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Rīgā

Par SIA “Rīgas ūdens”
20.05.2021. Nr. 1.7-2/731
Uz 31.03.2021. Nr. RD-21-635-nd
Rīgas pilsētas pašvaldībai
Konkurences padome (turpmāk – KP) ir saņēmusi Rīgas domes (turpmāk – Pašvaldība)
iesniegumu par līdzdalības izvērtējumu Pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA “Rīgas ūdens”
(turpmāk – Kapitālsabiedrība).
Priekšnoteikumi publiskas personas līdzdalībai kapitālsabiedrībā ir noteikti Valsts
pārvaldes iekārtas likuma (turpmāk – VPIL) 88. panta pirmajā daļā, proti, tiek novērsta tirgus
nepilnība, radītas preces vai pakalpojumi vai pārvaldīti īpašumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts
vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai.
Savukārt lai pamatotu, ka citādā veidā nav iespējams efektīvi sasniegt VPIL 88. panta
pirmajā daļā noteiktos mērķus, publiskai personai ir nepieciešams veikt paredzētās rīcības
juridisko un ekonomisko izvērtējumu, t.sk. ietekmes uz konkurenci izvērtējumu un iespējamo
konkurences neitralitātes risku izvērtējumu, kā arī konsultēties ar kompetentajām institūcijām
konkurences aizsardzības jomā un komersantus pārstāvošajām biedrībām vai nodibinājumiem.
Pašvaldība ir veikusi VPIL 88. panta otrajā daļā paredzēto rīcības juridisko un
ekonomisko izvērtējumu (attiecībā uz sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu),
kā arī konsultējusies ar biedrību “Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera” (turpmāk –
LTRK), saņemot tās atzinumus. LTRK ieskatā Pašvaldība ar savu līdzdalību Kapitālsabiedrībā
nodrošina pakalpojumus, kas ir svarīgi Pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai, un tās
līdzdalība kapitālsabiedrībā ir jāsaglabā. Vienlaikus Kapitālsabiedrībai pieder cita
kapitālsabiedrība – SIA “Aqua Riga”. SIA “Aqua Riga”, kuras komercdarbības veidi ir
bezalkohola dzērienu ražošana, minerālūdeņu un pudelēs iepildītu citu ūdeņu ražošana, citur
neklasificēta ražošana, ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde, akvakultūra, pārtikas, dzērienu un
tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros
galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku, pārtikas, dzērienu un tabakas
mazumtirdzniecība specializētajos veikalos. LTRK ieskatā attiecībā par SIA “Aqua Riga”
darbību nav konstatējams, ka tās darbība ir stratēģiski svarīga iedzīvotājiem un uzņēmumiem,
tāpat nepastāv tirgus nepilnība, tāpēc Pašvaldībai šī kapitālsabiedrības darbība ir jāizbeidz.
Ievērojot minēto, KP sniegs viedokli (atzinumu) par saņemtā izvērtējuma par
līdzdalības saglabāšanu Kapitālsabiedrībā atbilstību VPIL 88. panta nosacījumiem.
Pašvaldība ir norādījusi, ka Kapitālsabiedrība ir dibināta ar mērķi nodrošināt
iedzīvotāju, uzņēmumu un iestāžu ūdens apgādi un notekūdeņu novadīšanu, vides aizsardzības
un ūdens resursu ekonomiskas izmantošanas uzraudzību, ūdensvadu un kanalizācijas
saimniecības ietaišu darbības nodrošināšanu, dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšanu,
notekūdeņu piesārņojuma sastāva kontroli.
Pašvaldība norāda, ka Kapitālsabiedrības stratēģiskie mērķi izriet no pašvaldības
autonomās funkcijas, un atbilst likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā

noteiktajām pašvaldības autonomajām funkcijām1.Pašvaldībai pieder 100 % Kapitālsabiedrības
kapitāla daļu.
Kapitālsabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators) saskaņā ar statūtiem2 ir:
2.1. ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.00);
2.2. notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.00);
2.3. citi specializētie būvdarbi (43.9);
2.4. citu inženiersistēmu montāža (43.29);
2.5. citas būvdarbu pabeigšanas operācijas (43.39);
2.6. kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41);
2.7. sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20);
2.8. arhitektūras un projektēšanas pakalpojumi un konsultācijas (71.1);
2.9. inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12);
2.10. tehniskā pārbaude un analīze (71.20);
2.11. citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.9);
2.12. specializētie projektēšanas darbi (74.10)
Pašvaldības ieskatā Kapitālsabiedrības sniegtie pakalpojumi atbilst VPIL 88. panta
prasībām un līdz ar to Pašvaldības līdzdalība Kapitālsabiedrībā ir saglabājama.
Pašvaldība norādījusi, ka sabiedriskie ūdenssaimniecības pakalpojumi saistīti ar
pašvaldības autonomās funkcijas izpildi – organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus
(ūdensapgāde un kanalizācija, kā arī notekūdeņu savākšana, novadīšanu un attīrīšanu),
neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.
Kapitālsabiedrība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir noslēgusi līgumu par
Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 5.3.1.0/18/I/002 “Ūdenssaimniecības attīstība
Rīgā, 5. kārta”. Projekta ietvaros plānotās darbības paredz jaunu kanalizācijas tīklu izbūvi 34,59
km garumā un tīklu rekonstrukciju 0,44 km garumā Berģos, Imantā un Beberbeķos, kā arī
izbūvēt 18 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas. Papildus paredzēta arī jaunu centralizēto
ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve 24,73 km garumā un rekonstrukcija 0,41 km garumā.
Projektu plānots realizēt līdz 2023. gada 31. decembrim. Projekta kopējās izmaksas plānotas
26 006 448,27 euro apmērā, tai skaitā Kohēzijas fonda līdzfinansējums 9 932 725,00 euro
apmērā. Projekta realizācija paredz 2959 iedzīvotāju pieslēgšanu centralizētai kanalizācijas
sistēmai.
Kapitālsabiedrība kā sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs Pašvaldības
teritorijā nodrošina likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktā noteikto
pašvaldības autonomo funkciju izpildi – organizē iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus
(ūdensapgādi un kanalizāciju, notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu).
Pašvaldības ieskatā Kapitālsabiedrības darbība atbilst VPIL 88. panta pirmās daļas
1. punktam. Ņemot vērā, ka Kapitālsabiedrība veic pašvaldības autonomo funkciju
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu jomā, nodrošinot sabiedriskos ūdenssaimniecības
pakalpojumus Pašvaldības administratīvajā teritorijā, KP atzīst, ka Kapitālsabiedrības sniegtais
pamata pakalpojums (sabiedriskie ūdenssaimniecības pakalpojumi) ir atzīstami par stratēģiski
svarīgiem pakalpojumiem VPIL 88. panta pirmās daļas 2. punkta izpratnē. Līdz ar to KP nav
iebildumu pret Pašvaldības līdzdalības saglabāšanu Kapitālsabiedrībā attiecīgo pakalpojumu
nodrošināšanai.
Vienlaikus no izvērtējuma ir secināms, ka Kapitālsabiedrība sniedz arī šādus
papildpakalpojumus:
1) Komercuzskaites mēraparāta nomaiņa (D15-D40), bez skaitītāja vērtības;
2) Komercuzskaites mēraparāta nomaiņa (D50-D200), bez skaitītāja vērtības;
3) Ūdensapgādes pakalpojuma pārtraukšana un atjaunošana;
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Likums “Par pašvaldībām” 15.panta pirmais punkts: organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus.
https://www.rigasudens.lv/lv/padome-valde
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4) Kanalizācijas pievada noslēgšana un kanalizācijas pakalpojuma atjaunošana;
5) Pieslēgums pie hidranta ūdens apgādei;
6) Ūdens un notekūdeņu paraugu testēšana;
7) Ūdensvada un kanalizācijas atzaru projektēšana;
8) Ūdensvada un kanalizācijas atzaru izbūve;
9) Nekustamo īpašumu iznomāšana.
