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1.

INFORMĀCIJA PAR DOKUMENTU
1.1.

Dokumenta mērķis

Šis Audita gala ziņojums ir dokuments, kura mērķis ir izklāstīt audita ietvaros konstatētos faktus un
iegūtos secinājumus par SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” iekšējās kontroles sistēmas darbību un rīcības ar
mantu un finanšu līdzekļiem tiesiskumu un lietderību, un korporatīvo pārvaldi, rezultātā sniedzot
ieteikumus risku mazināšanai.
Šī Audita starpziņojums ir sagatavots atbilstoši starp SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” un sabiedrību ar
ierobežotu atbildību “Agile & Co” noslēgtajam līgumam Par auditu veikšanu, kā arī pamatojoties uz
tehniskajā specifikācijā norādīto audita darba mērķi un metodiku.

1.2.

Dokumenta mērķauditorija

Dokumenta mērķauditorija nav ierobežota.

1.3.

Dokumentā izmantotie saīsinājumi un termini

Dokumentā izmantotie termini un saīsinājumi, kā arī to skaidrojums ir sniegti tabulā 1.
Tabula Nr.1 Dokumentā izmantotie saīsinājumi
Saīsinājums Nozīme
Audits
SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” audits, ko realizē sabiedrība ar ierobežotu
atbildību “Agile & CO”
IS
Informācijas sistēma
RPB
SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”
LR
Latvijas Republika
Sabiedrība
SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”
Pašvaldība
Rīgas Dome

1.4.

Pieņēmumi un ierobežojumi

Dokuments ir sagatavots, ņemot vērā zemāk aprakstītos pieņēmumus un ierobežojumus. Audita
pieņēmumi un ierobežojumi ir izstrādāti, ņemot vērā Pasūtītāja darba uzdevuma ietvaros definēto un
iesaistīto pušu/lomu specifiku, kur kā būtiskākie pieņēmumi un ierobežojumi tiek uzstādīti:
1. Audita gala ziņojums ir sagatavots 20.04.2020. un raksturo situāciju tobrīd. Finanšu dati ir
ievākti pārskatu gadu beigās. Izmaiņas Sabiedrības darbības specifikā, kas veiktas audita
laikā, bet nav paziņotas Auditoriem un ietekmē Sabiedrības darbības nosacījumus vai
konceptuālo pieeju un maina Nodevuma saturu, nav Auditoru atbildības robežās.
2. Dokumenta sagatavošanas laikā ir veiktas intervijas ar SIA „Rīgas pilsētbūvnieks”
atbildīgajām personām, kuras ir iesaistītas būtisko pamata un atbalsta sistēmu uzturēšanā un
funkciju izpildē, un to laikā iegūtā informācija ir tikusi izmantota Audita veikšanā un ir
uzskatāma par patiesu. Audits paļaujas uz interviju rezultātā iegūtās informācijas pilnīgumu
un patiesumu, un Auditori tās patiesumu neapstrīd.
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3. Intervijas ar darbiniekiem un vadītājiem tika izvēlētas un plānotas, ņemot vērā SIA „Rīgas
pilsētbūvnieks” Kvalitātes vadības sistēmas rokasgrāmatā norādītos procesus, pieejamo
finanšu informāciju par uzņēmumu, zināšanas par procesu riskiem un SIA „Rīgas
pilsētbūvnieks” sniegto informāciju.
4. Secinājumi par SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” procesu nepilnībām izdarīti, ņemot vērā Pirmajā
posmā savākto un apkopoto informāciju, otrajā posmā papildus veikto analīzi, kā arī interviju
datus.
5. Ziņojums sagatavots publiskošanai SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” mājas lapā, 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. Informācija, kas identificēta kā Komercnoslēpums ir attiecīgi
atzīmēta, kā arī fizisko personu datu aizklāšana norādīta atbilstoši šim veidam.

2.

AUDITA METODOLOĢIJA

Audita metodoloģija ir izstrādāta, balstoties uz Iekšējā audita profesionālās prakses standartiem un
ētikas kodeksu, kā arī uz labāko praksi audita jomā, kas iegūta, veicot auditus un pārbaudes valsts un
pašvaldību, kā arī privātos uzņēmumos. Audits izmanto uz riskiem balstītu pieeju, tādējādi,
identificējot un analizējot riskus, tiek atsijāti mazāk svarīgi vai nebūtiski riski.
Komercnoslēpums
Procesu identificēšanai un vērtēšanai tika pielietots Pasūtītāja izstrādātais un ikdienā izmantotais
Kvalitātes vadības sistēmas procesu modelis.
Audits sadalīts divos posmos. Gala ziņojums ir abos posmos veikto darbu, iegūtās informācijas,
secinājumu un ieteikumu apkopojums.
Audita 1. posms ir veikts, ņemot vērā sekojošus procesa soļus un izpildes kārtību:
1. Definēt/identificēt uzņēmuma procesus.
2. Noteikt kritērijus procesu novērtēšanai.
3. Noteikt augsta riska procesus, kuru analīzi veikt audita nākamajā posmā.
Audita 1.posma izpildes soļi detalizētā izvērtējuma veikšanai:
1.
2.
3.

Noteikts pārbaužu mērķis un būtiskākie riski, kuru dēļ šie mērķi var netikt sasniegti (ņemot
vērā mērķus, finanses, struktūrvienības un lomas, resursu efektivitāti, korupciju u.c.).
Balstoties uz risku novērtējumu, tiek identificētas un definētas būtiskākās kontroles, nosakot
sistēmas apdraudējumus.
Izstrādāta detalizēta pieeja, kā šīs kontroles tiks pārbaudītas - nepieciešamās informācijas un
tās iegūšanas metožu apzināšana, ņemot vērā šādus posmus.
3.1. Sekundārās informācijas apkopošana un analīze - sagatavošanās fāze un Sabiedrības
vispārējās informācijas un procesu identifikācija;
3.2. Primārās informācijas apkopošana un analīze, izmantojot sekojošas metodes:
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Komercnoslēpums
daļēji strukturētas intervijas
ar Sabiedrības vadību un darbiniekiem;
elektroniskās informācijas izgūšana no publiskās vides vai IS (reģistru
iegūšana un pieejamo datu novērtēšana);
3.2.3. tehnoloģiskajos risinājumos balstītas informācijas izgūšana, kā, piemēram,
informācijas iegūšana no datu bāzēm pēc pieprasījuma.
3.3. Datu apkopošana - faktu ieguves avotu identifikācija;
3.4. Augsta riska jomu novērtēšana - precizēti pārējie audita nodevuma posmi un definēti
būtiskākie jautājumi, uz kuriem nepieciešams gūt atbildes 2. posmā.
3.2.1.
3.2.2.

Audita 2. posma izpildes soļi papildu pārbaužu, darījumu analīzes un pašvaldības līdzdalības
atbilstības novērtējuma veikšanai:
1. Atbilstības un iekšējo kontroļu izvērtējums.
2. Identificēto risku padziļināta izpēte darījumu un transakciju līmenī.
3. Rīgas pilsētas pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībā atbilstības Valsts pārvaldes iekārtas
likumam novērtējums:
3.1. analizējot līdzdalības pamatotību katrā no kapitālsabiedrības darbības veidiem;
3.2. izvērtējot katra kapitālsabiedrības darbības veida lietderību, ņemot vērā Konkurences
likumā ietverto regulējumu, nosakot, vai esošais ir tiesiski pamatots un ir
visefektīvākais risinājums, un
3.3. nosakot, kāda ir kapitālsabiedrības darbības ietekme uz brīvu un vienlīdzīgu
uzņēmējdarbības vidi un konkurenci, ja nepieciešams, veicot tirgus izpēti, identificējot
iespējamos konkurences neitralitātes pārkāpumus.

2.1.

Metodoloģija līdzdalības vērtēšanai

Lietderības vērtējuma mērķis saskaņā ar Pasūtītāja Tehnisko specifikāciju, Konkurences padomes
noteiktajām vadlīnijām1, kā arī Valsts pārvaldes iekārtas likuma2 prasībām ir:
- analizēt līdzdalības pamatotību un lietderību katrā no kapitālsabiedrības darbības veidiem,
ņemot vērā Konkurences likumā ietverto regulējumu,
- noteikt, vai esošais ir tiesiski pamatots un visefektīvākais risinājums, un
- noteikt kāda ir kapitālsabiedrības darbības ietekme uz brīvu un vienlīdzīgu uzņēmējdarbības
vidi un konkurenci, ja nepieciešams, veicot tirgus izpēti, identificējot iespējamos konkurences
neitralitātes pārkāpumus.
Papildus tam tika ņemts vērā no 2020. gada 1. janvāra spēkā stājies Konkurences likuma 14.1 pantā
noteiktais aizliegums Publiskām personām – valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī to piederošām
kapitālsabiedrībām - kavēt, ierobežot vai deformēt konkurenci. Precīzāk:
- diskriminēt tirgus dalībniekus, radot nevienlīdzīgus konkurences apstākļus;
- radīt priekšrocības kapitālsabiedrībām, kurās publiskai personai ir tieša vai netieša ietekme;

1

https://www.kp.gov.lv/files/documents/Konkurences%20neitralit%C4%81tes%20Vadl%C4%ABnijas.pdf
https://www.kp.gov.lv/files/documents/BROSURA_Konkurences_novertesanas_vadlinijas.pdf
https://shorturl.at/akqw5
2
Valsts pārvaldes iekārtas likums. https://likumi.lv/ta/id/63545
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-

īstenot darbības, kuru dēļ citi tirgus dalībnieki ir spiesti atstāt tirgu vai kuru dēļ tiek apgrūtināta
Komercnoslēpums
potenciālo uzņēmumu iekļūšana vai darbība tirgū.

Līdzdalības atbilstības izvērtējumam noslēgumā būtu jāsniedz atbildes uz šādiem jautājumiem un
jāpiedāvā secinājumi par katru komercdarbības veidu:
1. Līdzdalības pamatotība: Vai esošais veids ir tiesiski pamatots?
2. Līdzdalības lietderība: Vai esošais līdzdalības veids ir visefektīvākais? Vai sabiedrība ar esošajiem
resursiem savus pakalpojumus veic maksimāli efektīvi, sasniedzot finanšu un ne-finanšu mērķus?
3. Vai un kāda ir Sabiedrības darbības ietekme uz brīvu un vienlīdzīgu uzņēmējdarbības vidi un
konkurenci (vai pieļauti konkurences neitralitātes pārkāpumi)?

2.2.

Risku izvērtējuma metodoloģija

Komercnoslēpums
Lai pārliecinātos par procesu risku līmeni,
tika pielietota papildu risku izvērtējuma metode, kuras
rezultātus salīdzinot ar intervijās un procesu izvērtējumā identificētajiem procesiem, iegūts galējo
augsta risku jomu saraksts (skatīt 4.1..sadaļu “Iekšējās kontroles un izvēlētu darījumu pārbaude
(Risku noteikšana riska jomās) ”).
Izmantota risku novērtēšanas pieeja, ņemot vērā 3 pamata kritērijus: procesa sarežģītība (normatīvās
bāzes, nepieciešamo zināšanu un resursu apjoms), finanses (izmaksu, ieņēmumu vai bilances posteņu
lielums, salīdzinot ar citām funkcijām), riski (operacionālo - darbības risku līmenis, atbilstības vai
stratēģiskā riska līmenis, balstoties uz interviju materiāliem, normatīvo bāzi un citu pieejamo
informāciju).
Katra kritērija līmenis novērtēts skalā no 1 līdz 5, kur 5 ir maksimālais apjoms. Tādējādi iegūstot
kopējo maksimālo risku līmeni - 15. Par augsta riska procesiem tiek uzskatīti tie, kuru riska līmenis
ir no 9 līdz 15. Skatīt vērtēšanas skalu zemāk, Tabulā Nr.2:
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Komercnoslēpums
Risku izvērtējuma skala

Tabula Nr.2

Procesos iespējamie riski:
- atbilstības risks – process nenotiek atbilstoši ārējiem vai iekšējiem normatīviem;
- finanšu risks – procesa ietvaros nepareizi izpildīta darbība var finansiāli ietekmēt Sabiedrības
darbību;
- krāpšanās risks – procesa ietvaros ir potenciāli iespējami krāpšanās riski;
- stratēģiskais risks – risks, ka pieņemot nepareizu lēmumu par uzņēmuma virzību, var netikt
sasniegti paredzētie mērķi vai darbības nesaskan ar mērķiem.
- operacionālais risks – procesa ietvaros iespējamas kļūdas, kas ietekmē gala rezultātu.

Atbilstoši tehniskās specifikācijas 4.5.punktam audita rezultāti tiek iekļauti sekojošās ziņojuma daļās:
darbība, novērtējums, risks, ieteikums, Sabiedrības viedoklis. Ja būtiskas neatbilstības netiek
konstatētas, Izpildītājs par to izvērtējumā iekļauj attiecīgo norādi.

8

3.

AUDITA REZULTĀTU KOPSAVILKUMS

Izvērtējuma ietvaros identificētas sekojošas jomas, kurās identificētas nepilnības:
- nomas organizēšana un nomas maksas aprēķins;
- slēgto nomas līgumu datu pieejamība;
- stratēģija un mērķu noteikšana;
- korporatīvā pārvaldība - valdes kompetences jomas, atbildība un lēmumu pieņemšanas
kārtība;
- darbinieku vērtēšana un prēmiju piešķiršanas kārtība;
- sniegto remontdarbu pakalpojumu izcenojuma aprēķins;
- iepirkumu plānošana un organizēšana;
- īpašumu daļu pārdošana Rīgas domei;
- krāpšanās novēršanas un pretkorupcijas pasākumu nodrošināšana.

3.1.

AUDITA IETVAROS SNIEGTIE IETEIKUMI:

3.1.1.

Kapitāldaļu turētājam

1. Izvērtēt to Sabiedrības pārvaldībā un pamatkapitālā ieguldīto zemes gabalu, kuri netiek
izmantoti pamatdarbības nodrošināšanai, nodošanu atpakaļ pašvaldībai.
2. Noteikt skaidrus parametrus valdes locekļu prēmēšanai un prēmiju apjoma pamatošanai
atbilstoši sasniegto rādītāju līmenim.
3. Definējot finanšu mērķus Stratēģijas dokumentos, izmantot “SMART” principus, paredzot,
ka mērķiem jābūt izmērāmiem ar konkrētu termiņu, ka to sasniegšana prasītu darbu papildus
ierastajiem pienākumiem, lai darbības rezultātu ietekme uz valdes locekļu ikgadējām
prēmijām būtu caurspīdīga un pietiekami pamatota.
4. Izvērtēt nepieciešamību Sabiedrībā nodarbināt 3 valdes locekļus, ņemot vērā struktūras
lielumu un esošo valdes locekļu noslodzi, un novērtēt korupcijas riska apjomu un krāpšanās
scenārijus, ja vienam valdes loceklim tiek uzlikts pienākums nodrošināt visu struktūrvienību
uzraudzību un lēmumu pieņemšanu.
5. Izvērtēt komercdarbības veida “68 Operācijas ar nekustamo īpašumu” izņemšanu no RPB
statūtiem, pamatojoties uz nepietiekamu resursu esamību RPB efektīvai darbības
nodrošināšanai.
6. Izvērtēt komercdarbības veida “71 Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā
pārbaude un analīze” izņemšanu no RPB statūtiem, pamatojoties uz to, ka Sabiedrība faktiski
būvuzraudzību veic tikai savām vajadzībām būvobjektos un pakalpojumus nesniedz.
7. Izvērtēt nepieciešamību “43 Specializētos būvdarbus” norādīt kā atsevišķu komercdarbības
veidu Sabiedrībai Statūtos.
8. Izvērtēt potenciālās bilances vērtības izmaiņas, veicot tirgus vērtības noteikšanu, un to ietekmi
uz finanšu pārskatiem, īpašumiem, kuru daļas tiek pārņemtas no Sabiedrības.
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3.1.2.

Sabiedrības valdei

1. Nodrošināt, lai mājaslapā būtu pieejama aktuālā informācija par iznomātajiem īpašumiem,
tādējādi ievērojot labas pārvaldības praksi un atbilstību iekšējiem normatīvajiem aktiem.
2. Sniegt VNĪ precizētu informāciju par iznomātajiem īpašumiem, lai VNĪ mājaslapā var
publicēt precīzus datus.
3. Vienoties ar RD par termiņiem, kādos plānots pabeigt ar īpašumiem veikto faktisko izmaiņu
reģistrāciju arī zemesgrāmatā, lai nodrošinātu atbilstību normatīviem aktiem.
4. Izvērtēt iespēju ieviest vienkāršotu darbinieku ikgadēju mērķu noteikšanas un novērtēšanas
sistēmu, padarot ikgadējo prēmēšanu caurspīdīgāku un dodot iespēju darbiniekiem nopelnīt
maksimālu prēmiju, sniedzot ieguldījumu Sabiedrības attīstībā.
5. Aktualizēt un pārrēķināt RPB darbinieku piemēroto dzīvokļu remontdarbu stundas likmi.
6. Veicot grozījumu Statūtos, aktualizēt komercdarbības veida nosaukumu atbilstoši jaunākajai
NACE versijai.
7. Lai novērstu riska, ka tiek pārsniegts konkrētas iepirkumu jomas limits kādā no izmaksu
veidiem nākotnē, iestāšanos, ieteicams iepirkumu kopējā plānā ietvert arī zemsliekšņu
iepirkumus, kas būtiski uzlabotu arī kontroli un pārskatāmību.
8. Lai mazinātu neplānotu iepirkumu īpatsvaru, sastādot kalendārā gada iepirkumu plānu, būtu
ieteicams izvērtēt visas saimnieciskās darbības, kuru veikšanai sabiedrība iepriekš
izsludinājusi iepirkuma procedūras, izvērtējot, vai attiecīgajā gadā tās atkārtoti nebūs
nepieciešams, tā kā daļa neplānoto iepirkumu saistīti ar infrastruktūras uzturēšanas darbībām.
9. Ieteicams ieviest Iepirkumu reģistru, kurā fiksēt katra iepirkuma aktuālo statusu, tādējādi būtu
iespējams efektīvāk sekot līdzi, vai noteiktos termiņos ir izpildītas visas normatīvos noteiktās
darbības.
10. Tā kā publisko iepirkumu prakse ir ļoti mainīga, Sabiedrības budžetā katru gadu ieteicams
paredzēt finansējumu iepirkumu jomas speciālistu zināšanu aktualizācijai, piemēram,
apmācību programmām un semināriem.
11. Termiņus pretkorupcijas pasākumu izpildei noteikt vismaz gada ceturkšņa ietvaros vai kādā
no mēnešiem, lai novērstu, ka aktivitātes kā apmācības tiek veiktas viena gada beigās un
nākamā gada sākumā, tādējādi mazinot pasākumu un kontroles efektivitāti.
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4.

IEVADS

Saskaņā ar SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” izstrādāto iepirkuma tehnisko specifikāciju audita pirmajā (1.)
posmā tiek veikta neatkarīga uzņēmējdarbības pārbaude (tai skaitā kapitālsabiedrības darbības
pamatprincipu izvērtējums un finanšu analīze) un korporatīvās pārvaldības, iekšējās kontroles un
izvēlētu darījumu pārbaude (tai skaitā pamatdarbības informācijas izpēte un vispārīgs izvērtējums,
kapitālsabiedrības lietderības, korporatīvās pārvaldības un iekšējās kontroles sistēmas korupcijas un
krāpšanas riska novēršanai izvērtējums, augsta riska jomu identifikācija).
Otrajā (2.) posmā, ņemot vērā pirmajā posmā identificētos riskus, tiek veikts atbilstības un iekšējo
kontroļu izvērtējums, identificēto risku padziļināta izpēte darījumu un transakciju līmenī, kā arī Rīgas
pilsētas pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībā atbilstības Valsts pārvaldes iekārtas likumam
novērtējums (analizējot līdzdalības pamatotību un lietderību katram no kapitālsabiedrības darbības
veidiem, ņemot vērā Konkurences likumā ietverto regulējumu, nosakot, vai esošais ir tiesiski
pamatots un visefektīvākais risinājums, un kāda ir kapitālsabiedrības darbības ietekme uz brīvu un
vienlīdzīgu uzņēmējdarbības vidi un konkurenci, ja nepieciešams, veicot tirgus izpēti, identificējot
iespējamos konkurences neitralitātes pārkāpumus);
Komercnoslēpums
Ņemot vērā Tehniskās specifikācijas darba
uzdevuma prasības un Sabiedrības specifiku, audita laikā
tika uzstādīti zemāk aprakstītie būtiskākie mērķi, kuru novērtējuma laikā Auditori definēja darba
uzdevumus uz kuru pamata tika veikta Nodevuma satura izstrāde, dokumentu papildinot ar dažādām
informācijas analītikas metodēm.
Būtiskākie audita 1.posmā uzstādītie mērķi bija izvērtēt sekojošas sfēras, lai varētu norādīt uz
Pasūtītāja uzņēmumā esošajām augsta riska jomām:
1. Normatīvā bāze, tai skaitā:
a. Ārējās normatīvās bāzes apkopojums, kas kalpos pamatu kapitālsabiedrības atbilstības
novērtējumam audita otrajā posmā veiktajam izvērtējumam par atbilstību Valsts
pārvaldes iekārtas likumam;
b. Dibinātāju rīkojumu un uzdevumu apkopošana un sistematizēšana, tādējādi novērtējot
korporatīvās pārvaldības vidi un tās pamatprincipus, paralēli sniedzot ieskatu
potenciālu korupcijas, krāpšanās, pilnvaru pārkāpumu vai darbības atbilstības risku
identificēšanai;
c. Iekšējo procedūru, rīkojumu, instrukciju un amata aprakstu apkopošana un
sistematizēšana, kas sniegs ieskatu uzņēmuma iekšējās kontroles vidē un nodrošinās
informāciju par iekšējās kontroles uzbūvi, identificējot to, kā ir noteikts strādāt
kapitālsabiedrībai;
d. Personāla izvērtējums, tai skaitā amata veikšanai nepieciešamo un esošo prasmju
salīdzinājums, atalgojuma novērtējums, kā arī faktiskā darba veikšanas un darba
rezultātu izpēte, kas sniegs iespēju novērtēt korupcijas un krāpšanās riskus.
2. Finanšu analīze, tai skaitā riska jomu finanšu dati, apjomi un to salīdzinājums.
3. Iekšējās kontroles efektivitātes un atbilstības pārbaude:
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a. Veicot procesu izskatīšanu (angl. walkthrough) no sākuma līdz galam, izmantojot
Komercnoslēpums
esošo darījumu kā piemēru un pamatojumu, veikta pamatdarbības informācijas izpēte
un vispārīgs izvērtējums par kādu no darījumiem laika posmā no 2017.gada līdz
izvērtējuma uzsākšanas brīdim.
b. Identificējot un salīdzinot darījumā pielietoto praksi ar normatīviem, plānots iegūt
secinājumus, vai esošā prakse atbilst ārējam un iekšējam normatīvajam regulējumam,
tādējādi sniedzot gan atbilstības risku, gan potenciāli arī lietderības novērtējumu.
Pasūtītāja darbību raksturojošā pamatdarbības informācija3 (atbilstoši aktuālajai informācijai
mājaslapā un Sabiedrības iesniegtajos pārskatos, un RD mājas lapā):
➢ Pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošie dzīvokļi – 5955;
➢ Pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošās dzīvojamās mājas – 65 (t.sk. sociālās dzīvojamās
mājas - 17 un daudzdzīvokļu īres mājas - 48);
➢ Sociālajās dzīvojamās mājās izvietoti 1427 dzīvokļi, no tiem: 1319 vienistabas dzīvokļi, no
tiem 39 servisa dzīvokļi; 108 divistabu dzīvokļi, no tiem 5 servisa dzīvokļi.
➢ RD noteikusi un publicējusi mājas lapā, ka:
➢ Rīgas pilsētas pašvaldības sociālajās dzīvojamās mājās īrniekiem:
○
īres maksa ir noteikta 0,06 EUR/m2;
○
maksa par ūdeni un kanalizāciju īrniekiem tiek samazināta par 50%;
○
maksa par apkuri īrniekiem tiek samazināta par 25%.
➢ 2 no pārvaldībā esošajām mājām ir privātīpašumā esoši dzīvokļi,
➢ RBP pamatkapitālā ir 37 zemes gabali ar kopējo platību - 81.84 ha, tai skaitā 22 neapbūvēti
zemes gabali - 71.77 ha;
➢ RPB apsaimniekošanas process atbilst visām starptautiskā kvalitātes standarta ISO 9001:2015
prasībām;
➢ Darbinieku skaits – 175, no kuriem 82% ir speciālisti/sētnieki/apkopēji/strādnieki un 18% ir
administratīvie darbinieki;
➢ Daļu īpašnieks – 100% Rīgas pilsētas pašvaldība; Pamatkapitāls EUR 42 344 756 (42 344 756
daļas)4.
Audita apjomā iekļautie būtiskākie analizējamie
un izvērtējamie dokumenti:
Komercnoslēpums
1. Rīgas domes lēmums Nr. 1158 par SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” dibināšanu;
2. Rīgas domes 15.12.2015. lēmums Nr.3345 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības
kapitālsabiedrībās izvērtējums”
3. Pasūtītāja dibinātāja sapulču protokoli un lēmumi;
4. Pasūtītāja valdes sēžu lēmumi;
5. Kvalitātes vadības sistēmas rokasgrāmata;
6. Operatīvie un gada finanšu pārskati par 2017., 2018., 2019.gadiem;
7. Iekšējie normatīvie dokumenti (atbilstoši Pasūtītāja iesniegtajam sarakstam), tai skaitā:
nolikumi; noteikumi; kārtības; instrukcijas; metodikas;
3
4

