 88.pantā paredzētajiem ierobežojumiem valsts un pašvaldības
iespējām iesaistīties komercdarbībā SIA ,,Aqua Riga” darbība šajā
tirgū nebūtu uzskatāma par pamatotu».

Vērtējums

Rekomendācijas
•

RŪ ir nepieciešams informēt RPP par
nepieciešamību veikt detalizētu
līdzdalības izvērtējumu atbilstoši VPIL
88.pantam.

•

Ņemot vērā,
ka darbības nodrošināšanai vēsturiski ir
veiktas investīcijas, kas
nav tieši saistītas ar RŪ pamatdarbību,
lai gan
RPP ir tieši apstiprinājusi fasēta dzēra
mā ūdens ražošanu, Sabiedrībai ir
jānodrošina aktīvu vērtības
saglabāšana, kamēr RPP nav
izvērtējusi savas līdzdalības lietderību

RŪ ir veicis pasākumus, lai ierobežotu savu dalību un darbību SIA
“Aqua Riga”, tādējādi mazinot konkurences neitralitātes pārkāpuma
risku.

Komercnoslēpums
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija

ļ

1.posma izvērtējums

ļ

Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude

ļ

Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Līdzdalības vērtējumam būtiskākie saimnieciskās darbības veidi
5/5
Saimnieciskā
darbība

Novērojumi

Vērtējums

Atzaru
projektēšana
un izbūve

Saskaņā ar stratēģiju RŪ kopš 2004.gada realizē RŪ un
apkārtējās vides projektu “Ūdenssaimniecības attīstība
Rīgā”, kura ietvaros tiek izbūvētas jaunas centralizētās
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas Rīgas apkaimēs.
Lai sasniegtu ES Kohēzijas fondu projekta
“Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā” mērķus RŪ veic
pasākumus, lai veicinātu objektu pievienošanu
infrastruktūrai. RŪ kopš 2017.gada sniedz
ūdenssaimniecības atzaru projektēšanas un izbūves
pakalpojumus privātpersonām, lai nodrošinātu finansējuma
piešķiršanas nosacījumu mērķu izpildi, līdz ar ko
15.12.2015. RPP tiešās līdzdalības kapitālsabiedrības
izvērtējumā netika ieļauts ekonomiskais novērtējums
attiecībā uz RŪ projektēšanas un izbūves pakalpojumu
sniegšanu. Pirmšķietami šie pakalpojumi aizstāj jau esošu
piedāvājumu no privātā sektora un kritiski var tikt vērtēti kā
efektīvākais risinājums RPP funkciju vai brīvprātīgo
iniciatīvu izpildei.

Ņemot vērā, ka RŪ sniegtie projektēšanas un
izbūves pakalpojumu ietekme uz konkurenci līdz šim
nav izvērtēta un pirmšķietami tie aizstāj jau esošu
piedāvājumu no privātajiem uzņēmumiem,
nepieciešams informēt RPP par nepieciešamību
izvērtēt šīs darbības atbilstību pašvaldības
autonomajām funkcijām atbilstoši VPIL 88.pantam.
Veicot izvērtējumu, RPP ņemt vērā apsvērumus par
ES Kohēzijas fondu projekta “Ūdenssaimniecības
attīstība Rīgā” sasniedzamos rezultātus un izvērtēt
pozitīvos un negatīvos aspektus un sekas, ja RŪ
turpina vai pārtrauc projektēšanas un izbūves
darbus.
Tikmēr RŪ nepieciešams identificēt pasākumus šīs
saimnieciskās darbības funkcionālai un hierarhiskai
nodalīšanai no pamatdarbības veidiem, lai mazinātu
konkurences neitralitātes riskus, ja nekavējoša
darbības veida pārtraukšana var radīt finanšu
sankcijas vai nesamērīgus zaudējumu.

Cita
saimnieciskā
darbība

Saskaņā ar RŪ statūtiem RŪ komercdarbību veidu
uzskaitījums satur vairākus veidus, kas pirmšķietami ir tikai
papildinoši RPP funkciju un mērķu sasniegšanai
sabiedrisko ūdenssaimniecību pakalpojumu
nodrošināšanai, piemēram, kravu pārvadājumi,
konsultācijas un būvniecība, vai arī šie pakalpojumi netiek
sniegti privātpersonām.

Informēt RPP par nepieciešamību pārskatīt RŪ
statūtos ietvertos saimnieciskos darbības veidus un
nodrošināt sistemātisku kontroli vai saskaņošanas
procesu par jebkuru jaunu pakalpojumu sniegšanu,
kas nepieciešami statūtos ietverto darbības veidu
izpildei atbilstoši publiskās personas funkcijām.
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija
1 Intervijas

ļ

1.posma izvērtējums

ļ

Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude

ļ

Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Intervijas
Datums

Intervētā persona (vārds un uzvārds)

Amats

21/11/2019,
12/12/2019

Dagnija Kalniņa

Valdes priekšsēdētāja

13/12/2019

Fizisku personu dati

Tehniskā departamenta direktors

16/12/2019

KSND direktore

16/12/2019

ŪKTD vadītājs

16/12/2019

RPP pārstāvis (RŪ kapitāldaļu turētājs)

16/12/2019

Vitālijs Aizbalts

Valdes loceklis

17/12/2019

Krišjānis Krūmiņš

Valdes loceklis

17/12/2019

Fizisku personu dati

Tehniskās daļas vadītājs

17/12/2019

BAS Daugavgrīva vadītājs

17/12/2019

Juridiskā departamenta direktore

17/12/2019

KTSSD un ŪSPD vadītājs

18/12/2019,
27/12/2019

Finanšu departamenta direktors

19/12/2019
27/12/2019

Normunds Zvaunis

Valdes loceklis

Fizisku personu dati

IT daļas vadītājs

27/12/2019

Personāla daļas vadītājs

17/02/2020

BAS Daugavgrīva vadītājs

02/03/2020

Tehniskā departamenta galvenais inženieris

02/04/2020,
03/04/2020

RŪ valde, Fizisku

24/04/2020

RŪ valde,

personu dati
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija
2 Piegādātāju finanšu informācija

ļ

1.posma izvērtējums

ļ

Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude

ļ

Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Piegādātāju finanšu informācija
Trešo pušu privātpersonu komercnoslēpumu saturoša informācijā

HwC | blA “Kigas ūdens' arejais neatkarīgais izvērtējums

TTT

Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija
2 Piegādātāju finanšu informācija

ļ

1.posma izvērtējums

ļ

Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude

ļ

Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Piegādātāju finanšu informācija
Trešo pušu privātpersonu komercnoslēpumu saturoša informācijā
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija
2 Piegādātāju finanšu informācija

ļ

1.posma izvērtējums

ļ

Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude

ļ

Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Piegādātāju finanšu informācija
Trešo pušu privātpersonu komercnoslēpumu saturoša informācijā
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Ziņojuma kopsavilkums
Metodoloģija
2 Piegādātāju finanšu informācija

ļ

1.posma izvērtējums

ļ

Uzņēmējdarbības stratēģiskās vadības pārbaude

ļ

Finanšu analīze

2.posma izvērtējums | Identificēto risku padziļināta izpēte | Iepirkumu procesa izvērtējums | RPP līdzdalības izvērtējums

Piegādātāju finanšu informācija
Trešo pušu privātpersonu komercnoslēpumu saturoša informācijā
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