Pašvaldība norāda, ka, vērtējot Kapitālsabiedrības darbību minēto papildpakalpojumu
jomās, kontekstā ar Kapitālsabiedrības pamata darbību – ūdenssaimniecības (sabiedrisko
pakalpojumu) sniegšanu – ir secināms, ka papildpakalpojumi “komercuzskaites mēraparāta
nomaiņa”, “ūdensapgādes pakalpojuma pārtraukšana un atjaunošana”, “kanalizācijas pievada
noslēgšana un kanalizācijas pakalpojuma atjaunošana”, “pieslēgums pie hidranta ūdens
piegādei”, kā arī “ūdens un notekūdeņu paraugu testēšana” tiek veikti sabiedrisko pakalpojumu
sniegšanas ietvaros un ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas daļā, jo tā tiek
nodrošināta sabiedrisko pakalpojumu – ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu –
sniegšana, kas bez minētajiem pakalpojumiem nemaz nebūtu iespējama centralizēto
ūdenssaimniecības pakalpojumu pieslēgšana/atslēgšana, uzskaite, plombēšana, maksas
iekasēšana, kā arī kvalitātes pārbaude sabiedrības un administratīvās teritorijas apgādei ar
centralizētajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.
Pašvaldība norāda, ka pakalpojumu “komercuzskaites mēraparāta nomaiņa” sniegšana
izriet no Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikum Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” 37. punkta, kas paredz, ja
pakalpojuma lietotājam radušās šaubas par komercuzskaites mēraparāta precizitāti, viņam ir
tiesības rakstveidā pieprasīt, lai pakalpojuma sniedzējs nodrošina komercuzskaites mēraparāta
pirmstermiņa verificēšanu kādā no Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja tīmekļvietnē
www.latak.lv norādītajām inspicēšanas institūcijām. Komercuzskaites mēraparātus
Kapitālsabiedrība maina bez maksas, ja ir pagājis to verifikācijas termiņš (4 gadi). Maksa par
komercuzskaites mēraparāta nomaiņas pakalpojumiem tiek iekasēta tikai gadījumā, ja persona
pieprasījusi verifikāciju, taču mēraparāts ticis atzīts par lietošanai derīgu (t.i., nepamatots
izsaukums) vai klienta darbības vai bezdarbības rezultātā ticis pakļauts sasaldēšanai vai ārējas
mehāniskas iedarbības rezultātā sabojāts, kā arī, ja ūdens patēriņa skaitītājs ir ticis nozagts.
Pašvaldība norāda, ka “pieslēgums ūdens piegādei” pakalpojuma sniegšanas tiesības
Kapitālsabiedrībai izriet no Rīgas domes 2017. gada 15. decembra saistošo noteikumu Nr. 17
“Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas
un aizsardzības saistošie noteikumi” 74. punkta, kas nosaka, ka tikai pakalpojumu sniedzējs ir
tiesīgs veikt jebkādas darbības ar centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas
sistēmas ūdensvada vai kanalizācijas tīklu armatūru un ugunsdzēsības hidrantiem, kā arī
noņemt vai pārvietot šo armatūru un hidrantu norāžu zīmes. Tādējādi minētos pakalpojumus ir
tiesības sniegt tikai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam.
Pašvaldība norāda, ka pakalpojumi “ūdensapgādes pakalpojuma pārtraukšana un
atjaunošana” un “kanalizācijas pievada noslēgšana un kanalizācijas pakalpojuma atjaunošana”
- samaksa par “ūdensapgādes pakalpojuma pārtraukšana un atjaunošana” un “kanalizācijas
pievada noslēgšana un kanalizācijas pakalpojuma atjaunošana” pakalpojumiem no
pakalpojumu saņēmēja tiek iekasēta tikai kompensācijas veidā gadījumā, kad atbilstoši
Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumu Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” 10., 12., 13., 15. punktam pats
pakalpojumu saņēmējs nav pildījis saistības ar Kapitālsabiedrību, un tādējādi nepieciešams
atslēgt esošos pakalpojumus, vai pēc to atslēgšanas saistību neizpildes dēļ tos pakalpojumu
saņēmējs atkal lūdz pieslēgt, tādējādi arī ar šo pakalpojumu tiek nodrošināta normāla pārējo
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana patērētājiem un pakalpojumu
pārtraukšana gadījumos, kad pakalpojumu saņēmējs pats nepilda saistības ar Kapitālsabiedrību.