RPB sniegtā informācija no dažādiem avotiem
Uz 2019.gada 31.decembri

12

8. Statūti;
Komercnoslēpums
9. Vidēja termiņa stratēģija 2019 -2022.gadiem;
10. Amatu, algu saraksts;
11. Debitoru, kreditoru saraksti;
12. Aizņēmumu pārskats;
13. Iepirkumu dokumentācija EDS sistēmā;
14. Slēgtie līgumi ar juridiskām personām un īrniekiem.
15. Nomas maksu un tāmju aprēķini,
un citi dokumenti, uz kuriem tiek balstīti secinājumi un risku novērtējuma rezultāts.

Audita 2. posmā tika noteikti sekojoši būtiskākie veicamie soļi novērtējuma pabeigšanai:
1. Datu apkopošana par Pirmajā posmā noteiktajām papildus izvērtējamajām jomām.
2. Tai skaitā padziļināta papildu risku analīze atbilstoši kapitāldaļu turētāja norādītājām jomām,
kas nebija aptvertas pirmajā posmā un kuras jāiekļauj otrajā.
3. Līdzdalības atbilstības izvērtējums atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumam.

Audita otrā posma un pirmā posma nodevumi ir savienoti, jo kopumā atspoguļo visa audita ietvaros
veiktā darba rezultātu. Atdalot abus audita posmus, gala ziņojuma lietotājam varētu iztrūkt kādas
būtiskas informācijas sastāvdaļas un rasties nepilnīgs priekšstats par procesu, identificēto nepilnību
vai izvērtējuma daļu.
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5.

RISKA JOMAS
5.1.

Risku izvērtējums pēc kritērijiem

Tabulā atspoguļots procesu saraksts ar aprēķinātām
Komercnoslēpums
vērtībām, balstoties uz audita metodoloģijā
aprakstītajām riska vērtībām.
Procesu risku vērtējuma tabula
Balstoties uz audita pirmā posma pārbaužu rezultātiem, informāciju par Sabiedrību un interviju
ietvaros iegūtajiem datiem un secinājumiem, sagatavots Risku vērtējuma rezultāts 3.tabulā.
Tabula Nr.3

Tālākai analīzei un darījumu pārbaudēm izvēlētas augsta riska jomas no risku tabulas un
citiem apsvērumiem un riskiem, kas identificēti auditā un noteikti darba uzdevumā. Tai
skaitā Korporatīvā pārvaldības un lietderības analīze, Korupcijas un krāpšanās riski.

6.

DARBĪBU NOVĒRTĒJUMS, RISKI, IETEIKUMI UN AUDITĒJAMĀ VIEDOKLIS

6.1.

Nekustamā īpašuma apsaimniekošana (zemes noma juridiskām
personām)

NR DARBĪBA
1

Nomas
organizēšana
un nomas
maksas
aprēķins

NOVĒRTĒJUMS
FAKTI, DARĪJUMU PĀRBAUDES, SECINĀJUMI

RISKS

29.11.2014. RPB nekustamā īpašuma iznomāšanas kārtība
nosaka RPB iznomāšanas komisijas pienākumus. Tās
pienākumos ietilpst izsludināt nekustamā īpašuma nomas
tiesību izsoli, kā arī noteikt nomas maksas apmēru.
Pēdējām izsludinātājām izsolēm nomas maksa 12 255 km2
īpašumam Saharova ielā noteikta 0.32 Eur/m2 13.04.2016.

Risks, ka komisija
varētu noteikt nomas
maksu pēc izsoles, nav
identificēts.

SABIEDRĪBAS
VIEDOKLIS

Iestājies risks, ka
Sabiedrība
neveic
Darījumu pārbaude:
efektīvu zemes nomas
Saskaņā ar Sabiedrības sniegto informāciju nekustamā procesa organizēšanu
īpašuma nomas izsoles pārskata periodā kopš 2017. gada nav un negūst papildu
veiktas un nekustamais īpašums nav no jauna izsolīts un ieņēmumus.
nomāts.
Esošā noma ir ilgtermiņa noma. Zemes nomas maksās katru
gadu tiek saņemti ap 50 000 Eur. Šajā kontā ietverti pamatā
juridisko personu nomas līgumi un daži fizisko personu
nomas līgumi. Vēl nomas maksaKomercnoslēpums
tiek saņemta no Park & Ride
Komercnoslēpums
autostāvvietas nomas Ulbrokas
ielā - 2019. gadā līdz 140 000
Kom Zemes nomas maksās katru gadu tiek samaksāti ap 100
Eur.
ercno
000
Eur. (skatīt Grafiku Nr.6 sadaļā Finanšu analīze).
slēpu
Neskatoties
uz esošo nomu, lielākā daļa zemes gabalu, kas
ms
nodoti RPB un kurus paredzēts izmantot, lai nodrošinātu RPB
potenciālos nākotnes attīstības projektus vai tās darbību,

IETEIKUMI
Kapitāldaļu turētājam
izvērtēt to Sabiedrības
pārvaldībā
un
pamatkapitālā
ieguldīto
zemes
gabalu, kuri netiek
izmantoti
pamatdarbības
nodrošināšanai,
nodošanu
atpakaļ
pašvaldībai.

NR DARBĪBA

NOVĒRTĒJUMS
FAKTI, DARĪJUMU PĀRBAUDES, SECINĀJUMI
netiek iznomāta vai savādāk izmantota. Stratēģiskais plāns
gan paredz neizmantoto īpašumu pakāpenisku attīstību, tomēr
esošā RPB kapacitāte šim uzdevumam spēj nodrošināt 1
objekta projekta izstrādi vai nomas līguma noslēgšanu gadā,
tikmēr kopumā 17 īpašumi turpinās negūt ieņēmumus un radīs
zaudējumus.
Saskaņā ar RPB mājas lapā ievietoto informāciju audita brīdī
(https://rpb.lv/lv/par-mums/brivie-zemes-gabali/)
neiznomāto objektu kopējā platība ir 697 021 m2 jeb 69.7 ha.
Salīdzinot šī brīža sludinājumus
portālos ss.lv un reklama.lv
Komercnoslēpums
(8. un 9.pielikums), veikta provizoriska nomas maksu
Komercnoslēpums
apzināšana
Rīgas teritorijā. Piemērojot esošo platību apjomu
un prognozējamās nomas maksas minimālajā scenārijā,
vidējā scenārijā un optimistiskajā, papildu ieņēmumi ir
nozīmīgi. Neņemot vērā pārbūves izmaksas, pārveidojot
teritorijas bez sarežģītas apbūves par stāvvietām uz
nenoteiktu laiku, potenciāli gūtie ieņēmumi gadā būtu vēl
lielāki – ap 40 miljoniem Eur. nodrošinot visu teritoriju
100% iznomāšanu.
Teritorija m2
697 021
Minimālais
Vidējais
Optimistiskais
Pārveidojot par
stāvvietu
(optimistiski)

Potenciāli papildus ieņēmumi
Cena mēnesī Summa gadā Eur
0.2 Eur/m2
1 672 850
2
0.5 Eur/ m
4 182 126
2
1.58 Eur/m
13 215 518
5 Eur/m2

41 821 260
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RISKS

IETEIKUMI

SABIEDRĪBAS
VIEDOKLIS

NR DARBĪBA

2

3

NOVĒRTĒJUMS
FAKTI, DARĪJUMU PĀRBAUDES, SECINĀJUMI

RISKS

Secinājumi: Potenciāli varētu tikt gūti papildu ieņēmumi
pilsētas budžetā, nodrošinot zemes nomu arī par minimāliem
izcenojumiem. Pieņemot, ka Rīgas Domes atbildīgie
darbinieki spētu vienoties par labākiem nomas nosacījumiem
pilsētai nekā minimālā maksa 0,2 Eur/m2 ilgākā vai īsā
termiņā.
Nomas
29.11.2014. RPB nekustamā īpašuma iznomāšanas kārtība Risks,
ka
nomas
maksas
nosaka, ka nomas maksa var tikt samazināta vai kompensēts maksas samazināšana
samazinājums nomnieka ieguldījums nekustamajā īpašumā.
varētu tikt veikta bez
pietiekamu
Darījumu pārbaude:
pierādījumu
Konstatēts tikai viens gadījums, kad zemesgabala nomas saņemšanas,
nav
Trešo
pušu
komercnoslēpums
līgumam ar SIA “Inter Property” 1.2255 ha piemērots nomas identificēts.
maksas samazinājums uz gadu. 15.08.2017. valdes lēmumā
norādīts, ka samazinājums balstīts uz būvprojekta izstrādes
ietvaros konstatētā, ka nav iespējams zemi izmantot
paredzētajam mērķim, bet bija prognozēts, ka apbūves
intensitāte mainīsies. Nomas maksa noteikta Eur 500 mēnesī.
Secinājumi: Nomas maksas samazinājums veikts,
pamatojoties uz iesniegumu, un atbilstoši izvērtēts.
Slēgto nomas RPB 28.01.2014. apstiprinātā “Nekustamā īpašuma Iestājies risks, ka
līgumu datu iznomāšanas kārtība” paredz, ka visi izsoles rezultāti un iznomāto
īpašumu
pieejamība
iznomātie īpašumi jāpublicē "Valsts nekustamie īpašumi" informācija internetā –
mājaslapā, RPB mājaslapā un Rīgas Domes mājaslapā mājaslapās
ir
(jānorāda termiņš).
nepilnīga un nesakrīt
ar faktisko.
Darījumu pārbaude:
Rīgas Domes mājaslapā uzrādīti pēdējie līgumi, kas slēgti
17

IETEIKUMI

SABIEDRĪBAS
VIEDOKLIS

Būtiskas neatbilstības
netika konstatētas, un
ieteikumi nav sniegti.

Nodrošināt mājaslapā Informācija
aktuālu informāciju mājaslapā
par
iznomātajiem izvietota.
īpašumiem.
Sniegt VNĪ precizētu
informāciju
par
iznomātajiem

NR DARBĪBA

NOVĒRTĒJUMS
FAKTI, DARĪJUMU PĀRBAUDES, SECINĀJUMI
kopš 2013. gada, līgumslēdzēji un termiņi.
VNĪ mājaslapā norādīta informācija par 2 iznomātiem
nekustamiem īpašumiem:
Saharova, Tīnužu, Praulienas adresē slēgtais līgums un
A.Saharova ielas līgums, kura termiņš beidzies 2013. gadā.
Un informācija par 1 nomātu nekustamo īpašumu Nautrēnu
ielā 2013. gadā (vairs nav RPB apsaimniekošanā).
Kā “Iznomāšanai paredzētie” īpašumi norādīti 3, lai gan RPB
mājas lapā norādīti 17 īpašumi, kas paredzēti iznomāšanai.
Kā “Nomāt paredzētais” īpašums norādīts biroja ēka.

RISKS

IETEIKUMI

VIEDOKLIS

īpašumiem, lai VNĪ
mājaslapā
var
nodrošināt
precīzus
datus.

Analītiskā pārbaude:
RPB mājaslapā audita veikšanas laikā nav publicēta
informācija par slēgtajiem līgumiem, bet tikai par zemes
gabaliem, kas ir pieejami īrei.
Secinājums:
Informācija RPB mājaslapā ir nepilnīga un dati par RPB VNĪ
lapā ir neprecīzi. Tā kā atbilstoši labai valsts korporatīvās
pārvaldes praksei un OECD vadlīnijām ir būtiski nodrošināt
informācijas atklātību par valsts pārvaldes iestādes
pamatdarbības rādītāju izpildi, nesniedzot informāciju par
iznomātajiem īpašumiem, RPB pārkāpj ne tikai iekšēji
noteiktās kārtības noteikumus, bet arī labas korporatīvās
pārvaldības praksi.
4

Stāvvietu
nomas

RBP pārvaldībā esošajām 8 maksas auto stāvvietām ar valdes Risks, ka stāvvietu Būtiskas neatbilstības
un sēdes lēmumiem un rīkojumiem noteiktas nomas maksas. nomas nosacījumi un netika konstatētas, un
18
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RISKS

IETEIKUMI

VIEDOKLIS

caurlaižu
izsniegšanas
nosacījumi

Trim stāvvietām ir noteikta kārtība, kādā tās iznomā. Trim caurlaižu
sistēma ieteikumi nav sniegti.
stāvvietām noteikta caurlaižu izsniegšanas kārtība. Pārējām netiek kontrolēta, nav
divām stāvvietām līgums tiek katru gadu pārslēgts un nav konstatēts.
ilgtermiņa nomas. Kopš 2016. gada nomas maksas nav
mainījušās. Vai nu noteikta Eur 16.94 maksa, vai 2018. gadā
3 stāvvietām noteikta maksa Eur 17.22.
Secinājumi: Stāvvietu nomas maksas noteiktas ar atbilstošiem
lēmumiem. Izsniegtās caurlaides ir reģistrētas.

Nomas līgumu
reģistrēšana,
termiņi
un
saskaņošana

Iznomāšanas kārtībā maksimālais nomas līguma termiņš
noteikts 30 gadi, tomēr nomas līgumiem, kuru ilgums
pārsniedz 12 gadus, jāsaņem PRB dalībnieku sapulces
piekrišana.
- Caurskatot dalībnieku sapulces protokolus, pārskata periodā
Ilgtermiņa nomas līgumi nav konstatēti un tos saskaņot nav
bijis nepieciešams.
- Veicot datu analīzi "Valsts nekustamie īpašumi" mājaslapā,
konstatēts, ka kopš 2013. gada RPB nomā nodevusi 3
objektus:
Trešo pušu
komercnoslēpums
13.04.2016. A.Saharova,
Tīnužu,
Praulienas nodots SIA Inter
Property līdz 21.03.2028. ar lietošana mērķi DUS būvniecība.
Objekta nomas ilgums - 11 gadi, 11 mēneši un 30 dienas.
Šim objektam nomas tiesību izsoles kārtību noteicis RPB ar
atsevišķu kārtību.
27.05.2013. daļa no zemes A.Saharova uz mēnesi bija nodota
apakšnomā – karuseļa noma.
Objekts Lielvārdes ielā ar kadastra numuru 01000712453
1600m2 uz 10 gadiem komercapbūvei 13.11.2014. 19
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Risks, ka līgumiem Būtiskas neatbilstības
nav skaidru termiņu un netika konstatētas, un
tie
nav
atbilstoši ieteikumi nav sniegti.
saskaņoti,
nav
konstatēts.
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13.11.2024.
https://www.vni.lv/lat/kapitalsabiedribu_publiceta_informaci
ja/iznomasanai_paredzetie_nekustamie_ipasumi/?id=2893

6

Zemes
īpašumtiesības

7

Īpašumu
reģistrēšana
zemesgrāmatā

Ir bijis ievietots arī sludinājums ar nodomu iznomāt biroja
telpas 600-650m2 apmērā no 20.05.2014. līdz 20.05.2026.
Secinājumi: Ilgstošu nomu kontrolē dalībnieku sapulce. Tā kā
nomas līgumi nav slēgti, risks nepastāv.
Dati 2018.01.03. parāda, ka 14 īpašumos zemes gabali pieder
privātpersonām, kuras saņem regulāru īres maksu.
Nomas cenas noteiktas atbilstoši likumam vai nu 5% apmērā
gadā no kadastra vērtības, vai 4 objektos ir vienošanās par
Komercnoslēpums
mazāku
cenu 4,5% apmērā.

Risks, ka zeme tiek Būtiskas neatbilstības
nomāta par augstāku netika konstatētas, un
cenu, nekā paredz ieteikumi nav sniegti.
likumdošana,
nav
konstatēts.

Sabiedrības apsaimniekošanā esošajām mājām ir dažādi
īpašumtiesību statusi.
Daļa māju un zemju ir pašvaldības īpašumā. Daļa ir
kopīpašums. Daļā tikai formāli nav pabeigta nodošana un
pārreģistrācija pašvaldības zemesgrāmatā, lai gan to daļas jau
ir izpirktas (9 zemesgabali). Iemesli ir dažādi, un
Komercnoslēpums
nepieciešama arī Pašvaldības iesaiste. Skatīt
Pielikumu Nr.5.

Risks, ka patiesā
informācija
par
nekustamā īpašuma
īpašumtiesībām
zemesgrāmatā
nav
norādīta precīzi, ir
iestājies.

20

SABIEDRĪBAS

Vienoties ar RD par
termiņiem,
kādos
plānots pabeigt ar
īpašumiem
veikto
faktisko
izmaiņu
reģistrāciju
arī
zemesgrāmatā,
lai
nodrošinātu atbilstību
normatīviem aktiem.

6.2.

Nekustamā īpašuma apsaimniekošana (Remonti)

NR DARBĪBA
8

Remontdarbu
vajadzību
noteikšana

NOVĒRTĒJUMS
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RISKS

Saskaņā ar Kvalitātes vadības rokasgrāmatu pēc
Būvniecības pārvaldes, kā arī pēc Īpašumu
apsaimniekošanas
pārvaldes
apsekošanām
un
sastādītajiem aktiem vai Būvniecības pārvaldes
darbinieku veiktajām apsekošanām un aktiem var
konstatēt objektu stāvokli un nepieciešamību veikt
remontdarbus. Kārtību, kādā veic tehnisko apsekošanu,
nosaka RPB valde: Dzīvokļu tehniskā stāvokļa kontroles
noteikumi 2012. gada 9. augustā
Balstoties uz datiem no RPB Vadības pārskatiem - tiek
veiktas apmēram 60 apsekošanas gadā. Apsekošana tiek
veikta pēc iepriekš noteikta apsekošanu plāna.
Pēc aktu un pieprasījumu informācijas apkopošanas
saskaņā ar Kvalitātes vadības rokasgrāmatu tiek
sagatavots darba uzdevums uzņēmumiem - sadarbības
partneriem.
Tiek izvērtēti piedāvājumi un slēgts līgums par
remontdarbu veikšanu. Tālāko procesu veic un uzrauga
caur Iepirkuma procesu.
Auditā identificēts, ka šie darba uzdevumi tiek pievienoti
kā pielikumi remontdarbu veikšanas līgumiem.
Saskaņā ar RPB uzrādīto MS Excel reģistru identificēts,
ka kopš 2016. gada remontdarbiem tiek noteikta
garantija un garantijas termiņš.

Risks, ka remontdarbu
plānošana tiek balstīta uz
novecojušu vai neprecīzu
informāciju,
nav
konstatēts.

Pēc RPB pārskatu datiem Sabiedrība veic objektu
apsekošanu katru gadu. Objektu apsekošanas akti tiek
sagatavoti par katru objektu un ir pieejami Būvniecības
21
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Būtiskas
neatbilstības
konstatētas,
ieteikumi
sniegti.

netika
un
nav

NR DARBĪBA
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struktūrvienības darbiniekiem.
Saskaņā ar audita periodā publiskotajiem Finanšu
pārskatiem kopējie remontdarbi pa gadiem veikti
sekojošā apjomā:
2017. 306 522 Eur;
2018. 352 325 Eur;
2019. 9.mēn. 75 634 Eur.
RD piešķirtais finansējums Sociālo māju remontam:
2017. 186 474 Eur
2018. 302 455 Eur
2019. 9 mēnešu dati nav norādīti
Otrs lielākais avots nepieciešamo remontdarbu
identificēšanai ir pašu iedzīvotāju sūdzības un
pieteikumi, kas saskaņā ar Kvalitātes vadības
rokasgrāmatu tiek reģistrēti KAS un RDLIS sistēmās.
Iesniegumiem ir vairāki avoti: e-pasts, vēstule, telefona
zvans, mutisks iesniegums, sūdzība kādam no
darbiniekiem utt.
Sūdzības tiek reģistrētas un statistika tiek apkopota katra
gada beigās. Sūdzību veidi un saturs kalpo par pamatu
pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai un tiek lietots kā
viens no Darba kvalitātes indikatoriem, par kuriem
Sabiedrība regulāri ik gadu atskaitās. Apsaimniekošanas
pārvalde šos datus mēra un uzrauga.
Secinājumi: Remontdarbu nepieciešamības izvērtēšanai
22
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RISKS

pieejamie dati tiek uzturēti aktuāli. Nereģistrētas
sūdzības netika konstatētas.
Remontu
Risku kontroles un faktus skatīt Iepirkumu procesa Pastāv risks, ka slēpto
izmaksu
aprakstā. (skatīt sadaļu Iepirkumi).
defektu dēļ objektos var
plānošana un
rasties papildu darbi, kas
pieaugums
nebija sākotnēji paredzēti
līgumā.
Remontu
Standarta līgumos kopš 2013. gada iekļauta prasība Gadījumos, kad veiktais
garantiju
nodrošināt veikto remontdarbu garantiju. Garantijas remonts ir nekvalitatīvs,
pieprasīšana
izsniegšanas nosacījumi un termiņi tiek reģistrēti un risks, ka defektu novēršana
un reģistrēšana uzkrāti remontdarbu sarakstā.
prasa papildu izmaksas un
garantijas laikā piegādātājs
nenovērš problēmas pats,
nav identificēts.
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Skatīt sadaļu
Iepirkumi

Būtiskas
neatbilstības
konstatētas,
ieteikumi
sniegti.

netika
un
nav

6.3.

Nekustamā īpašuma apsaimniekošana (Īre un brīvo telpu uzskaite)

NR DARBĪBA
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11

Likums "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā." ,
Likums „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām”6 un RD 09.06.2015. sn. Nr.153
"Par reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību
dzīvokļa jautājumu risināšanā"7 nosaka, ka RD Mājokļu
un vides departaments koordinē sociālo dzīvokļu
piešķiršanu, jaunu sociālo māju būvniecības
nepieciešamības definēšanu un informē RPB par sociālo
ģimeņu izmitināšanu.

Personu
izmitināšana
īres dzīvokļos
un
līgumu
slēgšanas
/laušanas
kārtība

RISKS
Risks,
ka
RPB
apsaimniekošanā esošajās
mājās tiek izmitinātas
personas,
kas
nav
koordinētas
un
rekomendētas
no
RD
Mājokļu
un
vides
departamenta,
nav
konstatēts.

Likums “Par dzīvojamo telpu īri”8 un Civillikuma
četrpadsmitā nodaļa9 nosaka nomas un īres noteikumus
un atbalsta saņemšanu, ko uzrauga RPB, veicot faktisko
izmitināšanu.
Saskaņā ar RD lēmumu 29.11.2016. Nr.4553 noteikts,
ka noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumus, var uz Rīgas
domes Mājokļu un vides departamenta sniegtās
rekomendācijas pamata un veikt dzīvojamā fonda
atbrīvošanu, izbeidzoties īres tiesiskajām attiecībām.

Likums "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā." http://www.likumi.lv/doc.php?id=56812
Likums „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” http://www.likumi.lv/doc.php?id=44160
7
Rīgas domes 2015. gada 9. jūnija saistošie noteikumi Nr. 153 "Par reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību
dzīvokļa jautājumu risināšanā". https://likumi.lv/ta/id/275252
8
Likums "Par dzīvojamo telpu īri". https://likumi.lv/ta/id/56863
9
Civillikums. https://likumi.lv/ta/id/225418
6
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IETEIKUMI
Būtiskas
neatbilstības netika
konstatētas,
un
ieteikumi
nav
sniegti
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RPB publiskotā informācija Finanšu pārskatos pa
gadiem parāda kopējos ieņēmumus no dzīvojamo māju
apsaimniekošanas:
2017. 1 636 230 Eur
2018. 1 633 336 Eur
2019. 1 861 582 Eur
Sīkāk skatīt Grafiku Nr.4 un Grafiku Nr.5.
Secinājumi: Sabiedrība par izmitināšanu nelemj, bet
izpilda rīkojumus. Procesu uzrauga un kontrolē Rīgas
domes Mājokļu un vides departaments.
Dotācijas
Saskaņā ar RD un PRB slēgtajiem līgumiem par
piešķiršana
dzīvojamo māju nodošanu bezatlīdzības lietošanā
sociālo māju sociālo dzīvojamo telpu uzturēšanai RD sniedz RPB
īrnieku pilnās finansiālu atbalstu (dotāciju).
nomas maksas 2016. gada 29. novembra RD lēmumā noteikts, ka,
nodrošināšaizbeidzoties īres tiesiskajām attiecībām, jāveic
nai
pašvaldības dzīvojamā fonda atbrīvošana turpmākai
dzīvojamās telpas izīrēšanas pakalpojumu sniegšanai;
1. RPB uzdots sniegt dzīvojamās telpas izīrēšanas
pakalpojumu pašvaldības funkcijas – palīdzības
sniegšana iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā –
izpildes nodrošināšanai.
5. Noteikts, ka RD nodrošina dotāciju normatīvajos
aktos izvirzīto prasību sociālo dzīvojamo māju un
atsevišķu sociālo dzīvokļu uzturēšanas uzdevumu
izpildei.
Uzdot sabiedrībai “Rīgas pilsētbūvnieks” nodrošināt
Īpašuma uzturēšanu un segt ar to saistītos izdevumus.
Pašvaldība nodrošina dotāciju normatīvajos aktos
25
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Risks, ka dotācija netiek Būtiskas
piešķirta, netika konstatēts. neatbilstības netika
konstatētas,
un
Pastāv risks, ka dotācija ieteikumi
nav
tiek
piešķirta
nepilnā sniegti
apjomā, kas var negatīvi
ietekmēt maksātspēju un
naudas plūsmu.
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izvirzīto prasību sociālo dzīvojamo māju un atsevišķu
sociālo dzīvokļu uzturēšanas uzdevumu izpildei.
Dotāciju
pašvaldībai
uz
sabiedrības
“Rīgas
pilsētbūvnieks” pieprasījuma pamata pieprasa Mājokļu
un vides departaments, tādējādi dotācijas apjoms tiek
saskaņots ar departamentu.
Darījumu analītiskā pārbaude:
Tika savākti dati par dotācijas apjomu, kas piešķirts un
izlietots 2017.-2020. gadā. Konstatēts, ka atsevišķos
mēnešos dotācija nav ieskaitīta un vēlāk ieskaitīta par 2
mēnešiem. Pārbaudīts, ka 3 gadu ietvaros saņemtā
dotācija ir izlietota un kopumā nav saņemts vai izlietots
lielāks apjoms nekā paredzēts.
Skatīt sadaļā Finanšu analīze Grafiku Nr.2
Secinājumi: Dotācijas izmaksas kavēšana no Rīgas
domes puses uz mēnesi nekādas sekas Sabiedrības
naudas plūsmā un spējā veikt regulāros maksājumus
neatstāj, jo tās kontos ir pieejami vairāk nekā 6. milj. Eur
brīvo līdzekļu. Skatīt TabuluKomercnoslēpums
Nr.6 Naudas plūsma pa
gadiem
sadaļā Finanšu analīze.
Komercnoslēpums
13

Telpu
atbrīvošana
pēc
līguma
beigām

Ir konstatēti gadījumi, kad īrnieki pēc līguma termiņa
beigām paši neatstāj telpas. Šādos gadījumos Sabiedrība
rīkojas saskaņā ar RD Izīrēšanas komisijas lēmumu par
katru cilvēku un atbrīvo telpas. Intervijās sniegtā
informācija liecina, ka arī gadījumos, kad īrniekiem ir
beidzies līgums un telpas tiek atbrīvotas, ņemot vērā, ka
26
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Risks, ka īrnieki dzīvo
telpās bez noslēgta līguma
vai pēc tam, kad līgums ir
beidzies, ir neliels, jo RPB
šādos gadījumos atbrīvo
telpas. Process ne vienmēr

Būtiskas
neatbilstības netika
konstatētas,
un
ieteikumi
nav
sniegti.

NR DARBĪBA

īrnieki ir sociāli aizsargājamas personas, tiem tiek
atkārtoti piešķirta dzīvojamā platība.
Secinājumi: Gadījumi, kad telpu atbrīvošana jāveic
piespiedu kārtā, tai skaitā jānodrošina mantu izvākšana,
ir viens no parastiem procesiem, ko regulāri veic
Sabiedrība.
Brīvo
telpu Saskaņā ar RPB datiem, RD Mājokļu departaments
uzskaite
un publisko informāciju par brīvajām telpām palīdzības
kontrole
sniegšanai: Uz audita brīdi sociālajās mājas ir 40 brīvu
telpu.10
Papildus intervijās noskaidrots, ka daudzīvokļu un
sociālo māju īrnieki paši uzrauga telpu aizņemtību un
brīvo telpu pieejamību, jo tiem ir iespēja veikt
dzīvojamo telpu maiņu. Šī iespēja tiek izmantota
diezgan bieži.
Secinājumi: Aktuāli dati par brīvajām telpām tiek
nodrošināti.
Nelikumīga
Saskaņā ar 21.05.2019. RPB valdes apstiprināto
pārbūve
Kvalitātes vadības rokasgrāmatu Nekustamo īpašumu
iznomāšanas un uzraudzības process paredz arī 1x gadā
veikt katra dzīvokļa tehniskā stāvokļa apsekošanu.
Regulāri tiek veikta arī dzīvojamo platību pārmērīšana,
jo zemesgrāmatās ierakstītie dati faktiski atšķiras no
situācijas dzīvokļos. Šīs izmaiņas kalpo par pamatu īres
maksas izmaiņām atbilstoši telpu kopējai platībai. Telpu
dzīvojamo platību datu nesakritības iemesls ir
nelikumīgi veiktās pārbūves dzīvojamajās telpās.

14

15

10
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https://mvd.riga.lv/nozares/dzivoklu-parvalde/brivas-dzivojamas-telpas/

27

RISKS

IETEIKUMI

SABIEDRĪBAS
VIEDOKLIS

notiek ātri.

Risks, ka brīvas telpas nav
korekti
uzskaitītas
un
informācija ir nekorekta,
nav konstatēts.

Būtiskas
neatbilstības netika
konstatētas,
un
ieteikumi
nav
sniegti.

Risks, ka nelikumīgas
pārbūves tiek konstatētas
dzīvokļu apsekošanās katru
gadu, netika identificēts.

Būtiskas
neatbilstības netika
konstatētas,
un
ieteikumi
nav
sniegti.
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Pārbaudes:
Saskaņā ar RPB darbinieku sniegto informāciju
2019. gadā tehniskajās pārbaudēs nav konstatētas
nelikumīgas pārbūves. Arī sarakste ar īrniekiem par
nelikumīgām pārbūvēm netiek veikta.
Secinājums: Kontrole un uzraudzība konstatētām
nelikumīgām pārbūvēm dzīvokļos tiek nodrošināta.
16

Apsaimniekošanas
pakalpojumu
sniegšana

Ne visi apsaimniekošanas pakalpojumu saņēmēji ir
personas, kurām nepieciešama Rīgas pilsētas
pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā.
Apsaimniekošanas pakalpojumi tiek veikti arī 2 mājām
ar privātiem dzīvokļiem: Dzilnas ielā 19, Rīgā, kurā ir
gan privāti, gan īres dzīvokļi, un Valtera ielā 5, kurā ir
tikai privāti dzīvokļi.
Pārbaudēs izskatīts sekojošs darījums/i:
- DzīvojamāsKomercnoslēpums
mājas pārvaldīšanas līgums Nr.11.9/RPB-16-89-lī Valtera ielā 5 un Dzilnas 19 –
22 līgums Nr. 1-1.9/RPB-17-337-lī;
No Sabiedrības īpašumā esošās apsaimniekošanas
uzskaites sistēmas izdrukāti arī rēķini, kas gatavoti gan
īres dzīvoklim, gan dzīvoklim, kuram tiek nodrošināta
apsaimniekošana. Pārliecinoties, ka pakalpojums korekti
nosaukts līgumā.
Pārbaudēs izskatīts sekojošs darījums/i:
- Rēķini Nr.15001-2002
Dzilnas 15-1, 50001Komercnoslēpums
2002 Valtera 5-1, 1190011-2002. Aiviekstes 141.
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Būtiskas
neatbilstības netika
konstatētas,
un
ieteikumi
nav
sniegti.
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Secinājumi: Sabiedrība apsaimnieko tās mājas, kuras tai
nodevusi pašvaldība.
Īres maksas un MK noteikumi “Dzīvojamās telpas īres maksā
aprēķina
ietilpstošo apsaimniekošanas izdevumu aprēķināšanas
atbilstību
metodika”11 nosaka īres maksas aprēķina metodiku.
kontroles
Saskaņā ar RPB Vadības pārskatu 2019. gadā veikts
darbs pie RPB dzīvojamo telpu īres maksā ietilpstošo
apsaimniekošanas izdevumu aprēķināšanas metodikas
pilnveidošanas un precizēšanas.
Metodika nepieļauj nomas maksas aprēķinu
interpretāciju.
Izskatot 2020. gada tāmes aprēķinu dzīvokļu īres
maksām, konstatēts, ka:
- Maksas aprēķinātas katrai daudzdzīvokļu mājai.
- Aprēķinos iekļautas faktiskās izmaksas, kas
attiecas uz konkrētu objektu.
- Izmaksu sarakstā iekļautas arī administratīvo
darbinieku un apkalpojošo darbinieku izmaksas.
- Privāto dzīvokļu īres maksā iekļauta arī peļņa.
Secinājumi: Sabiedrība strādā pie metodikas regulāras
uzlabošanas, un īres maksas aprēķinu analīzes ietvaros
bija skaidri saprotams, kā veidojas īres maksa.

11

RISKS

SABIEDRĪBAS
VIEDOKLIS

Risks, ka īres maksas
aprēķins
neatbilst
metodikai un neiekļauj
kādus
no
būtiskiem
izdevumu posteņiem, nav
konstatēts.

Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumi Nr. 215 "Dzīvojamās telpas īres maksā ietilpstošo
apsaimniekošanas izdevumu aprēķināšanas metodika". https://likumi.lv/ta/id/281530
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6.4.

Būvniecība un Attīstības projektu vadība (Būvdarbu /objektu
pārbūves plānošana un veikšana)
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19.06.2018. tika saņemta atļauja uzsākt Objekta būvdarbus objekta
“Trīs sociālās dzīvojamās mājas ar Rīgas Sociālā dienesta teritoriālo
centru, dienas centru un veselības centru” (turpmāk – Projekts) Rīgā,
Mežrozīšu ielā 43, 41, 39 un Stūrmaņu ielā 31, korpuss 2 realizācijai.
Visu objektu plānots nodot ekspluatācijā 2020. gada 2. ceturksnī. Šis ir
vienīgais objekts, kurā audita pārskata periodā tiek veikta būvniecība.

RISKS

Risks, ka šī brīža
ieguldījumi
un
būvniecības
plānošana
var
nesakrist ar Rīgas
pilsētas attīstības
redzējumu, nav
Pēdējais nekustamais īpašums, kas nodots RPB apsaimniekošanā audita konstatēts.
pārskata periodā, bija ar 2018 .gada 28. martā pieņemto Rīgas domes
lēmumu ieguldīt RPB pamatkapitālā un nodot apsaimniekošanā
īpašumu Ziepju ielā 11 kopdzīvojamās mājas pārbūvei par
daudzdzīvokļu īres māju, pamatojumā norādot arī nepieciešamību
attīstīt dzīvojamo fondu Rīgas pilsētā, lai sniegtu iedzīvotājiem
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā. Īpašuma departamentam bija
uzdots veikt nepieciešamās darbības zemesgabala reģistrēšanai un ar
Mājokļu un vides departamentu saskaņot nepieciešamo dzīvokļu un
istabu skaitu, to platību un citus jautājumus, kas saistīti ar Projekta
īstenošanu, kā arī saskaņot izstrādāto tehnisko projektu pirms tā
iesniegšanas Rīgas pilsētas būvvaldē.
Atbilstoši Stratēģijai un Rīgas domes norādēm un lēmumiem laika
posmā no 2019. līdz 2022. gadam jaunu būvniecības objektu uzsākšana
ir paredzēta, jo plānots uzsākt Mežrozīšu ielas būvniecības 2.kārtu
atbilstoši Rīgas Domes 17.05.2016. lēmumam Nr.3786.
Rīgas pilsētas attīstības redzējums vēl nav izstrādāts līdz galam.
Jāprecizē Rīgas pilsētas sociālās vajadzības un iespējas. Sociālo
30
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Būtiskas
neatbilstības
netika
konstatētas,
un ieteikumi
nav sniegti.
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IETEIKUMI

SABIEDRĪBAS
VIEDOKLIS

vajadzību plāns bija izstrādāts līdz 2018. gadam.
Audita brīdī spēkā ir Rīgas teritoriālais plānojums 2006. –
2018. gadam12
Secinājumi: Būvniecības plānošanas aktivitātes tiek saskaņotas ar RD
struktūrvienībām, un lēmumus par būvniecību objektos pieņem RD, līdz
ar to nesaskaņoti ieguldījumi vai neprecīza plānošana ir minimalizēta.

6.5.

Korporatīvā pārvaldība (Stratēģijas un mērķu noteikšana) un
lietderības izvērtējums VPIL 88.panta un Konkurences likuma
izpratnē
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RISKS

19

Sabiedrības
stratēģijas un
mērķu
noteikšana un
to izpilde

SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” dibināts 26.03.2002. saskaņā ar Rīgas domes
lēmumu Nr. 1158, lai veicinātu dzīvojamā fonda attīstību, nodrošinātu
mājokļu un citu nekustamā īpašuma objektu būvniecību un atjaunošanu
Rīgā, kā arī lai optimizētu Rīgas pilsētas pašvaldības funkciju izpildi. Kā arī
Rīgas pašvaldības pasūtītāja funkcijas nodrošināšanai Rīgas domes
normatīvajos aktos noteiktajiem projektiem, kas saistīti ar mājokļu un citu
Rīgas domes noteiktu objektu iegādes organizēšanu, projektēšanu,
būvniecību, atjaunošanu un kapitālo remontu.

Risks,
ka
Sabiedrības
darbības virzieni
nav
precīzi
noteikti un nav
skaidri noteikta
tās
darbības
stratēģija,
nav
konstatēts.

12

IETEIKUMI

VIEDOKLIS

Definējot finanšu
mērķus,
stratēģiskajos
dokumentos
izmantot
“SMART”
principus,
paredzot,
ka
finanšu mērķiem
2016. gada 29. novembra RD lēmumā Mājokļu un vides departaments tiek
jābūt izmērāmiem
pilnvarots noslēgt ar sabiedrību “Rīgas pilsētbūvnieks” līgumu par Īpašuma Risks, ka mērķu ar
konkrētu
nodošanu bezatlīdzības lietošanā ar tiesībām parakstīt visus minētā līguma definēšana nav termiņu
un

https://www.rdpad.lv/rtp/speka-esosais/
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RISKS

grozījumus. Līgumā norādāmas vismaz šādas ziņas:
1. Īpašuma saglabāšanas un atbilstošas izmantošanas nosacījumi;
2. Pakalpojuma sniegšanas kārtība; 3. Īpašuma uzturēšanai nepieciešamā
finansējuma nodrošināšanas nosacījumi; 4. Kārtība, kādā Mājokļu un vides
departaments kontrolē pakalpojuma sniegšanas kvalitāti un Īpašuma
izmantošanu atbilstoši pilnvarojuma mērķim.

veikta,
pielietojot
“SMART”
principus, un to
izpilde
ir
interpretējama, ir
iestājies.