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Savukārt attiecībā uz pakalpojumu “ūdens un notekūdeņu paraugu testēšana” Pašvaldība
norāda, ka Kapitālsabiedrības apvienotā ūdens kvalitātes kontroles laboratorija ir saņēmusi
Latvijas nacionālās akreditācijas biroja akreditāciju nereglamentētās sfēras pakalpojumu
veikšanai: ūdens ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā un mikrobioloģiskā testēšana, bioloģiski aktīvo dūņu
fizikālā, fizikāli ķīmiskā un hidrobioloģiskā testēšana, dzeramā ūdens, virszemes ūdens,
notekūdeņu paraugu ņemšana, kā arī reglamentētās sfēras pakalpojumu veikšanai: dzeramā
ūdens un notekūdeņu ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā un mikrobioloģiskā testēšana, dzeramā ūdens
paraugu ņemšana, dūņu un augsnes fizikāli ķīmiskā testēšana. Minētais pakalpojums nodrošina
to, lai centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi tiktu sniegti atbilstoši normatīvo aktu
prasībām, patērētāju dzīvībai un veselībai drošā kvalitātē, tas ir, neapdraudot to veselību un
atbilstoši patērētāju tiesību aizsardzības un ūdens kvalitātes prasībām.
No papildus sniegtās informācijas ir secināms, ka laboratorijas pakalpojumi ūdens un
notekūdeņu paraugu testēšanai tiek veikti Kapitālsabiedrības vajadzību nodrošināšanai,
kopējais testēto paraugu skaits 15 878 gadījumi un tikai 480 gadījumos, kas sastāda 3,02 %,
pakalpojums tiek sniegts trešajām personām.
Lai nodrošinātu Latvijas ūdenssaimniecības pakalpojumu atbilstību Eiropas Savienības
normatīvo aktu prasībām3, Kapitālsabiedrība pašreiz realizē trīs stratēģiski svarīgus Eiropas
Savienības Kohēzijas fondu līdzfinansētus projektus, kura ietvaros, lai sasniegtu projekta
mērķus sniedz ūdensvada atzaru projektēšanu un izbūvi. Saskaņā ar Eiropas Savienības
Kohēzijas fondu līdzfinansēto ūdenssaimniecības projektu pakalpojumu pieejamības
palielināšanai noteikumiem, projektu īstenošanas procesā jāizbūvē Kapitālsabiedrībai piederoši
ielas kanalizācijas un ūdensapgādes tīkli ar pievadiem līdz zemes gabalu robežām vai
sarkanajām līnijām, kuri tiks izmantoti sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai4 un jānodrošina, ka
no jauna izbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem tiek pieslēgts līgumos noteiktais
iedzīvotāju skaits (atzaru pieslēgumi). Attiecībā par ūdensvadu atzaru projektēšanu Pašvaldība
norāda, ka Kapitālsabiedrība vairākkārt ir pētījusi privātā sektora komersantu pieejamību
projektēšanas pakalpojumu sniegšanai. Pašvaldība ir secinājusi, ka par Kapitālsabiedrības
izcenoto apliecinājuma kartes izstrādes cenu pakalpojuma sniedzēji nav ieinteresēti sniegt
projektēšanas pakalpojumus, kā arī, ja ārpakalpojuma sniedzēji nodarbojas ar apliecinājuma
karšu izstrādi, Kapitālsabiedrībai šajā procesā papildus jāiegulda arī savi resursi. Savukārt
attiecībā par ūdensvadu atzaru izbūvi Pašvaldība norāda, ka Kapitālsabiedrība ūdensvadu atzaru
projektēšanā un ūdensvadu atzaru izbūvē ir apzinājusi tirgus situāciju un centusies īstenot
sadarbību ar privātā sektora komersantiem. Kapitālsabiedrības klienti projektēšanas un izbūves
pakalpojumu sniedzējus var izraudzīties patstāvīgi. Lai nodrošinātu faktiskos pieslēgumus pie
izbūvētajām centralizētajām kanalizācijas sistēmām, nekustamo īpašumu īpašniekiem
nepieciešams ierīkot pieslēgumus, kas ir ārējo kanalizācijas tīklu un būvju kopums no
centralizētās kanalizācijas sistēmas līdz pievienojuma vietai pakalpojumu lietotāja īpašumā
esošajai kanalizācijas sistēmai. Minēto pieslēgumu ierīkošana (atzaru projektēšana un
būvdarbi) jāorganizē pašiem nekustamo īpašumu īpašniekiem par saviem līdzekļiem. Daļa
pieslēgumu arī tiek izveidoti bez Kapitālsabiedrības iesaistes projektēšanā un/vai izbūvē.