Saskaņā ar statūtiem tās komercdarbības veidi ir:
1. Ēku būvniecība;
2. Inženierbūvniecība;
3. Specializētie būvdarbi;
4. Izmitināšana;
5. Operācijas ar nekustamo īpašumu;
6. Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un
analīze;
7. Ēku uzturēšanas un ainavu kopšanas pakalpojumi.
Sabiedrība savā mājaslapā un stratēģijā norāda, ka savā līdzšinējā darbībā ir
koncentrējusies uz diviem galvenajiem darbības virzieniem:
1. Rīgas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstība;
2. Rīgas pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldīšana un
apsaimniekošana.
Arī Sabiedrības Kvalitātes vadības rokasgrāmatā noteikti 2 pamata procesi:
- Nekustamā īpašuma apsaimniekošana;
- Būvniecība.
Lai nodrošinātu veiksmīgu, efektīvu un lietderīgu darbību, Sabiedrības
vadība ir:
32
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pietiekami
ambicioziem, lai
darbības rezultātu
ietekme uz valdes
locekļu ikgadējām
prēmijām
būtu
caurspīdīga
un
pietiekami
pamatota.
Kapitāldaļu
turētājam: Noteikt
skaidrus
parametrus valdes
locekļu
prēmēšanai
un
prēmiju apjoma
pamatošanai
atbilstoši
sasniegto finanšu,
nefinanšu
un
stratēģisko mērķu
izpildes rādītāju
līmenim.
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➢ noteikusi nākotnes attīstības virzienus un saskaņojusi ar kapitāldaļu
tērētāju savu vidēja termiņa stratēģiju tuvākajai nākotnei: 2019.2022. gadam;
➢ izstrādājusi un apstiprinājusi iekšējo normatīvo bāzi ar
dokumentiem (kārtībām, instrukcijām, noteikumiem utt.), kuru
izpildi tā uzrauga;
➢ ikdienā veic operatīvo darbinieku darba plānošanu, īpaši būtiski tas
ir apsaimniekošanā esošo objektu maiņu darbiniekiem, kuriem
jāuzdod jauni uzdevumi un jānodrošina, lai tiem būtu skaidri to
pienākumi.
Stratēģijā 2019.-2022. gadam Sabiedrība ir noteikusi 3 galvenos
stratēģiskos mērķus:
1. RPB SM-1 “Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstības
realizācija”
Sagaidāmais rezultāts: Dzīvojamais fonds papildināts saskaņā ar stratēģijā
noteikto un atbilstoši termiņiem.
2. RPB SM2 “Projektu attīstība uz RPB piederošajiem neapbūvētajiem
zemesgabaliem”
Sagaidāmais rezultāts: Gadā vismaz 1 zemesgabals tiek attīstīts (vai nu
izstrādājot un uzsākot tajā projektu, nododot to nomniekiem vai atsavinot).
3. RPB SM3 “RPB sniegto ēku pārvaldīšanas un apsaimniekošanas
pakalpojumu pilnveidošana”
Sagaidāmais rezultāts: Līdz 2022. gadam ik gadu klientu apmierinātības
līmeņa pieaugums no 7.3 ballēm no 10 par 5%.
Stratēģijā noteikti sekojoši finanšu mērķi 2019.-2022. gadam:
33
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Mērķi un to izpilde:
Sabiedrības noteiktie finanšu mērķi 2019.-2022.:
1. Saglabāt stabilu kopējo ieņēmumu apjomu. Skaidrojumā minot, ka
plānots nodrošināt peļņu ap 73 000 - 105 000 Eur apjomā.
Secinājums: Tā kā Sabiedrības izmaksas ir iekļautas sniegto īres un
apsaimniekošanas pakalpojumu cenās un lielu daļu no apmaksas nodrošina
Rīgas Dome, šis mērķis nav vērtējams kā pietiekami ambiciozs vai
problemātiski sasniedzams, ņemot vērā, ka katru gadu tiek koriģēts.
2. Nodrošināt debitoru kavēto parādu apjoma samazinājumu.
Secinājums: Aprakstīta situācija un parāda apjoms, bet nav noteikts mērķa
sasniegšanas rādītājs. Nav skaidrs, kā tiks vērtēta mērķa sasniegšana un vai
samazinājums par 1 Eur arī tiks uzskatīts par pietiekamu. Arī šī mērķa
sasniegšana, nenorādot konkrētus sasniedzamos apjomus, neatbilst mērķu
definēšanas labajai praksei un laba rezultāta rādītājam.
3. Nodrošināt darbiniekiem konkurētspējīgu atalgojumu, strādājot pie
darbinieku skaita optimizācijas.
Secināts, ka paredzēts esošā algu fonda ietvaros palielināt darbinieku
atalgojumu, samazinot kopējo darbinieku skaitu. Nav norādīts mērķa
sasniegšanas līmenis un optimizācijas virziens. Nav skaidrs, vai arī viena
darbinieka atbrīvošana no darba nodrošina šī mērķa sasniegšanu.
4. Nodrošināt peļņu
Peļņas apjoms pa gadiem paredzēts no 9.45% līdz 14.66% no neto
apgrozījuma.
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Stratēģijā 2015. - 2018. gadam Rīcības plānā kā viena no aktivitātēm
noteikta “Projektu attīstība uz pieejamajiem zemes gabaliem”, kas
ierobežoto resursu dēļ nav pildīta nedz 2017., nedz 2018. gadā.
2018. gada atskaitē norādīts, ka finanšu rādītāji ir izpildīti, bet nav parādīts
paredzētais un sasniegtais rezultāts. Nav skaidrs, par cik un kādā mērā katrā
periodā tiek izpildīti paredzētie būvniecības darbi, kas noteikti kā mērķi.
Komercnoslēpums
Audita ietvaros finanšu rādītāju
izpilde salīdzināta (skatīt sadaļu Finanšu
analīze - Tabula Nr.4).
Konstatēts, ka, pretēji 2018. gada Vadības pārskatā norādītajam, vairāki
finanšu rādītāji 2017. un 2018. gadā nav sasniegti.
Lai gan ne visas aktivitātes tiek pildītas un ir izpildītas, kā arī vairāki finanšu
rādītāji nav sasniegti, tomēr valdei ir izmaksātas prēmijas gan 2017. gadā,
gan 2018. gadā, pamatojoties uz to, ka šajā laikā (gan 2017., gan 2018. g.)
tiek realizēts liels objekts “Trīs sociālās dzīvojamās mājas ar Rīgas Sociālā
dienesta teritoriālo centru, dienas centru un veselības centru”.

20

Secinājums: Nav skaidri noteikti kritēriji un parametri Sabiedrības finanšu
mērķu izpildes novērtēšanai un valdes prēmēšanai.
Dalībnieku
Statūti nosaka, ka Dalībnieku sapulce lemj par sekojošiem jautājumiem:
sapulču
- Budžeta apstiprināšana;
atbilstība
- Nekustamo īpašumu iegūšana, atsavināšana un apgrūtināšana,
statūtos un
izņemot servitūtu nodibināšanu un apgrūtinājumus, kas saistīti ar
dalībnieku
inženierkomunikāciju un to aizsargjoslu ierakstīšanu zemesgrāmatā;
lēmumos
- Aizņēmumu un izdevumu līgumu slēgšana;
noteiktajiem
35
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Darījumu slēgšana, kas pārsniedz dalībnieka noteiktos limitus noteiktiem
(piemēram, līguma slēgšana par nomu uz ilgāku laiku nekā 12 gadi gadījumiem,
netika konstatēts.
utt.);
Vekseļu izdošana.

Darījumu un atbilstības pārbaudes secinājumi:
Izskatot 2017., 2018. un 2019. gada dalībnieku sapulču protokolus, netika
konstatētas sapulces, kas neatbilstu dalībnieku lēmumos un statūtos
noteiktiem gadījumiem.
Korporatīvā
Saskaņā ar 29.10.2013. apstiprināto Valdes reglamentu valdes locekļi
pārvaldība:
pārstāv Sabiedrību kopīgi, un tiem jāievēro Dalībnieku sapulces noteiktie
Sabiedrības
ierobežojumi.
valdes
Valde nav noteikusi atsevišķu valdes locekļu pārstāvības tiesības un
atbildība,
pārraudzību pār kādu no Sabiedrības darbības veidiem. Struktūra paredz, ka
kompetences Valdes priekšsēdētāja ir atbildīga par visām Sabiedrības darbības jomām un
jomas
un struktūrvienībām.
lēmumu
Darījumu pārbaude:
pieņemšanas Veicot valdes locekļu Pilnvarojuma līgumu analīzi, nav identificētas
kārtība
atbildības jomas, kuras tiem ikdienā Sabiedrībā ir jāuzrauga. Šāda valdes
locekļu atbildības nenoteikšana liecina par nekvalitatīvu korporatīvās
pārvaldības procesu un potenciāli neefektīvu pārvaldības modeli Sabiedrībā.
Papildus tam netika gūti pierādījumi, ka valdes locekļi paši būtu definējuši
sev atbildības jomas un ikdienā nodrošinātu to uzraudzību un kontroli.
Secinājums:
Ņemot vērā ciešo kapitāldaļu turētāja uzraudzību un ierobežojumus, ko
noteikusi dalībnieku sapulce, risks, ka Sabiedrības valde pieņemtu
lēmumus, kas var radīt būtisks zaudējumus Sabiedrībai vai ietekmēt tās
darbību, ir maksimāli samazināts (skatīt Riska – R20 aprakstu), līdz ar to
Sabiedrības valdi varētu pārstāvēt arī viens valdes loceklis/priekšsēdētājs.
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un piemaksu
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izvērtējums
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Komerclikums un Noteikumi par publisku kapitālsabiedrību valdes un
padomes locekļu skaitu14 uzņēmumam, kura akcijas nav kotētas biržā,
neprasa iecelt 3 valdes locekļus. Atbilstoši Sabiedrības lielumam un, audita
ietvaros izvērtējot struktūru un noslodzi, tai nav obligāti nepieciešami 3
valdes locekļi. Šādi Sabiedrība gadā varētu ietaupīt vismaz 95 664 Eur.

uzraudzību
lēmumu
pieņemšanu.

Sabiedrība ir publiskojusi mājaslapā informāciju par piemaksu, prēmiju un Pastāv risks, ka
naudas balvu apmēriem (Eur un % no darba algas):
prēmiju
piešķiršana
1. Piemaksa par virsstundu darbu: 100%;
Sabiedrībā nav
2. Piemaksa par nakts darbu: 50% ;
caurspīdīga un ir
3. Piemaksa par darbu svētku dienā: 100%;
subjektīva.
4. Piemaksa par papildu darbu, ko darbinieks veic papildus saviem tiešajiem
amata pienākumiem: līdz 20% no darbinieka noteiktās darba algas;
5. Piemaksa par prombūtnē esoša darbinieka darba pienākumu veikšanu:
līdz 20% no darbinieka noteiktās darba algas, bet ne ilgāk kā četrus mēnešus.
Darba algas noteikšana.
Darbinieku darba algas noteikšanas kārtība ir skaidri definēta 27.06.2019.
apstiprinātā kārtībā. Tiek veikta 2 posmos. Atalgojuma apjoms tiek
pārskatīts, un, ņemot vērā tirgus situāciju, tas tiek arī paaugstināts.
2018. gadā, piemēram, par 5%, lai nodrošinātu atbilstošu atalgojuma līmeni
un motivētu darbiniekus.

Izvērtēt iespēju
ieviest
vienkāršotu
darbinieku
ikgadēju mērķu
noteikšanas
un
novērtēšanas
sistēmu, padarot
ikgadējo
prēmēšanu
caurspīdīgāku un
dodot
iespēju
darbiniekiem
nopelnīt
maksimālu
prēmiju, sniedzot
ieguldījumu
Sabiedrības
attīstībā.

13
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Prēmijas piešķir valde par konkrētiem sasniegumiem vai kvalitatīvi
veiktiem papildu pienākumiem, piemēram, Kvalitātes vadības sistēmas
13

Komerclikums. https://likumi.lv/ta/id/5490
Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumi Nr. 63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un
publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša
atlīdzības maksimālo apmēru". https://likumi.lv/ta/id/312389
14
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resertifikāciju, informācijas sagatavošanu energoauditiem objektos, tāpat
prēmijas var saņemt gada pārskata sagatavošanas procesā iesaistītie
darbinieki.
Prēmiju noteikšana.
Prēmiju piešķiršanas kritērijus un prēmiju apjomu procentos darbiniekiem
nosaka vadītājs, bet nav skaidrs, kāpēc prēmija jāpiešķir, piemēram, par
dalību gada pārskata sagatavošanā, kas ir ikgadējs process, kuram būtu jābūt
iekļautam darbinieku amata aprakstos un pienākumos. Nav skaidrs, kā
noteikts prēmijas apjoms procentos darbiniekiem par konkrētiem
sasniegumiem.

23

Amatu
atbilstība
Sabiedrības
darbības
virzieniem

Secinājums:
Prēmiju piešķiršana darbiniekiem ir subjektīvs process, un tas balstīts uz
struktūrvienības vadītāja izvērtējumu un lēmumu. Nolūkā padarīt procesu
caurspīdīgāku un saprotamāku labas pārvaldības ietvaros uzņēmumi ievieš
darbinieku ikgadēju vērtēšanas sistēmu, lai noteiktu darbinieka
nepieciešamo izaugsmi, sasniedzamos rādītājus, kas nodrošinātu noteikta
līmeņa prēmijas saņemšanu.
Audita ietvaros tika veikta visu vadītāju, vietnieku un atbildīgo biroja Risks,
ka
darbinieku amatu atbilstības izvērtēšana.
darbinieki nav
pietiekami
Darījumu pārbaude:
pieredzējuši un
Tika veikta amata aprakstos noteikto pienākumu salīdzināšana ar darbinieku neatbilst
darba gājuma aprakstos (CV) iekļautajiem datiem par pieredzi, kvalifikāciju veicamajam
un faktisko darba pieredzi Sabiedrībā.
darbības
Secinājums.
virzienam, netika
Netika konstatēti gadījumi, kad darbiniekam nebūtu pietiekamas pieredzes konstatēti.
līdzīgā vai šajā pašā uzņēmumā. Lielākā daļa darbinieku Sabiedrībā strādā
38
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5 un vairāk gadus.
Tā kā pirmajā posmā tika konstatēts, ka Sabiedrības komercdarbības veidi
Statūtos atšķiras no faktiski veiktajiem un iekšējos normatīvajos aktos
definētajiem, lai efektīvāk veiktu komercdarbības veidu izvērtējumu, tika
veikti sekojoši soļi:

RISKS

IETEIKUMI

VIEDOKLIS

Ir iestājies risks,
ka faktiskie un
statūtos noteiktie
komercdarbības
veidi atšķiras.

Skatīt ieteikumus
par
katru
komercdarbības
veidu zemāk.

25. RPB faktisko un Statūtos noteikto komercdarbības veidu salīdzinājums
(skatīt punktu 25).
Mērķis: noskaidrot, kuri no Statūtos noteiktajiem komercdarbības veidiem
netiek veikti un kurus būtu jāizņem no statūtiem.
26. – 30. Sabiedrības komercdarbības veidu izvērtējuma veikšana, ņemot
vērā punktā 25. veiktā salīdzinājuma rezultātus.
Mērķis: Novērtēt RPB faktiski veikto Komercdarbības veidu likumību,
lietderību un tirgus ietekmi.

25

RPB faktisko
un Statūtos
noteikto
komercdarbī
bas veidu
salīdzināšana

Gala secinājumi un ieteikumi tiks norādīti pie katra komercdarbības veida
atsevišķi.
Šajā punktā veikts statūtos noteikto komercdarbības veidu Saskaņā ar NACE 2.015 redakciju salīdzinājums ar Finanšu
pārskatos un Kvalitātes vadības rokasgrāmatā norādītajiem darbības veidiem.
Konstatēts, ka ieņēmumu veidi, ko parāda uzņēmuma komercdarbības finanšu rezultāti, un darbības un procesi, kas
noteikti Kvalitātes vadības rokasgrāmatā un Stratēģijā, atšķiras no Statūtos norādītājiem komercdarbības veidiem
RPB pēc NACE klasifikatora.
Komerclikums16 nosaka, ka Komercdarbība ir atklāta saimnieciskā darbība, kuru savā vārdā peļņas gūšanas nolūkā

15
16

https://nace.lursoft.lv/?v=lv
Komerclikums. https://likumi.lv/ta/id/5490
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veic komersants. Ja komersants ir ierakstīts komercreģistrā, nav pieļaujama ieruna par to, ka saimnieciskā darbība,
kas veikta, izmantojot komercreģistrā ierakstīto firmu, nav komercdarbība. Likums nosaka, ka saimnieciskā darbība
ir jebkura sistemātiska, patstāvīga darbība par atlīdzību. Pieņemot likumdošanā norādītos skaidrojumus,
identificēsim, kura no RPB veiktajām darbībām ir saimnieciska darbība (par atlīdzību) un attiecīgi arī
komercdarbība.
1. Finanšu pārskatu analīze:
Saskaņā ar uzņēmuma finanšu pārskatiem galvenie ieņēmumu veidi (grafiku skatīt Finanšu analīzes sadaļā Grafiks
Nr.4 un Nr. 5 un Tabula Nr.7 un Tabula Nr.8) ir:
Ieņēmumi pa veidiem
2017
2018
2019
Ieņēmumi no iedzīvotāju īres un apsaimniekošanas maksas
22%
26%
29%
Ieņēmumi no ieguldījuma īpašumu pārdošanas Rīgas domei
74%
67%
62%
Ieņēmumi no projektu vadības un būvuzraudzības
0%
2%
2%
Ieņēmumi par telpu nomu un apsaimniekošanu
1%
1%
2%
Ieņēmumi par zemes nomu
0%
0%
0%
Citi ieņēmumi (lielākie posteņi arī ir īres un nomas ieņēmumi)
3%
4%
5%
100% 100% 100%
Trīs no ieņēmumu veidiem veido vairāk nekā teju 98% no kopējiem ieņēmumiem.
Ieņēmumi no iedzīvotāju īres un apsaimniekošanas maksas un citi ieņēmumi – ietver gan saņemto dotāciju no
Rīgas domes, gan īrnieku veiktās maksas par dzīvokļu īri un/vai apsaimniekošanu, gan stāvvietas īri Ulbrokas ielā
un neiznomātu un neizīrētu dzīvokļu ieņēmumus – šī ir komercdarbība, jo tiek saņemta atlīdzība.
Ieņēmumi no īpašumu pārdošanas Rīgas domei – šie nav reāli uzņēmuma ieņēmumi no pamatdarbības. Šis
konts izmantots, lai nodrošinātu saistību atmaksu finanšu institūcijām.
Daļu nodošana/pārdošana Rīgas domei tiek veikta atbilstoši banku noteiktajiem maksājumu grafikiem. Daļas tiek
noteiktas atbilstoši aizdevuma atmaksas termiņiem un summām un iekļautas daļu iegādes līgumos, kas tiek parakstīti
(tātad saskaņoti) no abām pusēm.
40
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Kopsavilkums par kredītu atmaksu (skatīt Grafiku Nr.1 un Tabulu Nr.12) – nav komercdarbība.
Šīs naudas summas parāda RPB ieguldītās un samaksātās summas būvdarbos minētajos objektos. Domes veiktās
iemaksas par objektu iegādi ir apkopotas 2019. gada beigās. Īpašumi un to daļas, kas tiek nodoti, tiek apspriesti,
noteikti un saskaņoti ikdienas e-pastu sarakstē ar Rīgas Domes atbildīgajiem departamentiem.
Pārējie ieņēmumi ir nebūtiski un neietekmē Sabiedrības darbību. Tādējādi var secināt, ka komercdarbība un
ieņēmumi tiek saņemti no Īres un apsaimniekošanas pakalpojumu veikšanas.
2. Procesu analīze pēc KVS un audita rezultātiem:
Saskaņā ar Kvalitātes vadības rokasgrāmatu ir 2 pamata darbības procesi, ko veic Sabiedrība P01 un P02.
P01 Nekustamā īpašuma apsaimniekošana (komercdarbība, jo izmaksas iekļautas nomas maksā)
P01.1. Klientu problēmu pieņemšana, tehniskoKomercnoslēpums
problēmu identifikācija un novēršana
P01.2. Materiālu un inventāra iegāde un uzturēšanas apsaimniekošana
P01.3. Sētnieku un dežurantu darba organizēšana un izpildes kvalitātes kontrole
P01.4. Inženiertehnisko sistēmu un iekārtu uzturēšana
P01.5. Ūdens skaitītāju verifikācija
P01.6. Ūdens un elektroenerģijas skaitītāju kopējo rādījumu nodošana
P01.7. Ūdens skaitītāju rādījumu nodošana un pārbaude no dzīvokļiem
P01.8. Dezinfekcijas, deratizācijas un dezinfekcijas nodrošināšana
P01.9. Nedzīvojamo telpu iznomāšanas uzraudzība
P01.10. Dzīvojamo māju dzīvokļu tehniskā stāvokļa kontrole
P01.11. Neapbūvēto zemes gabalu un stāvparku uzturēšana
P01.12. Mājas lietu uzturēšana
P01.13. Klientu pieņemšana un konsultāciju sniegšana
P02 Būvniecība (komercdarbība, jo izmaksas iekļautas nomas maksā)
P02.1. Būvniecības projektu vadība
Komercnoslēpums
P02.2. Apsaimniekošanā esošo ēku tehniskā apsekošana
P02.3. Plānoto un neplānoto remontdarbu veikšana
41
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P02.4. Iesniegumu izskatīšana par telpu vienkāršoto renovāciju un izpildes kontrole
Pamata sabiedrības darbības mērķis, kas minēts Pašvaldības rīkojumā par dibināšanu, ir Pašvaldības
funkcijas/pakalpojuma veikšanas – palīdzības sniegšana iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā – izpildes
nodrošināšana.
Salīdzinājums:
Statūtos noteiktie veidi
(detalizēts apraksts no
NACE 4.pielikumā)
1.Ēku būvniecība

NACE kods un
nosaukums
41 Ēku būvniecība

2. Inženierbūvniecība

42
Inženierbūvniecība

3. Specializētie būvdarbi

43
Specializētie
būvdarbi

4. Izmitināšana

55 Izmitināšana

5. Operācijas ar nekustamo
īpašumu

68 Operācijas ar
nekustamo īpašumu

6.
Arhitektūras
un
inženiertehniskie
pakalpojumi;
tehniskā
pārbaude un analīze

71 Arhitektūras un
inženiertehniskie
pakalpojumi;
tehniskā pārbaude
un analīze

KVS un Finanšu
analīze (ieņēmumi
saņemti)
P02 Būvniecība
P02.3. Plānoto un
neplānoto
remontdarbu
veikšana
P02 Būvniecība

P01
Nekustamā
īpašuma
apsaimniekošana
P01.9 un P01.11
P02.1. Būvniecības
projektu vadība

42
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Komercdarbība

Statūtos atstāt

Jā, pati neveic, bet
dzīvokļi ir tirgoti
Jā, neliela

Jā

Jā, bet statūtos
jau minēta Ēku
būvniecības
komercdarbība
Jā, jo tiek saņemta
nomas maksa

Nē,
ieteikt
izņemt, jo jau ir
Ēku būvniecība
(pārklājas)
Jā

Jā

Nē, jo nav
pietiekoši
resursi
Nē,
netiek
veikta
komercdarbība

Nē,
nesaņem
atlīdzību

Jā
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7. Ēku uzturēšanas un ainavu
kopšanas pakalpojumi
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81 Būvniecības un
ainavu
arhitektu
pakalpojumi

P01
Nekustamā
īpašuma
apsaimniekošana

RISKS

IETEIKUMI

SABIEDRĪBAS
VIEDOKLIS

Jā

41
Ēku 41 Ēku būvniecība.
būvniecība
Šajā nodaļā ietilpst visu veidu ēku vispārēja būvniecība. Tā ietver jauno
būvniecību, remontdarbus, pārbūvi un renovāciju, saliekamo būvju vai
konstrukciju montāžu būvlaukumā, kā arī pagaidu rakstura būvju
būvniecību. Tā ietver arī visa veida mājokļu, biroju ēku, veikalu un citu
sabiedrisku un pakalpojumu ēku, lauksaimniecības ēku u.c. ēku pilna cikla
būvniecību.
(sīkāķu skaidrojumu no NACE skatīt 4.pielikumā)

Jā, bet jāprecizē
nosaukums
Statūtos

Risks,
ka
sabiedrības ēku
būvniecības
komercdarbības
veids
nav
tiesisks,
lietderīgs
un
funkcija konkurē
ar
tirgus
1. Līdzdalības tiesiskais pamats.
dalībniekiem un
Ņemot vērā, ka tiesiskajam pamatojumam ir 3 veidi, šajā gadījumā ietekmē
tirgu,
komercdarbības veids ir :
netika konstatēts.
• tirgus nepilnība;
• stratēģiski svarīga prece/pakalpojums;
• stratēģiski svarīgs īpašums.
Šajā gadījumā publiskas personas kapitālsabiedrības vai publisku personu
kontrolētas kapitālsabiedrības darbības rezultātā tiek radītas preces vai
pakalpojumi (Sociālās mājas), kas ir stratēģiski svarīgi pašvaldības
administratīvās teritorijas funkciju nodrošināšanā.
Secinājums: Līdzdalība ir pamatota, jo cits tirgus dalībnieks Sociālo māju
būvniecības uzraudzību un būvniecību nenodrošina un neveic. Tā ir unikāla
43
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funkcija, kas nodota RPB. Tiek nodrošināti konkurences neitralitātes
principi, jo RPB pats būvniecību neveic, bet piesaista būvniekus
ārpakalpojumā (iepirkumā).
2. Līdzdalības lietderības izvērtējums.
Vai tiek veikts maksimāli efektīvi finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanai?
Lai novērtētu procesa efektivitāti, jāvērtē tā “Output”, jeb gala produkts –
rezultāts. Būvniecībai būtiskākās ir mājas būvniecības izmaksas uz 1 m2.
Būvniecības izmaksas Sabiedrībā par 1 m2 vidēji ir 983 Eur/m2, svārstoties
Komercnoslēpums
atkarībā no objekta no 721 Eur/m2 līdz 1537 Eur/m2. (Skatīt
pielikumu
Nr.3) Saskaņā ar tirgū pieejamo informāciju celtniecības izmaksas 1m2
Komerc
noslēpu
vidēji ir ap 1000 Eur17. Lielu nobīžu no tirgus nav, kas norāda uz procesa
ms
efektivitāti
tirgus vidējā līmenī.
Secinājumi:
- Procesa efektivitāte neatšķiras no tirgus vidējā rādītāja.
- Vērtējot, vai būtu iespējams nodot funkciju brīvā tirgū kā
pakalpojumu Rīgas domes vajadzībām, secināts, ka to varētu darīt
atbilstoši kvalificēts tirgus dalībnieks.
3. Ietekme uz brīvu tirgu un konkurenci.
Būvdarbu salīdzināšana ar tirgu nav tieši iespējama, jo RPB būvniecības
projekti paredz daudz plašākus iekšdarbus nekā standarta būvniecības
projekts, kas tiek piedāvāts iegādei:
RPB projektos tiek veikta pilna apdare, tiek iebūvēta elektriskā plīts,
izlietnes, gaismas ķermeņi, tualetes un vannas istabas tiek aprīkotas pilnībā.
Virtuvē tiek uzstādīta izlietne un plīts.

17

www.ss.lv vienu un divistabu dzīvokļu vidējās tirgus cenas svārstās no 500 Eur/m2 līdz 2000 Eur/m2
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Papildus tam RPB būvniecības jomā tikai nodrošina projektu vadības,
būvuzraudzības un būvdarbu iepirkšanas aktivitātes un funkcijas. Paši RPB
darbinieki neveic būvniecību, to dara būvniecības kompānijas.
Secinājums: Būvniecības darbībai nav negatīvas ietekmes uz brīvu tirgu un
konkurenci, jo Būvniecība tiek iegādāta tirgū par tirgus cenu pašvaldības
iepirkumos.
27

42
Inženierbūvniecība

Šajā nodaļā ietilpst civilo inženierbūvju būvniecība. Tā ietver jauno
būvniecību, remontdarbus, pārbūvi un renovāciju, saliekamo konstrukciju
montāžu būvlaukumā, kā arī pagaidu rakstura būvju būvniecību. (sīkāku
skaidrojumu no NACE skatīt 4.pielikumā)
Pati RPB veic inženiertehnisko sistēmu un iekārtu uzturēšanu. Plānoto
remontdarbu apjoms tiek iekļauts nomas maksā. Atsevišķos gadījumos RPB
darbinieku var izsaukt uz pārvaldīto objektu konkrētu problēmu risināšanai
par samaksu. Tad process tiek veikts saskaņā ar 23.03.2016. “Kārtību, kādā
tiek veikti dzīvokļu remontdarbi par maksu SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”
apsaimniekošanā esošajās mājās”.

SABIEDRĪBAS

Risks,
ka
sabiedrības
inženierbūvniecības
komercdarbības
veids
nav
tiesisks,
lietderīgs
un
funkcija konkurē
ar
tirgus
dalībniekiem un
ietekmē
tirgu,
netika konstatēts.

Samaksu aprēķina, ņemot vērā izlietotos materiālus un darbinieku stundas
likmi. Stundas likme noteikta, balstoties uz 2016. gada pakalpojuma
pašizmaksu. 2016. gadā tā tika aprēķināta 7,16 Eur - 8.80 Eur stundā un Pastāv risks, ka
darba
stundu
aprēķinu atvieglojumam noteikta 9.00 Eur stundā.
maksa
nav
Sabiedrības štatu sarakstā ir 3 speciālisti: elektriķis, santehniķis un aktualizēta
un
namdaris, kuru pakalpojumus Sabiedrība piedāvā tikai apkalpošanā esošo var
nesegt
dzīvojamo māju īrniekiem un dzīvokļu īpašniekiem. Speciālistu izcenojums pakalpojuma
ietver galvenokārt vidējās materiālu izmaksas. Peļņu no šīs darbības
45
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un
pārrēķināt RPB
darbiniekiem
piemēroto
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RISKS

Sabiedrība negūst.

pašizmaksu.

Regulāro plānoto remontdarbu veikšanai tiek piesaistīts ārpakalpojums.
Tiek slēgts jumta līgums ar vairākām kompānijām, un brīžos, kad rodas
nepieciešamība veikt remontdarbus, tiek piedāvāts darba uzdevums un
uzvarētājs tiek noskaidrots izvērtējot piedāvājumu cenas.
Konstatēts, ka stundas likme par darbu nav pārrēķināta un atjaunota kopš
2016. gada, tomēr, veicot vienkāršu pārrēķinu, ņemot vērā atalgojuma
pieaugumu, stundas likmes starpība un tās pieaugums būtu nebūtisks.
Secinājums: Remontdarbu stundas likmes izcenojums jāaktualizē.
1. Līdzdalības tiesiskais pamats:
Ņemot vērā, ka tiesiskajam pamatojumam ir 3 veidi, šajā gadījumā
komercdarbības veids ir :
• tirgus nepilnība;
• stratēģiski svarīga prece/pakalpojums;
• stratēģiski svarīgs īpašums.
Šajā gadījumā publiskas personas kapitālsabiedrības vai publisku personu
kontrolētas kapitālsabiedrības darbības rezultātā tiek radītas preces vai
pakalpojumi (Sociālo māju inženiertehnisko sistēmu un iekārtu
uzturēšana), kas ir stratēģiski svarīgi pašvaldības administratīvās teritorijas
funkciju nodrošināšanā, jo sociālo māju iedzīvotājiem būtu problemātiski
pieaicināt šāda veida ekspertus tirgū un nodrošināt samaksu.
Secinājums: līdzdalība ir pamatota, jo cits tirgus dalībnieks Sociālo māju
inženiertehnisko sistēmu un iekārtu uzturēšanu nespētu nodrošināt par
46
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nelielu samaksu. Šī ir unikāla funkcija, kas nodota RPB. Tiek nodrošināti
konkurences neitralitātes principi, jo RPB no pakalpojumiem nepelna.
3. Ietekme uz brīvu tirgu un konkurenci.
Ņemot vērā minimālo pakalpojumu apjomu, kas tiek sniegts un ierobežoto
tirgu, šajā gadījumā tikai apsaimniekošanā esošās mājas un to iedzīvotājus.
Ietekme uz brīvu tirgu nav identificēta.
28

43.
Specializētie
būvdarbi

43 Specializētie būvdarbi
Šajā nodaļā ietilpst specializētie būvdarbi (special trades), t.i., ēku un
inženierbūvju daļu būvniecība vai to sagatavošanas darbi, kuru veikšanai ir
nepieciešama īpaša profesionāla kvalifikācija.

Risks,
ka
sabiedrības
specializēto
būvdarbu
komercdarbības
Process ir daļa no būvniecības un remontdarbiem. NACE norādīts, ka šis veids
nav
veids jānorāda, ja tā nav Ēku būvniecība.
tiesisks,
Nav skaidrs, kāpēc nepieciešams atdalīt šo komercdarbības veidu.
lietderīgs
un
Līdzīgi kā Ēku būvniecības komercdarbības veidam šis veids:
funkcija konkurē
ar
tirgus
1. Līdzdalības tiesiskais pamats:
dalībniekiem un
Ņemot vērā, ka tiesiskajam pamatojumam ir 3 veidi, šajā gadījumā ietekmē
tirgu,
komercdarbības veids ir :
netika konstatēts.
• tirgus nepilnība;
• stratēģiski svarīga prece/pakalpojums;
• stratēģiski svarīgs īpašums.
Šajā gadījumā publiskas personas kapitālsabiedrības vai publisku personu
kontrolētas kapitālsabiedrības darbības rezultātā tiek radītas (būvētas)
preces (Sociālās mājas), kas ir stratēģiski svarīgas pašvaldības
administratīvās teritorijas funkciju nodrošināšanā.
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Secinājums: Līdzdalība ir pamatota, jo cits tirgus dalībnieks Sociālo māju
specializētos būvdarbus nenodrošina un neveic. Tā ir unikāla funkcija, kas
nodota RPB. Tiek nodrošināti konkurences neitralitātes principi, jo RPB
pats būvniecību neveic, bet piesaista būvniekus ārpakalpojumā (iepirkumā).
2. Līdzdalības lietderības izvērtējums.
Nav skaidrs, vai ir lietderīgi un efektīvi noteikt atsevišķu Sabiedrības
komercdarbības veidu - specializētos būvdarbus.
3. Ietekme uz brīvu tirgu un konkurenci.
RPB būvniecības jomā tikai nodrošina specializēto būvdarbu iepirkšanas
aktivitātes un funkcijas. Paši RPB darbinieki neveic būvniecību, to dara
būvniecības kompānijas.
Secinājums: Specializētai būvniecības darbībai nav negatīvas ietekmes uz
brīvu tirgu un konkurenci, jo Speciālā būvniecība tāpat tiek iegādāta tirgū
par tirgus cenu pašvaldības iepirkumos.
29

55
Izmitināšana

Šajā nodaļā ietilpst viesu un ceļotāju nodrošināšana ar īslaicīgām apmešanās
vietām. Tā ietver arī naktsmītņu nodrošināšanu uz ilgāku laiku studentiem,
viesstrādniekiem u.c. Dažas struktūrvienības var nodrošināt tikai
naktsmītnes, savukārt citas nodrošina gan naktsmītnes, gan ēdināšanu un/vai
atpūtas iespējas. Šajā nodaļā neietilpst darbības, kas saistītas ar pamata
dzīvesvietas nodrošināšanu ilgtermiņā, piemēram, dzīvokļos, kurus parasti
iznomā uz mēnešiem vai gadiem, un kuras ir klasificētas kā darbības ar
nekustamo īpašumu (sīkāk skatīt 4.pielikumā).

Risks, ka sociāli
neaizsargātu
personu
izmitināšanas
komercdarbības
veids
nav
tiesisks,
lietderīgs
un
funkcija konkurē
1. Līdzdalības tiesiskais pamats:
ar
tirgus
Ņemot vērā, ka tiesiskajam pamatojumam ir 3 veidi, šajā gadījumā dalībniekiem un
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komercdarbības veids ir :
ietekmē
tirgu,
• tirgus nepilnība;
netika konstatēts.
• stratēģiski svarīga prece/pakalpojums;
• stratēģiski svarīgs īpašums.
Šajā gadījumā publiskas personas kapitālsabiedrības vai publisku personu
kontrolētas kapitālsabiedrības darbības rezultātā tiek uzturēts pakalpojums
(Sociālo māju iedzīvotāju izmitināšana), kas ir stratēģiski svarīgs
pašvaldības pakalpojums.
Lēmumu par izmitināšanu pieņem Rīgas dome, līdz ar to Sabiedrība
lēmumus nepieņem.
Izmitināšana ir cieši saistīta ar ēku apsaimniekošanas un uzturēšanas
komercdarbības veidu, jo, izmitinot personu mājā un noslēdzot līgumu, tiek
uzsāktas nomas attiecības.
Secinājums: Līdzdalība ir pamatota, jo RPB ir pieejamas pašu uzbūvētas
Sociālās mājas, kas speciāli pielāgotas sociāli neaizsargātu ģimeņu
izmitināšanai.
2. Līdzdalības lietderības izvērtējums.
Izmitināšanu Sabiedrības dzīvokļos nevarētu veikt cits uzņēmums, turklāt
procesā tiek apstrādāti personas dati un tiek uzturēts izmitināto personu
reģistrs pa gadiem. Process tiek veikts efektīvi, tai skaitā operatīvi
nodrošinot informāciju par brīvajiem dzīvokļiem, kuri pieejami.
3. Ietekme uz brīvu tirgu un konkurenci.
Ietekmes uz tirgu nav, jo izmitināšana tiek veikta tikai Sabiedrības
pārraudzībā esošajā ēkās.
30

68 Operācijas Šī sadaļa ietver izīrētāju, aģentu un/vai mākleru darbības vienā vai vairākās Risks,
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ar nekustamo jomās – nekustamā īpašuma pārdošana vai pirkšana, nekustamā īpašuma
īpašumu
iznomāšana, citu ar nekustamo īpašumu saistītu pakalpojumu sniegšana,
piemēram, nekustamā īpašuma novērtēšana vai nekustamā īpašuma
fiduciāru darbība. Šajā sadaļā klasificētās darbības var veikt ar savu vai
nomātu īpašumu, par atlīdzību vai uz līguma pamata. Šeit ietilpst arī objektu
būvniecība apvienojumā ar šādu objektu īpašumtiesību saglabāšanu vai
iznomāšanu. Šī sadaļa ietver nekustamā īpašuma pārvaldnieku darbību.
Sīkāku skaidrojumu skatīt Pielikumā Nr.4.
1. Līdzdalības tiesiskais pamats:
Lai gan tiesiskajam pamatojumam ir 3 veidi, šajā gadījumā komercdarbības
veids neatbilst nevienam no tiesiskajiem pamatojumiem :
• tirgus nepilnība;
• stratēģiski svarīga prece/pakalpojums;
• stratēģiski svarīgs īpašums.
Šajā gadījumā publiskas personas kapitālsabiedrības vai publisku personu
kontrolētas kapitālsabiedrības darbības rezultātā netiek radītas preces vai
pakalpojumi, vai īpašumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības
administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai un ir unikāli.
Secinājums: Līdzdalība nav pamatota, un Rīgas dome zemes īpašumu un
stāvvietu nomu var veikt pati vai lemt par to nodošanu citam uzņēmumam.
Papildus tam identificēts, ka kopš 2017. gada RPB nav efektīvi šos
uzdevumus veikusi un nav slēgusi nevienu jaunu zemes nomas līgumu.
2. Līdzdalības lietderības izvērtējums.
RPB veic operācijas ar nekustamo īpašumu, bet to apjoms ir ļoti mazs.
Faktiski šim komercdarbības veidam RPB nav pietiekamu resursu. Tam nav
pielāgota Sabiedrības korporatīvā struktūra, šis komercdarbības veids ir ļoti
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iestājies.

turētājam izvērtēt
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veida
“68
Operācijas
ar
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izņemšanu
no
RPB
statūtiem,
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RPB
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neliels, līdz ar to nomas līgumu uzturēšana ir nodota juridiskās daļas
pārziņā. Process nav efektīvs, un tas netiek attīstīts.
Nomas izsoles pārskata periodā no 2017. gada nav veiktas un jauni nomas
līgumi nav slēgti. Stratēģijā paredzētais nākotnē attīstīto un nomā nodoto
objektu skaits gadā (viens) neliecina par spēju efektīvi veikt šo darbību.
Atbilstoši Stratēģijai un Rīgas domes norādēm un lēmumiem laika posmā
no 2019. līdz 2022. gadam jaunu būvniecības objektu uzsākšana nav
paredzēta. Ir plānots pabeigt Mežrozīšu ielas būvniecības 2. kārtu atbilstoši
Rīgas Domes 17.05.2016. lēmumam Nr.3786. Tātad vismaz vēl 3 gadus no
neizmantotajiem zemes gabaliem netiks efektīvi gūti ieņēmumi.
Secinājums: Process netiek veikts efektīvi.
3. Ietekme uz brīvu tirgu un konkurenci.
Tā kā zemes noma netiek veikta, bet no autostāvvietu nomas ieņēmumi ir
pavisam nelieli, ietekme uz tirgu netika konstatēta.
31

71
Arhitektūras
un
inženiertehni
skie
pakalpojumi;
tehniskā
pārbaude un
analīze

Šajā nodaļā ietilpst arhitektūras, inženierbūvniecības, rasēšanas,
būvuzraudzības, kā arī ģeodēzisko un kartēšanas pakalpojumu sniegšana. Tā
ietver arī fizikālu, ķīmisku un citu analītiskās pārbaudes pakalpojumu
sniegšanu.

Risks,
ka
komercdarbības
veids nav tiesiski
pamatots,
lietderīgs
vai
1. Līdzdalības tiesiskais pamats:
ietekmē tirgu, ir
Lai gan tiesiskajam pamatojumam ir 3 veidi, šajā gadījumā komercdarbības iestājies.
veids neatbilst nevienam no tiesiskajiem pamatojumiem:
• tirgus nepilnība;
• stratēģiski svarīga prece/pakalpojums;
• stratēģiski svarīgs īpašums.
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Šajā gadījumā publiskas personas kapitālsabiedrības vai publisku personu
kontrolētas kapitālsabiedrības darbības rezultātā netiek radītas preces vai
pakalpojumi, vai īpašumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības
administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai.
Secinājums: Līdzdalība nav pamatota, jo netiek nodrošināti unikāli un īpaši
stratēģiski svarīgi pakalpojumi vai stratēģiski īpašumi, kā arī nav novērota
tirgus nepilnība.

IETEIKUMI

VIEDOKLIS

pamatojoties uz
to, ka Sabiedrība
faktiski
būvuzraudzību
veic tikai savām
vajadzībām
būvobjektos un
pakalpojumus
nesniedz.

2. Līdzdalības lietderības izvērtējums.
Secinājums:
Tā kā līdzdalība nav likumiska, nav jāvērtē tās lietderība un ietekme uz
tirgu. Ieteicams izvērtēt, vai komercdarbības veids nebūtu jāizņem no
Sabiedrības Statūtiem.
3. Ietekme uz brīvu tirgu un konkurenci.
Konstatēts: Sabiedrība šos pakalpojumu tirgū nepiedāvā un samaksu
nesaņem. Komercdarbības veids netiek veikts. Būvuzraudzība tiek veikta
tikai pašu vajadzībām.
32

Statūtos:
Ēku
uzturēšanas
un
ainavu
kopšanas
pakalpojumi.
NACE:
Būvniecības

Statūtos nav aktualizēts komercdarbības veids atbilstoši NACE kodam.
Risks,
ka
Statūtos minēts: “Ēku uzturēšanas un ainavu kopšanas pakalpojumi”, bet sabiedrības ēku
šobrīd tas saucas:
apsaimniekošan
81 Būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumi.
as
komercdarbības
Šajā nodaļā ietilpst vairāki tehniskā personāla atbalsta pakalpojumi, kā arī veids
nav
to nodrošināšana klienta telpās, visu veidu ēku iekštelpu un fasāžu tīrīšana. tiesisks,
lietderīgs
un
Ne visi RPB apsaimniekošanas pakalpojumu saņēmēji ir personas, kurām funkcija konkurē
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un
ainavu nepieciešama Rīgas pilsētas pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu
arhitektu
risināšanā. Apsaimniekošanas pakalpojumi tiek veikti arī 2 mājās ar
pakalpojumi
privātiem dzīvokļiem: Dzilnas ielā 19, Rīgā, kurā ir gan privāti, gan īres
dzīvokļi, un Ē.Valtera ielā 5, kurā ir tikai privāti dzīvokļi. Ē.Valtera ielas 5,
Darbība: Ēku Rīgā,
tāmes aprēķinos “Pārvaldnieka peļņa (priv. 4,5%)” ir norādīta peļņa
Komercnoslēpums
apsaimniekoš par apsaimniekošanas pakalpojumu 0.031 Eur/m2 mēnesī.
ana
un
uzturēšana
RPB apsaimnieko tikai vienu dzīvojamo māju, kur ir tikai privātie dzīvokļi
– Ē.Valtera ielā 5, Rīgā. Lēmumu par to, kurš veic ēkas apsaimniekošanu,
pieņem paši īpašnieki, un īpašnieki ir izlēmuši, ka ēkas apsaimniekošanu
veic RPB. Ē.Valtera ielu 5 RPB apsaimniekoja, jo veica šīs ēkas būvniecības
uzraudzību.
2011.
Komercnoslēpums
gadā dzīvojamās
unmājas
trešo pušu
Ē.Valtera
komercnoslēpums
ielā 5 dzīvokļu īpašnieki lēma par
apsaimniekotāja maiņu, un tika nobalsots par to, ka privātais uzņēmums SIA
“Namu apsaimniekošana” veiks ēkas apsaimniekošanu. 2013. gada februārī
dzīvokļu īpašnieki nobalsoja par to, ka nama apsaimniekošanas funkcijas
atkal veiks RPB, jo dzīvokļu īpašniekus neapmierināja SIA “Namu
apsaimniekošana”
darbu kvalitāte. Kopumā SIA “Namu apsaimniekošana”
Komercnoslēpums
mājas uzturēšanas izdevumi bija lielāki, kaut arī pati apsaimniekošanas
maksa bija mazāka, turklāt ēkai draudēja palikšana bez apkures un ūdens
piegādes pakalpojuma.
Dzilnas ielā 19, Rīgā, ir 34 privātie dzīvokļi no kopā esošajiem 108
dzīvokļiem (jeb 31%), tāpēc tur apsaimniekotāja maiņu var veikt tikai ar RD
lēmumu.
Mājas, kurām šie pakalpojumi tiek sniegti, ir mājas, kuru daļas ir
iegādājusies Sabiedrība. Būvniecība pabeigta, tomēr mājas tikai daļēji
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Kapitāldaļu
turētājam, ņemot
vērā RNP un RPB
auditu rezultātus,
ierosinām
izvērtēt,
vai
sociālo
māju
apsaimniekošana
nebūtu jānodod
vienam
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reģistrētas uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā.
1. Līdzdalības tiesiskais pamats:
Ņemot vērā, ka tiesiskajam pamatojumam ir 3 veidi, šajā gadījumā
komercdarbības veids ir:
• tirgus nepilnība;
• stratēģiski svarīga prece/pakalpojums;
• stratēģiski svarīgs īpašums.
Šajā gadījumā publiskas personas kapitālsabiedrības vai publisku personu
kontrolētas kapitālsabiedrības darbības rezultātā tiek uzturēts pakalpojums
(Sociālo māju apsaimniekošana un uzturēšana), kas ir stratēģiski svarīgs
pašvaldības pakalpojums.
Secinājums: Līdzdalība ir pamatota, jo RPB ir pieejamas pašu uzbūvētas
Sociālās mājas, kas speciāli pielāgotas sociāli neaizsargātu ģimeņu
izmitināšanai.
2. Līdzdalības lietderības izvērtējums.
Vērtējot, vai darbība tiek veikta maksimāli efektīvi finanšu un nefinanšu
mērķu sasniegšanai, secināts, ka līdzdalība ir lietderīga. To pierāda fakts, ka
dzīvokļu īpašnieki paši vēlas saņemt apsaimniekošanas pakalpojumus no
RPB.
Vērtējot, vai būtu iespējams nodot funkciju brīvā tirgū kā pakalpojumu
Rīgas domes vajadzībām, secināts, ka to varētu darīt atbilstoši kvalificēts
tirgus dalībnieks. Šobrīd Rīgā Sociālo māju uzturēšanu un izmitināšanu veic
arī SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk – RNP), bet salīdzinoši
nelielam skaitam sociālo dzīvokļu.
Secinājumi:
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Lai novērtētu un salīdzinātu Sabiedrības un RNP pakalpojumu
efektivitāti, būtu jāsalīdzina šī audita un RNP audita rezultāti un
secinājumi. Bez papildu informācijas nav skaidrs, kādēļ sociālo
māju apsaimniekošana tiek dalīta starp 2 uzņēmumiem. Būtu
jāizvērtē sociālo māju lokācijas un jālemj, vai nav efektīvāk sociālo
māju apsaimniekošanu nodot vienam uzņēmumam.
Procesa efektivitāte ir labāka nekā tirgū vidēji, jo dzīvokļu īpašnieki
vēlas saņemt pakalpojumu no RPB, lai gan tas ir nedaudz dārgāks
nekā tirgū, toties izcenojums ir caurspīdīgs un saprotams un tiek
uzturēta augsta klientu apmierinātība.