Kapitālsabiedrība vairākkārt ir piesaistījusi privātā sektora komersantus atzaru izbūves
pakalpojumu sniegšanai. Kapitālsabiedrība ir aptaujājusi potenciālos izbūves pakalpojuma
sniedzējus par motivāciju piedalīties tirgus izpētēs. Aptaujās noskaidrots, ka daudzi nespēj
Eiropas Savienības Padomes 1991. gada 21. maija direktīva Nr. 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu.
Centralizēto tīklu izbūvi veic tikai būvdarbu, piegādes un pakalpojuma iepirkuma procedūru rezultātā izvēlēti
piegādātāji. Kapitālsabiedrība iepirkumu procedūru rezultātā ir noslēgusi līgumus par centralizēto kanalizācijas un
ūdensapgādes tīklu izbūvi:
2020.gada 21.septembrī ar Ceļu būves firmu SIA “BINDERS” (Berģi);
2020.gada 8.decembrī ar pilnsabiedrību „Norma OC” (Imanta);
2020.gada 10.decembrī ar pilnsabiedrību “VIDE MONUM” (Beberbeķi).
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konkurēt ar uzvarējušo komersantu zemajām būvdarbu cenām un nevēlas ieguldīt pūles
piedāvājumu sagatavošanā. Tāpēc konkurence cenu aptaujās par maza apmēra darbiem ir
ierobežota, savukārt būvkomersanti nav ieinteresēti slēgt ar Kapitālsabiedrību vispārīgās
vienošanās par ūdensvadu atzaru izbūves pakalpojumu, jo būvdarbu pasūtīšana atkarīga no
klienta izvēles un Kapitālsabiedrība nespēj garantēt būvkomersantiem pievilcīgu minimālo
apjomu. Pašvaldība izvērtējumā ir norādījusi, ka tā vairākkārt ir vērtējusi iepirkuma procesā
minētos pakalpojumus nodot ārpakalpojumā, bet tirgus nav bijis ieinteresēts. Kapitālsabiedrība
papildus sniegtajā viedoklī norāda, Kapitālsabiedrība atzaru izbūvē iesaistās, tikai, lai sasniegtu
Latvijas valstij un Rīgas pilsētai stratēģiski svarīgu mērķi – sasniegtu Eiropas Savienības
Kohēzijas fonda līdzfinansētajos projektos “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta”,
“Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 5.kārta” “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 6.kārta”
noteiktos radītājus (pieslēgto iedzīvotāju skaitu) un veic atzaru būvniecību tikai teritorijās,
kurās tiek realizēts projekts un citi tirgus dalībnieki nav ieinteresēti tajā.
Ņemot vērā izvērtējumā un papildus sniegto informāciju par Kapitālsabiedrības
sniegtajiem papildpakalpojumiem, KP secina, ka Kapitālsabiedrības sniegtajiem
papildpakalpojumiem ir objektīvi iemesli un minēto pakalpojumu sniegšana ir attaisnojama ar
VPIL 88. panta pirmās daļas 1. punktā noteikto izņēmumu.
KP uzsver Kapitālsabiedrības kā publiskas personas kapitālsabiedrības un Pašvaldības
īpašo atbildību ievērot un nodrošināt brīvu un godīgu konkurenci, neradot šķēršļus privāto
komersantu komercdarbībai. KP norāda, ka Pašvaldībai un Kapitālsabiedrībai regulāri ir jāveic
tirgus izpēte un analīze, jo īpaši ūdensvada un kanalizācijas atzaru izbūves jomā. Pašvaldībai
un Kapitālsabiedrībai Eiropas Savienības fonda projekta ietvaros būtu jāveicina jaunu tirgus
dalībnieku ienākšana tirgū, jo minētā projekta ietvaros ūdensvada un kanalizācijas atzaru
izbūves apjomi ir pietiekoši lieli, lai tirgus dalībnieki būtu ieinteresēti minētā pakalpojuma
sniegšanā. Gadījumā, ja Pašvaldība un Kapitālsabiedrība attiecībā uz konkrētu pakalpojumu
sniegšanu konstatē, ka tirgus spēj nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā,
Kapitālsabiedrībai būtu jāatturas no turpmākas attiecīgo pakalpojumu sniegšanas. Gadījumā, ja
Kapitālsabiedrība tomēr turpina veikt šos pakalpojumus, Kapitālsabiedrībai regulāri ir jāveic
ietekmes uz konkurenci izvērtējums, lai identificētu un novērstu iespējamu neatbilstību
Konkurences likuma 14.1 pantam.
Izvērtējumā ir norādīts, ka Kapitālsabiedrība ir ieguvusi līdzdalību SIA “Aqua Riga”.
Izvērtējumā norādīts, ka SIA “Aqua Riga” komercdarbības veidi (NACE klasifikators) saskaņā
ar statūtiem ir:
1) Bezalkohola dzērienu ražošana; minerālūdeņu un pudelēs iepildītu citu ūdeņu
ražošana (11.07);
2) Citur neklasificēta ražošana (32.99);
3) Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.00.);
4) Akvakultūra (03.2);
5) Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība (46.3);
6) Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas
preces, dzērienus vai tabaku (47.11);
7) Pārtikas, dzērienu un tabakas mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.2).
Pašvaldība izvērtējumā norāda, ka vērtējot, vai publiskas personas kapitālsabiedrības
darbība atbilst publiskas personas pamatdarbības veidiem (pašvaldības deleģētajai funkcijai vai
brīvprātīgajai iniciatīvai), norādāms, ka SIA “Aqua Riga” darbība neatbilst Pašvaldības
funkcijām vai Kapitālsabiedrības pamatdarbības veidiem. Vērtējot, vai publiskas personas
kapitālsabiedrības veicamā komercdarbība atbilst kādam no VPIL 88. pantā minētajiem
mērķiem, Pašvaldība norāda, ka SIA “Aqua Riga” darbība neatbilst kādam no VPIL 88. panta
pirmajā daļā minētajiem mērķiem. Izvērtējumā ir minēts, ka Kapitālsabiedrības padome
2020.gada 3. decembrī (lēmums Nr. 2.4.5/2020/05) atbalstīja priekšlikumu par SIA “Aqua
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Rīga” darbības izbeigšanu un uzdeva Kapitālsabiedrības valdei veikt darbības lēmuma izpildes
nodrošināšanai.
KP piekrīt Pašvaldības izvērtējumā minētajam par SIA “Aqua Rīga” neatbilstību VPIL
88. panta pirmajā daļā minētajiem mērķiem, un KP ieskatā Kapitālsabiedrības līdzdalība SIA
“Aqua Rīga” būtu izbeidzama. Rīgas dome 2021. gada 24. marta sēdē5 atbalstīja
Kapitālsabiedrības līdzdalības izbeigšanu SIA “Aqua Riga”.
Priekšsēdētājs
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J. Gaiķis

https://skaties.riga.lv/ieraksts.php?x=253 (skatīt no 4:38:35).

6