3. Ietekme uz brīvu tirgu un konkurenci.
Apsaimniekošanas tirgus.
Apsaimniekošanas izmaksas uz 1m2 vidēji mēnesī 2019. gadā bija 0,8039,
savukārt 2020. gadā tās pieaugušas par 10% un ir 0,8853.
Apsaimniekošanas maksas Sabiedrības mājām svārstās no 0.61 Eur /m2 līdz
1.34 Eur par m2 mēnesī, atkarībā no dzīvojamās mājas tāmē iekļautajām
izmaksām.
Salīdzinājumam: Rīgas pilsētā vidēji pa gadiem apsaimniekošanas maksas
ir pieaugušas un 2016.-2018. gadā nostabilizējušās ap 0.64 Eur par 1 m2.
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Apsaimniekošanas maksa Rīgā, euro centi
par 1 m²
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Salīdzināt apsaimniekošanas izmaksas ar citiem apsaimniekotājiem viens
pret vienu bez sniegto pakalpojumu apjomu salīdzināšanas nevar.
Norādītajā grafikā 2018. gadā vidējā apsaimniekošanas maksa bija 0.64
EUR/m2. RPB,papildus veicot arī dzīvokļu pakalpojumu jautājumu
risināšanu, īres mājām Rīgā, 2018. gadā apsaimniekošanas maksa bija
0.6312 EUR/m2.
2020. gadā īres/apsaimniekošanas
maksa Rīgas īres mājās un namā
Komercnoslēpums
Ē.Valtera ielā 5 ir 0.7962 EUR/m2.
Sabiedrības tiešais konkurents par 2 mājām ar privātiem dzīvokļiem ir Rīgas
namu pārvaldnieks. RNP mājaslapā norādīts, ka pamata pārvaldīšanas
maksa ir 0.30 Eur/m2 un RNP sagatavotajā informācijā presei 2019. gada
janvārī18 norādīts, ka bija plānots, ka cenas 2019. gadā pieaugs. Minētie
cenu piemēri bija no 0.38 Eur līdz 0.57 Eur par kvadrātmetru 2019. gada
sākumā.

18

https://www.la.lv/ridziniekiem-augs-apsaimniekosanas-maksa
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Piemērs, salīdzinot vienu RNP
un vienu RPB apsaimniekojamo māju maksu
Komercnoslēpums
Rīgā 2019. gadā:
RNP dzīvojamās mājas apsaimniekošanas maksa namam Brīvības ielā ir
0.3293 eur/m2, bet klāt nāk 0.3000 eur/m2 maksājumi par obligāti veicamo
dzīvojamās mājas remontu vai atjaunošanu, kas kopā veido 0.6293 eur/m2.
Mājas lietderīgā platība 3897.80 kv.m. Sētnieka teritorija + iekštelpas 993
kv.m.
RPB dzīvojamās mājas īres maksa Ē.Valtera ielā 5 ir 0.6852 eur/m2. Mājas
lietderīgā platība 3897.80 kv.m. Sētnieka teritorija + iekštelpas 2097,40
kv.m.
RNP mājas tāmē, salīdzinot ar RPB māju tāmēm, nav iekļauta lielgabarītu
atkritumu izvešana, apsardzes pakalpojumi, iekārtu (liftu, ūdens, apkures
sūkņu) remonti/nomaiņa, lielie ugunsdrošības pasākumu darbi, mājas ūdens
skaitītāju nomaiņa/verifikācija un mājas apdrošināšana. RNP māju tāmēs
likts akcents uz apsekošanām, bet nav redzama novēršana, kamēr RPB veic,
gan vienu, gan otru pakalpojumu vienlaikus, un tas jau ir iekļauts
apsaimniekošanas maksā.
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Iepirkumu
procedūra

Iestādē tiek sastādīts ikgadējs iepirkumu plāns. Konstatējams,
ka tajā ietverti tikai tie pirkumi, kuru veikšanai būtu
jāpiemēro iepirkuma procedūra. Iepirkumu plānā netiek
ietverti zemsliekšņa iepirkumi. Lai pārliecinātos, ka iegādātās
preces un pakalpojumi nav bijuši jāiekļauj iepirkumu apjomā,
tika veikta izdevumu analīze pa gadiem. Ņemot vērā nelielo
iepirkumu daudzumu Sabiedrībā kalendārā gada laikā, minētā
nepilnība var arī neradīt būtiskus pārkāpumus iepirkumu
procedūru piemērošanā, tomēr tika veikta padziļināta analīze,
lai noskaidrotu, vai risks nav iestājies.

Tā kā iepirkumu
plānā nav iekļauti
zemsliekšņa
iepirkumi, pastāv
risks, ka to apjoms
pa izmaksu veidiem
pārsniedz konkrētu
iepirkuma
jomu.
Darījumu pārbaudē
par
2017.2019. gadu
Veicot izdevumu grupēšanu un pārbaudi pa gadiem, pārkāpumi netika
novērtējot, vai faktiski risks ir iestājies, konstatēts, ka risks konstatēti.
nav iestājies.

Lai novērstu riska
iestāšanos
nākotnē,
būtu svarīgi iepirkumu
kopējā plānā ietvert arī
zemsliekšņu
iepirkumus,
kas
uzlabotu arī kontroli
un pārskatāmību.

34

Līgumcenas
noteikšana

Konstatēts, ka, sastādot iepirkuma plānu, paredzamās
līgumcenas faktiski netiek noteiktas, bet tiek noteikta to
amplitūda (> 42000, līdz 42000, u.t.t.). Lai gan EIS sistēma
šādu situāciju pieļauj, tālākā audita ievaros tiks vērtēts kā šī
pieeja ietekmē iepirkumu plānošanu.

Būtu ne retāk kā reizi 3
mēnešos jāaktualizē
iepirkumu plāns, pie
papildus iekļautajām
pozīcijām
norādot
pamatojumu,
kādēļ
iepirkums
būtu
veicams un ka tas nav
bijis
iepriekš
paredzams. Tādējādi
būtu
nodrošināta
pārskatāmība
un
trešajām pusēm, veicot

Salīdzinot faktiskās iepirkumu summas pa gadiem ar plānoto
iepirkumu slieksni, nobīdes nav konstatētas.
Izvērtējamajā periodā iestādei ir bijuši 48 iepirkumi, no
kuriem 8 iepirkumi ir pārtraukti un 3 izbeigti, bet 12
iepirkumiem ir bijis tikai 1 pretendents. No 45 iestādē
veiktajiem iepirkumiem, kas nav izbeigti, lielākā daļa – 26
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Iepirkumu
plāns
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nepilnīgs un netiek
laicīgi atjaunots.
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iepirkumi - sadalījumā pēc to procedūras ir iepirkumi
Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā (“mazie
iepirkumi”), 14 iepirkumi ir atklātie konkursi, tāpat notikušas
dažas atklātas procedūras, sarunu procedūras un slēgts
konkurss.
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kontroli,
nepamatoti
secinājumi.

nerastos

2017. gadā no 15 veiktajām iepirkuma procedūrām tikai 13 ir
bijušas iekļautas iepirkumu plānā, 2018. gadā attiecīgi no 10
procedūrām iepirkumu plānā bija iekļautas 5, savukārt
2019. gadā no izsludinātām 16 procedūrām iepirkumu plānā
bija iekļautas 10, no kā izriet, ka neplānotu iepirkumu
īpatsvars ir bijis attiecīgi 13%, 50% un 38%.
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Līgumu
uzraudzības
process

Šķietami būtu secināms, ka iepirkumu plānošana Sabiedrībā
nav efektīva, jo neplānotu iepirkumu īpatsvars pēdējo 3 gadu
laikā ir vērtējams kā ļoti augsts, tomēr, izvērtējot katra
atsevišķa iepirkumu plānā neiekļautā iepirkuma veikšanas
pamatojumu, var konstatēt, ka minētie iepirkumi pamatā ir
tādi, kuru nepieciešamību iepriekš nebija iespējams paredzēt.
Veikto un pabeigto iepirkumu faktiskās izmaksas un rezultāti Pastāv risks, ka Ieteicams
vest
katru gadu ir jāapkopo un jāsniedz IUB atskaites formā par informācijas
regulāru uzskaiti gan
noslēgtiem un izmaksātām summām.
apkopošanas
par
iepirkumu
process
par rezultātā noslēgtajiem
RPB ir iesnieguši atskaites, tomēr tika veikta procesa analīze faktiskām
līgumiem, gan to
un novērtēšana.
izmaksām
pa rezultātā
Secinājumi:
iepirkumiem nav izmaksātajām
Ņemot vērā, ka Sabiedrībā atsevišķs Iepirkumu reģistrs netiek efektīvs.
summām,
tādējādi
vests, kā arī to, ka veikto maksājumu saraksts, kas tika
nodrošinot efektīvāku
iesniegts auditā, bija .xls formātā eksportēta kontu
kontroles iespēju un
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apgrozījuma kopējo datu kopa, iekļaujot visus maksājumus,
t.sk. gan darba algas, gan ienākošos maksājumus, gan
izejošos, u.t.t., informācijas izvērtēšana un analīze par
iepirkumu rezultātā noslēgto līgumu summām un veiktajiem
maksājumiem ir apgrūtināta, turklāt konta apgrozījuma datu
kopā nav norāžu uz konkrētām iepirkumu procedūrām un
līgumu Nr.
Iepirkuma
Lai novērtētu iepirkumu procedūru un dokumentācijas
dokumentācijas
atbilstību normatīvajām prasībām, vadlīnijām un IUB un citu
sagatavošanas,
institūciju norādēm, veikta visu pārskata periodā izsludināto
procesu
norises iepirkumu vispārēja pārbaude (general review), iepirkumu
atbilstība
sarakstu skatīt Pielikumā Nr.7.
Pārbaudes mērķis bija identificēt iepirkumu ietvaros pieļautās
kļūdas un neatbilstības.
Tālākais mērķis ir novērtēt konstatētās neatbilstības un
novērtēt, vai tās liecina par sistemātisku nepilnību procesā un
var ietekmēt iepirkumu sistēmas kvalitāti kopumā.
Dažas no neatbilstībām, kas novērotas, ir sistemātiskas:
- Mājaslapā tiek ievietots noslēgto līgumu pilns teksts,
t.sk.ar visiem pielikumiem, kas ietver detalizētas
tāmes, kas atsevišķos gadījumos var tikt klasificēts kā
komercnoslēpums;
- Nolikumā tiek piemērotas un iekļautas pieredzes
prasības, kas pārsniedz iepirkuma priekšmetu;
- Dažos gadījumos slēdzot līgumu/līguma izpildes laikā
pasūtītājs ir pieļāvis atkāpes no sākotnēji izvirzītajām
prasībām, tādējādi mainot iepirkuma nosacījumus;
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pārskatāmību, kā arī
samazinātu
administratīvo slogu
IUB
statistikas
pārskatu
sagatavošanā.
Pastāv risks, ka
neatbilstības
var
būt sistemātikas un
ietekmēt iepirkumu
sistēmas kvalitāti
kopumā.

Ieteicams
ieviest
Iepirkumu
reģistru,
kurā
fiksēt
katra
iepirkuma
aktuālo
statusu, tādējādi būtu
iespējams efektīvāk
sekot
līdzi,
vai
noteiktos termiņos ir
izpildītas
visas
normatīvos noteiktās
darbības.
Tā
kā
publisko
iepirkumu prakse ir
ļoti
mainīga,
Sabiedrības budžetā
katru gadu ieteicams
paredzēt finansējumu
iepirkumu
jomas
speciālistu zināšanu
aktualizācijai,
piemēram, apmācību

DARBĪBA

NR

NOVĒRTĒJUMS
FAKTI, DARĪJUMU PĀRBAUDES, SECINĀJUMI

RISKS

SABIEDRĪBAS
VIEDOKLIS

programmām,
semināriem u.c.

Netiek ievēroti likumā noteiktie termiņi attiecībā uz
iepirkuma rezultātu/paziņojumu par noslēgto
līgumu/lēmumu publicēšanu EIS un/vai IUB PVS.
Secinājumi:
Atsevišķas
nepilnības
novērtētas
kā
sistemātiskas, un to novēršanai un nepieļaušanai nākotnē
sniegti ieteikumi.
-

6.7.

IETEIKUMI

Juridiskais nodrošinājums (Parādu piedziņa un telpu atbrīvošanas
organizēšana)
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Parādu
piedziņas
organizēšana

2013. gada 13. marta Iekšējā kārtība darbam ar īres/apsaimniekošanas
un saņemto pakalpojumu parādniekiem nosaka Debitoru uzraudzības
procesu. Tai skaitā informācijas apriti, atgādinājumu un brīdinājumu
izsūtīšanas regularitāti un formu.

Risks, ka darbs ar
debitoriem
nav
efektīvs,
netika
konstatēts.

Būtiskas
neatbilstības
netika
konstatētas, un
ieteikumi
nav
sniegti.

Valde lēmusi, ka parādnieku sarakstā tiek iekļauti tie parādnieki, kuru
parāds pārsniedz 3 mēnešu maksājumu apjomu. Šie noteikumi ir
izstrādāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par debitoru pārvaldību.
Saskaņā ar Juridiskās pārvaldes vadītājs sniegto informāciju Debitoru
parādi, kas netiek maksāti gadu un ilgāk, 2019. gada beigās sastāda
vairāk nekā 50% no kopējā parāda summas.
Personas dati
Veikta gadījuma analīze Līgumam
3-1.4./2013-002, kura ietvaros
līgumsods ir gandrīz tikpat liels kā pats pamata parāds, attiecīgi
207.24 un 156,75. Uz doto brīdi šāda situācija vairs nevar izveidoties,
jo maksimālais līgumsods pēc normatīviem aktiem ir (un arī iebūvēts
61

SABIEDRĪBAS
VIEDOKLIS

NR

DARBĪBA

NOVĒRTĒJUMS
FAKTI, DARĪJUMU PĀRBAUDES, SECINĀJUMI

RISKS

IETEIKUMI

VIEDOKLIS

sistēmā) 10%.
Personas dati
Auditā konstatēts, ka problemātiskākā situācija, vērtējot pēc īpašumu
adreses, ir Baldonē, Pasta ielā 4, kur kopējais parāds 60 778 Eur
gandrīz 2 reizes pārsniedz nākamā lielākā objekta - Brantkalna iela
17/1 - parādu 33864 Eur.
Kopējais debitoru parāds pa gadiem:
2017. 1 065 658 Eur
2018. 1 044 815 Eur
2019. 996 784 Eur
38

Īrnieku
izmitināšana
un uzkrājums
nedrošiem
parādiem

Kopš 2018. gada uzkrājums nedrošiem parādiem, lai gan samazināts,
sastāda 306 103 Eur. Šī summa daļēji izveidota saistībā ar potenciālām
tiesas prāvām par 36 īrnieku/parādnieku izlikšanu no dzīvokļiem
2018. gadā un parāda summas segšanai.
Uzkrājums tiek veikts daļai no ilgtermiņa debitoriem.
Pārsvarā līgumu parādu summas svārstās ap 50-300 Eur.

Ir iestājies risks, ka
daļa
īrnieku
ilgtermiņā
nesamaksā
īres
maksu.

Būtiskas
neatbilstības
netika
konstatētas, un
ieteikumi
nav
sniegti.

Risks, ka debitoru
nesniegšana tiesā
visos
ilgtermiņa
parādu gadījumos
var
izraisīt
tiesvedības

Būtiskas
neatbilstības
netika
konstatētas, un
ieteikumi
nav
sniegti.

Secinājums: Sabiedrība rēķinās, ka ilgtermiņā daļa no parādiem netiks
samaksāti, un tos laikus noraksta. Zaudējumu riska mazināšanai
gadījumos, kad debitori naudu nesamaksā, tiek veikti uzkrājumi.

39

Tiesvedību
termiņi

Saskaņā ar Juridiskās pārvaldes vadītājas sniegto informāciju:
- Prioritāri tiek nodrošināta komunikācija ar lielākajiem
parādniekiem, un tālāk tiek strādāts ar parādniekiem pēc parāda
apjoma secībā.
- Papildus prioritātes var tikt noteiktas no RD puses vēstulēs (tiks
pieprasītas un novērtētas auditā).
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Parādnieku uzraudzību saskaņā ar Juridiskās pārvaldes vadītājas noilgumu,
teikto veic viena no juristēm. Darba gaitā katrs parādnieks tiek konstatēts.
izvērtēts individuāli un tam tiek piemērotas atbilstošas sankcijas.
Saskaņā ar Vadības pārskatu 2017. gadā uzsāktas 68 tiesvedības, bet
2018. gadā – 61. Gan 2017., gan 2018.gadā izbeigtas 19 tiesvedības
(katrā) (pilnībā nomaksāts parāds). Pabeigtas ar ZTI spriedumu
2017 .gadā 30, 2018.gadā - 36 tiesvedības (iespējams, summas nav
atgūtas). 2017. gadā izsūtīti 555 , bet 2018. gadā – 615 pirmstiesas
brīdinājumi.
Sabiedrība Stratēģijā 2019.-2022. gadam norāda, ka Debitoru procesa
paātrināšana, īpaši to iesniegšana tiesā, ir viena no sabiedrības
prioritātēm.
Lai nodrošinātu, ka debitoru parādiem nerodas noilgums, regulāri tiek
izsūtītas atgādinājumu vēstules, kas nodrošina, ka debitoru tiesā
sūdzēšanas gala termiņš tiek pagarināts un tos varēs iesniegt tiesā, jo
noilguma termiņu skaita no pēdējās sarakstes/informēšanas brīža.
Secinājumi: Debitoru procesa uzlabojumi un papildu resursi rezultātu
uzlabos minimāli, jo sociālo dzīvojamo platību īrnieku finanšu
stāvoklis ir nestabils. Šī grupa ir ar paaugstinātu risku nesamaksāt īres
naudu laikus un pilnā apmērā.
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Aizņēmumu finanšu vadība (Nekustamā īpašuma
pārņemšana no Rīgas Domes un nodošana RD)
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Saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2016. gadam” 15. panta
5. daļu, kur noteikts, ka pašvaldībām nav tiesību uzņemties
ilgtermiņa saistības atbilstoši likuma “Par pašvaldību
budžetiem” 22.pantam, RPB dzīvojamo māju būvniecības
finansēšanai tiek izmantots Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta
finansējums.
Pārskata periodā par komercbanku aizdevuma līdzekļiem
iegādāto dzīvojamo māju ikgadējo saistību segšanai ar Rīgas
pilsētas pašvaldību noslēgti īstermiņa pirkuma/pārdevuma
līgumi.

Risks, ka sabiedrības
darbības
finansēšanas avoti ir
neatbilstoši, netika
konstatēts.

Rīgas domei pastāv potenciāls aktīvu uzskaites vērtības
samazinājuma risks, jo īpašumi tiek atpirkti no Sabiedrības to
finansēšanas un celtniecības izmaksu apjomā, tomēr liela daļa
īpašumu uzsākts celt un kredītu ņemti pirms krīzes un krīzes
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SABIEDRĪBAS
VIEDOKLIS

Pastāv risks, ka,
Rīgas Domei veicot
tirgus
vērtības
pārvērtēšanu
īpašumiem,
kuru
Iepriekš pašas Sabiedrības slēgtie Ilgtermiņa aizdevumu daļas ir atpirktas no
līgumi ir spēkā un tiek maksāti. Saistību atmaksa ir pieaugusi, Sabiedrības, bilances
un ilgtermiņa saistības ir samazinājušās par 28%. (Skatīt vērtība varētu būt
Grafiku Nr.2 sadaļā Finanšu analīze)
zemāka.
Jauno aizdevumu atmaksa ir nodrošināta, saņemot finanšu
līdzekļus no Rīgas pilsētas pašvaldības, noslēdzot nomas
pirkuma (finanšu līzinga) un nomaksas pirkuma līgumus.
Rīgas pilsētas pašvaldība sedz procentu maksājumus, līdz ar to
RPB ir minimāli pakļauta finanšu riskiem.

IETEIKUMI
Kapitāldaļu
turētājam:
izvērtēt
potenciālās
bilances
vērtības
izmaiņas,
veicot tirgus
vērtības
noteikšanu, un
ietekmi
uz
finanšu
pārskatiem,
īpašumos, kuru
daļas
tiek
pārņemtas no
Sabiedrības.
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6.9.
NR

laikā, kad īpašumu vērtība bija augstāka. (Skatīt Tabulu Nr.12
- sadaļā Finanšu analīze).
Visas pārņemšanas kopš 2013. gada ir veiktas, slēdzot līgumu
starp PRB un RD.
2019. gada 30. septembrī reģistrētais un pilnībā apmaksātais
pamatkapitāls pēc izmaiņām sastāv no 42 344 756 parastajām
daļām ar katras nominālvērtību 1 EUR.

Īpašumu
pārņemšana
no RD

Risks, ka īpašumu
pārņemšana no RD
nav skaidri noteikta
un
veikta
pēc
neskaidriem
nosacījumiem
un
neskaidras kārtības,
netika konstatēts.

Būtiskas
neatbilstības
netika
konstatētas, un
ieteikumi nav
sniegti.

RISKS

IETEIKUMI

Korupcijas un krāpšanās riski
DARBĪBA

NOVĒRTĒJUMS
FAKTI, DARĪJUMU PĀRBAUDES, SECINĀJUMI

VIEDOKLIS

Darbinieku darba samaksa tiek veikta, pamatojoties uz darba
un laika uzskaites lapām. Lapas tiek aizpildītas formāli, pēc
parauga, pieņemot, ka strādātas ir visas darba dienas 8h
apmērā. Lapas aizpilda vadītāji, nevis paši darbinieki.
Iesniegtajā dežurantu darba uzskaites lapā apkopotajos datos
par 2019. gada decembri uzrādītās virsstundas ir ieliktas bez
atbilstoša aprēķina MS Excel failā.
Darījumu pārbaude:
Darba uzskaites lapas ir aizpildītas korekti.

Pastāv risks, ka
piemaksu aprēķins
slodžu darbiniekiem
nav
skaidri
aprēķināts.

Būtiskas
neatbilstības
netika
konstatētas.

14.08.2015. RPB aprakstā par pretkorupcijas sistēmu ir
noteikti uzdevumi, kas jāveic regulāri vai pēc
nepieciešamības, lai nodrošinātu kontroles sistēmas
pilnveidošanu korupcijas novēršanas jomā.
28.12.2017. apstiprināts Pretkorupcijas pasākumu plāns RPB.
Šajā dokumentā identificētas korupcijas jomas un ar tām
saistītie potenciālie korupcijas un krāpšanās riski.
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Risks, ka korupcijas
un krāpšanās risku
izvērtējums
Sabiedrībā,
netiek
veikts
un
risku
uzraudzība
un
kontrole nav veikta,

Termiņus
pretkorupcijas
pasākumu
izpildei noteikt
vismaz gada
ceturkšņa
ietvaros
vai
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Piemaksu
aprēķina
kontroles
process
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Kontroles
korupcijas,
krāpšanās risku
un
pilnvaru
pārkāpumu
mazināšanā

SABIEDRĪBAS

NR

DARBĪBA

NOVĒRTĒJUMS
FAKTI, DARĪJUMU PĀRBAUDES, SECINĀJUMI

RISKS

Kopš 15.10.2019. ir noteikta trauksmes celšanas sistēma, kas netika konstatēts.
var palīdzēt identificēt potenciālus korupcijas un krāpšanās
gadījumus Sabiedrībā.
Saskaņā ar Iekšējā audita iesniegtajām atskaitēm
pretkorupcijas pasākumi tiek veikti katru gadu.
2017., 2018. un 2019. gada atskaitēs tiek norādīta informācija
par Pretkorupcijas pasākumu plāna izpildi katrā no gadiem.
Potenciāli ar korupcijas un krāpšanās riskiem saistītie procesi
RPB noteikti:
- Iepirkumu organizēšana RPB vajadzībām;
- Pārbaužu un atbilžu gatavošana, atbildot uz iesniegumiem
un izskatot materiālus;
- Būvniecības objektu būvuzraudzības un projekta vadība;
- Personāla atlase un cilvēkresursu vadība;
- Finanšu resursu izlietošana atbilstoši mērķiem;
- Nekustamo īpašumu un mantas iegāde, izmantošana un
uzskaite.
2018. gadā ir precizēti daži Korupcijas risku mazināšanas
pasākumi, kas izmantoti arī 2019. gadā.
Darbinieku ikgadējā apmācība ir veikta 20.02.2020., un
drīzumā tiks veikta zināšanu pārbaude.
Šobrīd kavētu pasākumu nav, jo to izpilde ir vai nu noteikta
Pastāvīgi, kam nav konkrēta termiņa, vai reizi gadā, kas
pieļauj aktivitāšu veikšanu gan gada sākumā, gan beigās,
tomēr nav labākā prakse un piemērs, kā noteikt termiņus
uzdevumu izpildei.
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IETEIKUMI

SABIEDRĪBAS
VIEDOKLIS

kādā
no
mēnešiem, lai
novērstu,
ka
aktivitātes kā
apmācības tiek
veiktas viena
gada beigās un
nākamā gada
sākumā,
tādējādi
mazinot
pasākumu un
kontroles
efektivitāti.

NR

DARBĪBA

NOVĒRTĒJUMS
FAKTI, DARĪJUMU PĀRBAUDES, SECINĀJUMI

RISKS

IETEIKUMI

VIEDOKLIS

2017. gada nogalē, pamatojoties uz 2015. gada 7. aprīļa Rīgas
domes priekšsēdētāja iekšējiem noteikumiem Nr. 3
„Korupcijas novēršanas sistēmas organizācijas un kontroles
veikšanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā”, tika aktualizēts
RPB pretkorupcijas pasākumu plāns, veikts RPB amatu
korupcijas riska līmeņa izvērtējums, kā arī RPB amatpersonu
saistību un interešu konflikta riska izvērtējums, tika veikta
RPB darbinieku apmācība saistībā ar pretkorupcijas
pasākumu jautājumiem, atbilstoši Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 630 “Noteikumi par iekšējās kontroles
sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta
riska novēršanai publiskas personas institūcijā”. Rīgas domes
Birokrātijas apkarošanas centrs laika posmā no 20.06.2018.
līdz 24.07.2018. veica RPB pretkorupcijas pasākumu izpildes
invertējumu, kas tika izskatīts Rīgas domes Drošības, kārtības
un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas sēdē 2018.
gada 23. augustā.
Potenciālie un
faktiskie
korupcijas,
krāpšanās riski
un
pilnvaru
pārkāpumi.

Pārskata periodā un atbilstoši Sabiedrības sniegtajai
informācijai arī iepriekšējos periodos faktiski korupcijas
pārkāpumi, krāpšanās un pilnvaru pārkāpumi Sabiedrībā nav
notikuši. Līdz ar to arī šādu notikumu reģistri netiek uzturēti
un vesti.
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SABIEDRĪBAS

Risks, ka korupcijas
un krāpšanās riski
Sabiedrībā
varētu
notikt, pastāv, bet ir
ieviestas kontroles to
mazināšanai.

Būtiskas
neatbilstības
netika
konstatētas.

7.

FINANŠU ANALĪZE
7.1.

Analīze un secinājumi

FINANŠU RĀDĪTĀJU ANALĪZE
Finanšu rādītāju analīze veikta divos veidos. Pirmkārt, salīdzinot Sabiedrības pašas definētos
sasniedzamos finanšu rādītājus ar faktisko situāciju un, otrkārt, novērtējot faktiskos rādītājus
pēc būtības - ko tie nozīmē Sabiedrībai, kā arī tos vērtējot pret attiecīgā rādītāja pieņemto
normas līmeni, kas liecina par pozitīvu finanšu situāciju.
1. Saskaņā ar Sabiedrības plānotajiem finanšu rādītājiem un prognozēm Stratēģijā
2015.-2018. gadam faktiski 2017. un 2018. gadā sasniegti ir 2 radītāji no 6: Kopējā likviditāte
un Absolūtā likviditāte, kuras abas parāda Sabiedrības spēju segt īstermiņa saistības tekošā
gada ietvaros gan ar naudas līdzekļiem, gan apgrozāmiem līdzekļiem.
Bija paredzēts, ka Sabiedrība strādās ar lielāku peļņu, līdz ar to ieguldītais Pašu kapitāls un
saņemtais Neto apgrozījums uz vienu peļņas EUR ir daudz mazāks – attiecīgi komerciālās
likviditātes un Pašu kapitāla rādītāji 2017. gadā bija vairāk nekā 20 reizes mazāki nekā plānots
un 2018. gadā - 6 reizes mazāki par plānoto.
EBITDA un Bruto rentabilitātes rādītājus bija paredzēts sasniegt vairāk nekā 21%, kas
norādītu, kādu peļņu nes katrs saņemtais eiro. 2017. un 2018. gadā faktiskais rādītājs bija
attiecīgi 14,4% un 15,73%.
2. Sabiedrības Kopējās likviditātes rādītājs pēdējos 3 gados ir samazinājies un no
pozitīva rādītāja 5,41 strauji pietuvojies normas rādītājam 2, ko ietekmējis būtiski palielinātais
segto īstermiņa saistību apjoms 2019. gadā: gandrīz 2 reizes - no 12,7 miljoniem uz 23,8
miljoniem eiro.
Absolūtā likviditāte parāda spēju segt tekošā gada saistības ar esošajiem naudas līdzekļiem.
Un, lai gan Sabiedrības kontos ir 6 miljoni eiro, tas ir 0.22 un esošo saistību apjomu 2019. gadā
vairs nesedz. Iepriekšējos gados rādītājs bija tuvu normai 0.5. Arī šo rādītāju ir ietekmējis
lielais segto īstermiņa saistību apjoms 2019. gadā.
Pašu kapitāla atdeve (ROE) 2019. gadā ir 0.51, kas 5 reizes pārsniedz rādītāja pieņemto
normas līmeni 0.1. Tādejādi pašu kapitāla atdeve tiek nodrošināta pietiekama un pozitīva. Tā
ir pozitīva visus gadus, jo nav bijis zaudējumu, gadu noslēdzot.
Standarta finanšu rādītāji pēdējos gados nav piedzīvojuši būtiskas nobīdes ārpus normas
robežām. Lai gan EBITDA un ROE rādītāji nav Sabiedrības biznesa modelim būtiski, jo tās
mērķis nav peļņas gūšana, tomēr tas, ka abi rādītāji 2019. gadā ir pozitīvi, parāda uzņēmuma
spēju darboties arī tirgus apstākļos.
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BILANCES RĀDĪTĀJI
Pakāpeniski samazinās Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi, jo no Rīgas domes puses tiek atmaksāti
Finanšu nomas līgumi par uzceltajiem objektiem. Samazinājums ir vērojams par 11% un 12%
gadā attiecīgi 2018. un 2019. gadā.
Nododot māju daļas, proporcionāli samazinās arī posteņa “Gatavie ražojumi un preces
pārdošanai” apjoms - par 11%. Attiecīgi arī kopēji Aktīvi un Pasīvi samazinās par 7%
2018. gadā un par 9% - 2019. gadā.
Pozitīvi vērtējams Ilgtermiņa saistību samazinājums par 28%, kas norāda uz efektīvu
uzņēmuma saistību pārvaldību un laikus veiktu atmaksu, tai skaitā samazinot pašvaldības
parādu slogu.

NAUDAS PLŪSMA
Ņemot vērā kredītu apjoma samazinājumu, ir vērojama pozitīva tendence arī kredītu procentu
izdevumos, attiecīgi samazinājums par 14% 2018. gadā un par 9% - 2019.gadā.
Naudas plūsma 2019. gadā ir samazinājusies par 15%, kas ir apmēram 1 miljons eiro. Spriežot
pēc naudas plūsmas analīzes, lielāko ietekmi uz naudas apjoma samazinājumu ir radījis
kreditoru pieaugums un krājumu samazinājums.

PEĻŅAS ZAUDĒJUMU ANALĪZE
Kapitālsabiedrības apgrozījums pēdējos gados samazinās par vidēji 10% gadā (apgrozījums
pa gadiem 2017.-2019., attiecīgi 13.2, 12.0 un 10.9 miljoni eiro), jo samazinājušies ieņēmumi
no ēku un nelietotā īpašuma pārdošanas Rīgas domei.
Peļņas pēc nodokļiem pieaugums 2019. gadā, lai gan ir gandrīz 6 reizes lielāks, tomēr
absolūtos skaitļos ir mazāks nekā 200 tūkstoši, kas, ņemot vērā apgrozījumu virs 10
miljoniem, ir vērtējams pozitīvi.
Peļņa 2017. un 2018. gadā ir bijusi vidēji 0,1% un 0,3% apmērā no Neto apgrozījuma.

NETO APGROZĪJUMS
Sabiedrības sniegto īres un apsaimniekošanas pakalpojumu apjoms 2019. gadā ir pieaudzis,
bet kopējais apgrozījums samazinājies par 10%, kam iemesls ir ieņēmumu no ēku pārdošanas
samazinājums par 1,18 miljoniem, kas ir uz pusi mazāk nekā 2018. gadā.
Īres un apsaimniekošanas maksas veido vidēji 1.7 milionu eiro lielu apgrozījumu un RPD
finansējums sociālo ēku īres maksām - vidēji 1.2 miljonus eiro, bet būtiskāko neto
apgrozījuma daļu veido nekustamo īpašumu pārdošana (attiecīgi samazinājums pa gadiem
2017.-2019. - 9.8, 8.0 un 6.8 miljoni eiro).
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Pārējo apgrozījumu sastāda dažādi nelieli ar apsaimniekošanu, īri saistīti ieņēmumi,
piemēram, būvniecība, būvuzraudzība, īre un apsaimniekošana, autostāvvietas, bet kopējā
summa veido vidēji 0.5 miljonus eiro gadā.

RAŽOŠANAS IZMAKSAS
Ražošanas izmaksu lielākais postenis ir Pārdoto krājumu vērtību norakstīšana, kas ir
samazinājusies pa gadiem (2017. – 2019.gadā attiecīgi par 7.9, 6.5 un 5.3 miljoniem eiro).
Nākamie lielākie posteņi ir saistīti ar atalgojumu - Darba algas un VSAOI. Šie posteņi katru
gadu pieaug par vidēji 2-3%, nosedzot inflāciju un saskaņā ar Valdes lēmumiem palielinot
atalgojumu administratīvajam personālam.
Pārējās lielākās izmaksas vidēji aptuveni 60 000 eiro apmērā saistītas ar remontiem, telpu
uzturēšanu, transportu un materiālu iegādi. 2019. gadā notika bezcerīgo debitoru parāda
summas norakstīšana lielā apjomā - 91 141 eiro.

ADMINISTRĀCIJAS IZMAKSAS
Administrācijas izmaksas ir pieaugušas pa gadiem: 20% 2018. gadā un 6% - 2019. gadā,
sasniedzot 326 635 eiro.
Lielākais postenis ir atalgojums, kas gan 2019. gadā ir samazinājies par 5% un veido 160 106
eiro.
2019. gadā ir dubultojušies sakaru izdevumi: 2018. gadā tie bija 38 tūkstoši eiro, bet
2019. gadā - 70 tūkstoši eiro.
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7.2.

Finanšu dati un salīdzinājums pa gadiem
Tabula Nr.4
Finanšu rādītāji
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Tabula Nr. 5
Bilance
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Tabula Nr. 6
Naudas plūsma
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Tabula Nr. 7
Peļņas vai zaudējumu aprēķins (kopā)
Rādītāja nosaukums
Neto apgrozījums
Pārdoto preču un pakalpojumu izmaksas
Bruto peļņa vai zaudējumi
Administrācijas izmaksas
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas
Peļņa vai zaudējumi pirms UIN
Uzņēmuma ienākuma nodoklis
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi pēc UIN
Ieņēmumi
Izdevumi

2016

2017

2018

2019

12 156 604

13 260 112

12 036 693

10 862 341

9 749 657
2 406 947
243 009
57 100
104 853
500 294
2 607 890
8 589
0
8 589

11 350 743
1 909 369
258 611
200 557
29 176
395 598
2 198 668
19 069
0
19 069

10 142 557
1 894 136
311 740
132 421
117 323
323 872
1 882 612
38 754
496
38 258

8 987 181
1 875 160
326 635
94 773
29 617
303 795
1 704 001
213 475
787
212 688

12 713 998
12 705 409

13 856 267
13 837 198

12 492 986
12 454 232

11 260 909
11 048 221
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Tabula Nr.8
Neto apgrozījums
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Tabula Nr.9

Tabula Nr.10
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Komercnoslēpums

Tabula Nr.11
Rīgas domei nodotā daļa no būvētajiem īpašumiem uz 2019.gada beigām
Rīgas domei nodotā daļa
Objekta nosaukums

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ar veiktu
samaksu (%)
uz 05.12.2019.
73,68
52,63
52,63
52,63
49,45
52,63
0
0
46,34
80,00
44,44

Sigulda, Strēlnieku iela 84a
Baldone, Pasta iela 4
Vinteri, Silakrogs, Ropažu nov.
Silavējš, Silakrogs, Ropažu nov.
Jūrkalnes ielā 7A
Olaine, Dalbes ielā 6
Ulbrokas ielā 13 I kārta
Ulbrokas ielā 13 II kārta
Ulbroka ielā 13
Valdeķu ielā 58B
Mežrozīšu iela 24
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par visiem
noslēgtajiem
līgumiem (%)
78,95
57,89
57,89
57,89
54,83
57,89
0
0
51,71
80,00
55,56

Tabula Nr.12
Komercnoslēpums
Latvijas Bankas atskaites izvilkums uz 2019.gada novembri par aizdevumu apjomiem un
atlikumiem RPB
Atmaksas
termiņš

Aizņēmuma
summa

Parāds uz
pārskata
gada sākumu

1

2

Aizņēmuma atmaksātā daļa
(-)
No 2019. gada
sākuma

Pārskata
periodā

Parāds uz
pārskata
perioda
beigām

5

6

10

Aizņēmuma
apkalpošana
s izdevumi
no gada
sākuma
11

Aizdevējs

Mērķis

Parakstīšanas
datums

B

D

E

F

A/S Nordea

Puškina lic., B/D Vesetas un
Juglas 1B

18.10.2006.

15.01.2021.

5 259 855,95

1 203 895,00

-400 741,94

803 153,06

512,66

25.01.2027.
25.01.2028.

5 264 625,70
46 750 232,30

2 493 770,10
22 380 083,42

-277 085,56
-2 331 225,30

2 216 684,54
20 048 858,12

0,00
156 518,73

DEPFA/FMS
A/S SEB banka

Dzirciema iela 24
Lubānas iela

31.07.2007.
04.02.2008.

A/S SEB banka

Ilūkstes iela

28.04.2008.

25.01.2027.

17 589 791,08

8 168 881,08

-942 091,00

7 226 790,08

87 469,67

A/S SEB banka

B/D Juglas 1B

16.06.2008.

25.01.2027.

2 271 313,01

778 795,41

-149 251,76

629 543,65

8 361,99

A/S SEB banka

M.Keldiša 22B

27.10.2008.

25.01.2029.

6 449 856,67

3 509 634,34

-326 691,37

3 182 942,97

55 323,14

A/S SEB banka

Sigulda, Strēlnieku 84A

07.11.2008.

25.01.2028.

2 491 733,11

680 294,61

-131 143,85

549 150,76

14 201,81

A/S Nordea

Baldone, Pasta iela 4

03.07.2009.

25.01.2028.

5 677 258,52

2 988 030,80

-298 803,08

2 689 227,72

71 466,64

Luminor AS

Rīga, Jūrkalnes iela 31

06.01.2009.

25.01.2028

8 679 518,04

4 854 748,50

-467 212,62

4 387 535,88

113 653,04

A/S Nordea

Rīgas rajons, Ropažu
novads, "Vinteri"

05.06.2009.

25.01.2028

6 199 840,17

3 263 073,74

-326 307,38

2 936 766,36

69 774,03

A/S Nordea
Luminor AS

Rīgas rajons, Ropažu
novads, "Silavējš"
Olaine, Dalbes iela 6

05.06.2009.
27.07.2009.

25.01.2028
25.01.2028

2 742 541,63
1 881 605,68

1 443 442,94
990 318,76

-144 344,30
-99 031,88

1 299 098,64
891 286,88

30 865,02
23 184,02

A/S Nordea
A/S Nordea

Ulbrokas iela I kārta
Ulbrokas iela II kārta

29.12.2009.
14.07.2010.

25.01.2029
25.01.2020

29 375 799,33
22 395 447,27

16 919 376,25
13 641 075,59

-1 538 125,12
-1 240 097,78

15 381 251,13
12 400 977,81

464 711,82
457 652,40

A/S SEB banka

Valdeķu iela 58B
Gaigalas iela, Mežrozīšu iela
30, Mežrozīšu iela 34

01.09.2011.

01.06.2021

11 131 852,10

3 339 067,79

-1 113 254,90

2 225 812,89

51 604,55

27.11.2012.

31.10.2022

13 462 016,07

5 983 118,27

-1 495 779,56

4 487 338,71

203 278,93

187 623 286,64

92 637 606,61

-11 281 187,40

81 356 419,21

1 808 578,45

A/S SEB banka

KOPĀ:
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Pielikums Nr.1

Procesu saraksts (atbilstoši KVS rokasgrāmatai)
Pamatdarbības procesi:
P01 Nekustamā īpašuma apsaimniekošana
P01.1. Klientu problēmu pieņemšanas, tehnisko problēmu identifikācija un novēršana
P01.2. Materiālu un inventāra iegāde un uzturēšanas apsaimniekošana
P01.3. Sētnieku un dežurantu darba organizēšana un izpildes kvalitātes kontrole
P01.4. Inženiertehnisko sistēmu un iekārtu uzturēšana
P01.5. Ūdens skaitītāju verifikācija
P01.6. Ūdens un elektroenerģijas skaitītāju kopējo rādījumu nodošana
P01.7. Ūdens skaitītāju rādījumu nodošana un pārbaude no dzīvokļiem
P01.8. Dezinfekcijas, deratizācijas un dezinfekcijas nodrošināšana
P01.9. Nedzīvojamo telpu iznomāšanas uzraudzība
P01.10. Dzīvojamo māju dzīvokļu tehniskā stāvokļa kontrole
P01.11. Neapbūvēto zemes gabalu un stāvparku uzturēšana
P01.12. Mājas lietu uzturēšana
P01.13. Klientu pieņemšana un konsultāciju sniegšana
P02 Būvniecība
P02.1. Būvniecības projektu vadība
P02.2. Apsaimniekošanā esošo ēku tehniskā apsekošana
P02.3. Plānoto un neplānoto remontdarbu veikšana
P02.4. Iesniegumu izskatīšana par telpu vienkāršoto renovāciju un izpildes kontrole

Atbalsta procesi:
A01 Stratēģijas un mērķu noteikšana
A02 Attīstības projektu vadība
A03 Operatīvā plānošana un uzņēmuma darbības pārskats (operatīvās sanāksmes un valdes sēdes)
A04 Iekšējo auditu vadība
A05 Neatbilstību, korektīvo, preventīvo darbību vadība
A06 Iepirkumu vadība
A07 Juridiskais nodrošinājums
A07.1. Parādu piedziņa un dzīvojamo telpu atbrīvošanas organizēšana
A07.2. Līgumu aprite un kontrole
A07.3. Ārējo normatīvo aktu apzināšana un prasību izpilde
A08 Finanšu vadība un grāmatvedība
A08.1. Budžeta sagatavošana un izpildes kontrole
A08.2. Pārskatu un atskaišu sagatavošana un iesniegšana valsts institūcijās
A08.3. Grāmatvedības uzskaites nodrošināšana
A08.4. Aizņēmumu finanšu vadība un nekustamā īpašuma uzskaite
A09 Personāla vadība
A10 Dokumentu vadība
A11 IT vadība
A12 Sabiedrisko attiecību vadība
A13 Saimnieciskais nodrošinājuma un infrastruktūras uzturēšana
A14 Nekustamā īpašuma pārņemšana no Rīgas Domes
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Pielikums Nr.2
Māju uzturēšanas maksas 2019. un 2020.gados
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Pielikums Nr.3
Sabiedrības veiktās būvniecības izmaksas uz vienu kvadrātmetru
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Pielikums Nr.4
Komercdarbības veidu NACE kodu detalizēts skaidrojums
41 Ēku būvniecība
Šajā nodaļā ietilpst visu veidu ēku vispārēja būvniecība. Tā ietver jauno būvniecību,
remontdarbus, pārbūvi un renovāciju, saliekamo būvju vai konstrukciju montāžu
būvlaukumā, kā arī pagaidu rakstura būvju būvniecību. Tā ietver arī visa veida
mājokļu, biroju ēku, veikalu un citu sabiedrisku un pakalpojumu ēku,
lauksaimniecības ēku u.c. ēku pilna cikla būvniecību.
41.2 Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība
Šajā grupā ietilpst pilna cikla dzīvojamo vai nedzīvojamo ēku būvniecība uz sava
rēķina, kā arī par atlīdzību vai uz līguma pamata. Daļu būvdarbu vai pat visu
būvdarbu apjomu var realizēt apakšuzņēmēji. Ja tiek veikti tikai specializētie
būvdarbi, tos klasificē 43.nodaļā.
42 Inženierbūvniecība
Šajā nodaļā ietilpst civilo inženierbūvju būvniecība. Tā ietver jauno būvniecību,
remontdarbus, pārbūvi un renovāciju, saliekamo konstrukciju montāžu būvlaukumā,
kā arī pagaidu rakstura būvju būvniecību.
Šajā nodaļā ietilpst tādu inženierbūvju kā automaģistrāles, ielas, tilti, tuneļi,
dzelzceļu līnijas, lidlauki, ostas un citas hidrobūves, apūdeņošanas sistēmas,
kanalizācijas sistēmas, rūpniecības kompleksās būves, cauruļvadi un
elektropārvades līnijas, ārpustelpu sporta laukumi u.c. būvniecība. Šos darbus var
veikt uz pašu rēķina, kā ari par atlīdzību vai uz līguma pamata. Par daļu no
būvdarbiem un dažreiz pat par visu būvniecības apjomu var noslēgt apakšlīgumus.
43 Specializētie būvdarbi – NACE apraksts
Šajā nodaļā ietilpst specializētie būvdarbi (special trades), t.i., ēku un inženierbūvju
daļu būvniecība vai to sagatavošanas darbi, kuru veikšanai ir nepieciešama īpaša
profesionāla kvalifikācija. Šīs darbības parasti ir specializētas vienā jomā, kas
kopīga dažādām būvēm, prasot specializētas zināšanas vai aprīkojumu šo darbu
veikšanai. Šeit ietvertas tādas darbības kā pāļu dzīšana, pamatu likšana, karkasu
montāža, betonēšanas darbi, mūrēšana, bruģēšana, sastatņu montāža, jumtu segumu
uzklāšana u.c. darbības.
Šajā nodaļā ietilpst arī tērauda konstrukciju uzstādīšana ar nosacījumu, ka to daļas
neražo tas pats uzņēmums. Parasti specializēto būvniecību veic apakšuzņēmums,
bet remontdarbu veikšanai tiek slēgts līgums tieši ar īpašnieku.
Šajā nodaļā ietilpst arī ēku apdare un būvdarbu pabeigšana.
Šajā nodaļā ietilpst arī visu veidu inženiersistēmu, bez kurām nav iespējama būves
funkcionēšana tai paredzētajā nolūkā, ierīkošana. Šīs darbības parasti veic
būvlaukumā, kaut gan atsevišķus darbus var veikt īpašā darbnīcā. Šeit ietilpst tādas
darbības kā sanitārtehniskie darbi, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas sistēmu
uzstādīšana, antenu, signalizācijas sistēmu un citu elektroinstalāciju, smidzināšanas
sistēmu, liftu un eskalatoru ierīkošana u.c. Ietverti arī izolācijas darbi (ūdens,
siltuma, skaņas izolācija), skārdnieku darbi, rūpniecisko saldēšanas iekārtu
montāža, ceļu, dzelzceļu, lidostu, ostu u.c. objektu apgaismojuma un signalizācijas
sistēmu ierīkošana. Inženiersistēmu montāžas darbos ietilpst arī remonts, kas aptver
iepriekš minētās darbības.
Būvdarbu pabeigšana ietver būvdarbu noslēguma operācijas, piemēram, apdari,
iestiklošanu, apmetēju darbus, krāsošanu, grīdu un sienu flīzēšanu vai pārklāšanu ar
citiem materiāliem, piemēram, parketu, paklājiem, tapetēm u.c., kā arī grīdu
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slīpēšanu, apdares būvgaldniecību, skaņas izolācijas darbus, fasādes tīrīšanu utt.
Būvdarbu pabeigšanas darbos ietilpst arī remonts, kas aptver iepriekš minētās
darbības.
Būvmašīnu ar operatoru iznomāšana ir klasificēta kā noteiktā būvniecības darbība,
ko veic ar šo būvmašīnu.
55 Izmitināšana
Šajā nodaļā ietilpst viesu un ceļotāju nodrošināšana ar īslaicīgām apmešanās vietām.
Tā ietver arī naktsmītņu nodrošināšanu uz ilgāku laiku studentiem, viesstrādniekiem
u.c. Dažas struktūrvienības var nodrošināt tikai naktsmītnes, savukārt citas
nodrošina gan naktsmītnes, gan ēdināšanu un/vai atpūtas iespējas. Šajā nodaļā
neietilpst darbības, kas saistītas ar pamata dzīvesvietas nodrošināšanu ilgtermiņā,
piemēram, dzīvokļos, kurus parasti iznomā uz mēnešiem vai gadiem, un kuras ir
klasificētas kā darbības ar nekustamo īpašumu (L sadaļā).
68 Operācijas ar nekustamo īpašumu
Šī sadaļa ietver izīrētāju, aģentu un/vai mākleru darbības vienā vai vairākās jomās
– nekustamā īpašuma pārdošana vai pirkšana, nekustamā īpašuma iznomāšana, citu
ar nekustamo īpašumu saistītu pakalpojumu sniegšana, piemēram, nekustamā
īpašuma novērtēšana vai nekustamā īpašuma fiduciāru darbība. Šajā sadaļā
klasificētās darbības var veikt ar savu vai nomātu īpašumu, par atlīdzību vai uz
līguma pamata. Šeit ietilpst arī objektu būvniecība apvienojumā ar šādu objektu
īpašumtiesību saglabāšanu vai iznomāšanu. Šī sadaļa ietver nekustamā īpašuma
pārvaldnieku darbību.
71 Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un
analīze
Šajā nodaļā ietilpst arhitektūras, inženierbūvniecības, rasēšanas, būvuzraudzības, kā
arī ģeodēzisko un kartēšanas pakalpojumu sniegšana. Tā ietver arī fizikālu, ķīmisku
un citu analītiskās pārbaudes pakalpojumu sniegšanu.
Statūtos minēts: 81 Ēku uzturēšanas un ainavu kopšanas pakalpojumi.
NACE: 81 Būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumi
Šajā nodaļā ietilpst vairāki tehniskā personāla atbalsta pakalpojumi, kā arī to
nodrošināšana klienta telpās, visu veidu ēku iekštelpu un fasāžu tīrīšana, rūpniecisko
iekārtu tīrīšana, vilcienu, autobusu, lidmašīnu u.c. transportlīdzekļu tīrīšana,
autocisternu un tankkuģu iekšpuses tīrīšana, ēku, kuģu, vilcienu u.c. objektu
dezinficēšana un kaitēkļu iznīcināšana tajos, pudeļu tīrīšana, ielu slaucīšana, sniega
un ledus tīrīšana, ainavu kopšanas un uzturēšanas pakalpojumi un šo pakalpojumu
sniegšana, vienlaikus projektējot ainavu plānus un/vai celiņu, atbalsta sienu,
segumu, žogu, dīķu un līdzīgu konstrukciju būvniecību (t.i., uzstādīšanu).
81.10 Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības
Šajā klasē ietilpst dažādu saimniecisko atbalsta pakalpojumu sniegšana klienta
telpās. Šie pakalpojumi ietver iekštelpu vispārēju tīrīšanu, uzturēšanu, atkritumu
izvietošanu, apsardzes un drošības nodrošināšanu, pasta iznēsāšanu, administratora
pakalpojumus, veļas mazgāšanu un citus līdzīgus atbalsta pakalpojumus klienta
telpās. Šīs atbalsta darbības veic apkalpojošais personāls, kas nav iesaistīts klienta
pamata uzņēmējdarbībā un nav atbildīgs par to.
Šajā klasē neietilpst:
– tikai viena atbalsta pakalpojuma sniegšana (piemēram, tikai iekštelpu vispārējas
tīrīšanas pakalpojumi) vai tikai vienas funkcijas nodrošināšana (piemēram, apkure),
sk. attiecīgo klasi atbilstoši sniegtajam pakalpojumam;
– vadības un tehniskā personāla nodrošināšana klienta uzņēmuma pilnīgai
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ekspluatācijai, piemēram, viesnīcā, restorānā, raktuvēs vai slimnīcā, sk.
ekspluatētajai struktūrvienībai atbilstošo klasi;
– klienta datorsistēmu un/vai datu apstrādes iekārtu pārvaldība un darbība uz vietas,
sk. klasi 62.03;
– labošanas iestāžu darbība uz līguma pamata vai par atlīdzību, sk. klasi 84.23.
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Pielikums Nr.5

Zemesgabalu saraksts, kuros nav līdz galam noformēta ZG
platība Kadastra
m2
numurs

Kadastra
apzīmējums

Atrašanās vieta

Apraksta dokuments

Atbildīgā persona

3387 0100 092 2195

0100 092 2195

Dzilnas iela 11

Nav noformēts ZG uz RPP vārda iztrūkstošu dokumentu dēļ

Rīgas pilsētbūvnieks SIA

3558 0100 092 2572

0100 092 2572

Dzilnas iela 13

Nav noformēts ZG uz RPP vārda iztrūkstošu dokumentu dēļ

Rīgas pilsētbūvnieks SIA

2252 0100 092 2560

0100 092 2560

Dzilnas iela 17

Nav noformēts ZG uz RPP vārda iztrūkstošu dokumentu dēļ

Rīgas pilsētbūvnieks SIA

3756 0100 092 2198

0100 092 2198

Dzilnas iela 19

Nav noformēts ZG uz RPP vārda iztrūkstošu dokumentu dēļ

Rīgas pilsētbūvnieks SIA

455 0100 092 2558

0100 092 2558

Dzilnas iela 22

Nav noformēts ZG uz RPP vārda iztrūkstošu dokumentu dēļ

Rīgas pilsētbūvnieks SIA

3179 0100 092 2197

0100 092 2197

Dzilnas iela 24

Nav noformēts ZG uz RPP vārda iztrūkstošu dokumentu dēļ

Rīgas pilsētbūvnieks SIA

1703 0100 092 2199

0100 092 2199

Dzilnas iela 26

Nav noformēts ZG uz RPP vārda iztrūkstošu dokumentu dēļ

Rīgas pilsētbūvnieks SIA

3583 0100 092 2573

0100 092 2573

Ēvalda Valtera iela 7

Nav noformēts ZG uz RPP vārda iztrūkstošu dokumentu dēļ

Rīgas pilsētbūvnieks SIA

2562 0100 092 2573

0100 109 2029

Valentīna Pikuļa aleja 11 Nav noformēts ZG uz RPP vārda iztrūkstošu dokumentu dēļ

Rīgas pilsētbūvnieks SIA
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Pielikums Nr.6
Sabiedrības struktūrshēma:
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Pielikums Nr.7
RPB izsludināto iepirkumu apkopojums pa gadiem

Nr.

Nosaukums

Metode

Process

Līgumslēdzējs

Līguma summa
EUR bez PVN

Pied.
iesniegušo
pret. skaits

SIA RPB 2019/19 Dezinsekcijas, dezinfekcijas un Mazie
deratizācijas pakalpojumu sniegšana iepirkumi

Līgums

SIA AKTIS

41 999

2

SIA RPB 2019/18 SIA
„Rīgas
pilsētbūvnieks” Mazie
apsaimniekojamajām
mājām iepirkumi
nepieciešamo
ugunsdrošības
pakalpojumu un inventāra iegāde

Līgums

SIA "FN-SERVISS"

41 999

3

SIA RPB 2019/17 Par projekta “Daudzdzīvokļu māju
kompleksa Rīgā, Ulbrokas ielā 13”
saistību refinansēšanu
SIA RPB 2019/16 Par ārējo neatkarīgo izvērtējamu
veikšanu

Atklāts
konkurss

Līgums

Akciju
sabiedrība 13 600 469,24
"Citadele banka"

1

Mazie
iepirkumi

Līgums

SIA "Agile & Co"

18 000

3

SIA RPB 2019/15 Dabasgāzes iegāde

Mazie
iepirkumi

Līgums

SIA "Enefit"

41 999

6

SIA RPB 2019/14 Ventilācijas kanālu apkope

Atklāts
konkurss

Līgums

SIA "FN-SERVISS"

143 999

2
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SIA RPB 2019/13 Remontdarbu veikšana SIA „Rīgas Mazie
Līgums
SIA
"BALSTS-R" 169 999
pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās iepirkumi
PS
BOSSlex
un
mājās
partneri
SIA
"ONDULAT"
SIA "Alpex"

SIA RPB 2019/12 Sadzīves
atkritumu
novietņu būvniecība

Līgums

SIA "BALSTS-R"

44 998

1

SIA RPB 2019/11 Dezinsekcijas, dezinfekcijas un Mazie
deratizācijas pakalpojumu sniegšana iepirkumi

Pārtraukts

-

41 999

3

SIA RPB 2019/10 Sadzīves
atkritumu
novietņu būvniecība
SIA RPB 2019/9 Aizņēmuma saņemšana

Pārtraukts

-

0

Nav zināms

-

Nav zināms

SIA RPB 2019/8

konteineru Mazie
iepirkumi
Atklāts
konkurss
Informācijas
izvietošanas Sarunu
pakalpojuma iegāde SIA „Rīgas procedūra
pilsētbūvnieks” vajadzībām
SIA
„Rīgas
pilsētbūvnieks” Mazie
darbinieku veselības apdrošināšana
iepirkumi

Līgums

MEDIA
SIA

Līgums

AAS "BTA Baltic 41 999
Insurance Company"

1

SIA RPB 2019/6

Dezinsekcijas, dezinfekcijas un Mazie
deratizācijas pakalpojumu sniegšana iepirkumi

Pārtraukts

-

41 999

2

SIA RPB 2019/5

Tintes kasešu un tonera kasešu iegāde Mazie
SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” biroja iepirkumi
tehnikai

Līgums

SIA "Officeday Latvia"

41 999

8

SIA RPB 2019/7

konteineru Mazie
iepirkumi

4 (4 daļas)
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SIA RPB 2019/4

Kancelejas preču iegāde SIA „Rīgas Mazie
pilsētbūvnieks” vajadzībām
iepirkumi

Līgums

SIA "A-birojs"

SIA RPB 2019/3

Ēku vadības sistēmu ekspluatācijas Mazie
un darbības nodrošināšana
iepirkumi

Līgums

3 (3 daļas)

SIA RPB 2019/2

Dzīvokļu
aprīkošana
ar Atklāts
autonomajiem dūmu detektoriem SIA konkurss
“Rīgas
pilsētbūvnieks”
apsaimniekojamās ēkās

Līgums

SIA
"Moduls 41 999
Engineering"
SIA
"Integrators"
SIA "RK Birojs"
SIA "FN-SERVISS"
24 417

SIA RPB 2019/1

Videonovērošanas
uzturēšana

sistēmu Mazie
iepirkumi

Līgums

SIA "Baltic
Group"

1

SIA RPB 2018/15 Informācijas
izvietošanas Atklāts
pakalpojuma iegāde SIA „Rīgas konkurss
pilsētbūvnieks” vajadzībām
SIA RPB 2018/14 Būvuzraudzības pakalpojuma iegāde Mazie
iepirkumi

Izbeigts

-

0

Līgums

SIA "BŪVUZRAUGI 15 000
LV"

1

SIA RPB 2018/12 Skaitītāju verifikācija SIA „Rīgas Mazie
pilsētbūvnieks”
apsaimniekotajās iepirkumi
daudzdzīvokļu mājās

Līgums

SIA "V & V VentMet 24 735,42
laboratorija"

3

89

41 999

Builder 41 999

7

8

Komercnoslēpums
SIA RPB 2018/11 Skaitītāju verifikācija SIA „Rīgas Mazie
pilsētbūvnieks”
apsaimniekotajās iepirkumi
daudzdzīvokļu mājās

Pārtraukts

-

n/a

SIA RPB 2018/10 Datortehnikas iepirkums

Līgums

Akciju
sabiedrība 41 999
"CAPITAL"

2

3

Mazie
iepirkumi

SIA RPB 2018/9

Atkritumu savākšana, izvešana un Atklāts
transportēšana līdz noglabāšanas vai konkurss
šķirošanas vietai no SIA „Rīgas
pilsētbūvnieks” apsaimniekotajiem
īpašumiem

Pārtraukts

-

SIA RPB 2018/8

Logu nomaiņai sociālajā dzīvojamā Mazie
mājā Rīgā, Biešu ielā 6
iepirkumi

Līgums

SIA "BALSTS-R"

SIA RPB 2018/7

Lifta ierīkošana sociālajā mājā Rīgā, Sarunu
Lubānas 48
procedūra

Līgums

SIA "Balsts-R"

1

SIA RPB 2018/6

Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās Slēgts
mājas Ziepju ielā 11, Rīgā (kadastra konkurss
apzīmējums
01000730189001),
pārbūve par daudzdzīvokļu īres
dzīvojamo māju

Izbeigts

-

4

90

29 923

2

Komercnoslēpums
SIA RPB 2018/5

Remontdarbu veikšana SIA „Rīgas Mazie
pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās iepirkumi
mājās

Līgums

SIA "INFO SERVISS" 169 999
SIA
"Alpex"
SIA
"ONDULAT"
SIA "ARMS Group"
SIA "BALSTS-R"

5

SIA RPB 2018/4

Remontdarbu veikšana SIA „Rīgas Atklāts
pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās konkurss
sociālajās mājās

Līgums

SIA
"Alpex"
SIA
"BALSTS-R"
SIA "ARMS Group"

109 451,57

3 (7 daļās)

SIA RPB 2018/3

Kodu atslēgu apkalpošana SIA
„Rīgas
pilsētbūvnieks”
apsaimniekojamās mājās
SIA
„Rīgas
pilsētbūvnieks”
darbinieku veselības apdrošināšana

Sarunu
procedūra

Līgums

SIA "Meko un Ko"

85 917,24

1

Mazie
iepirkumi

Līgums

BTA Baltic Insurance 32 424,40
Company

2

Būvprojekta
“Trīs
savstarpēji Mazie
saistītas sociālās dzīvojamās mājas ar iepirkumi
Rīgas Sociālā dienesta teritoriālo
centru,
dienas
centru,
Rīgā,
Mežrozīšu ielā 43” ekspertīzes
veikšana

Līgums

SIA
„Lejnieku 21 200
projektēšanas birojs”

4

SIA RPB 2017/16 Skaitītāju verifikācija SIA „Rīgas Atklāts
pilsētbūvnieks”
apsaimniekotajās konkurss
daudzdzīvokļu mājās

Līgums

SIA “Orols
uzskaite”

2

SIA RPB 2017/15 Kodu atslēgu apkalpošana SIA Atklāts
„Rīgas
pilsētbūvnieks” konkurss
apsaimniekojamās mājās

Pārtraukts

-

SIA RPB 2018/2

SIA RPB 2018/1

91

ūdens 55 841,12

1

Komercnoslēpums
SIA RPB 2017/14 Informācijas
izvietošanas
pakalpojuma iegāde SIA „Rīgas
pilsētbūvnieks” vajadzībām
SIA RPB 2017/13 Apsardzes signalizācijas ierīkošana
un tehniskās apsardzes pakalpojumu
sniegšana
SIA
„Rīgas
pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās
mājās

Atklāts
konkurss

Izbeigts

-

Atklāta
procedūra

Līgums

SIA "SP Leģions"

75 378,60

4

Mazie
iepirkumi
SIA RPB 2017/11 Liftu tehniskā apkalpošana SIA Atklāts
„Rīgas
pilsētbūvnieks” konkurss
apsaimniekojamās mājās

Līgums

AS "Latvijas Gāze"

41 999

2

Līgums

SIA "Recept-Holding 184 707
Lifts"
AS "Latvijas lifts Šindlers"
SIA
"Kone
Lifti
Latvija"
SIA "Furors"

5 (6 daļas)

SIA RPB 2017/10 Remontdarbu veikšana SIA „Rīgas Mazie
pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās iepirkumi
mājās

Līgums

5

SIA RPB 2017/9

Automašīnu pilna servisa noma SIA Atklāts
„Rīgas pilsētbūvnieks” vajadzībām
konkurss

Līgums

SIA "Info Serviss" 169 999
SIA
"Alpex"
SIA
"ONDULAT"
SIA "Preiss Būve"
SIA "Balsts-R"
SIA "Autofavorīts"
135 306,72

SIA RPB 2017/8

SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” gada Sarunu
pārskata revīzija
procedūra

Līgums

SIA
„ERNST
& 25 470
YOUNG BALTIC”

1

SIA RPB 2017/12 Dabasgāzes iegāde

92

0

3

SIA RPB 2017/7

Komercnoslēpums
Apsardzes signalizācijas ierīkošana Atklāta
Pārtraukts
un tehniskās apsardzes pakalpojumu procedūra
sniegšana
SIA
„Rīgas
pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās
mājās

-

3

1

SIA RPB 2017/5

Elektroenerģijas iegāde

Atklāts
konkurss

Līgums

AS "Latvenergo"

SIA RPB 2017/4

Ēkas Rīgā, Emmas ielā 3, jumta Atklāts
nomaiņa
konkurss

Līgums

SIA "BALSTS-R"

SIA RPB 2017/3

Izstrādāt
un
saskaņot
būvdokumentāciju
telpu
izmantošanas veida maiņai
Saimniecības
preču
un
remontdarbiem nepieciešamo preču
iegāde SIA „Rīgas pilsētbūvnieks”
vajadzībām
Degvielas iegāde SIA „Rīgas
pilsētbūvnieks” vajadzībām

Mazie
iepirkumi

Pārtraukts

-

1

Atklāts
konkurss

Līgums

SIA
"Tirdzniecības 134 999
nams "Kurši"

3

Mazie
iepirkumi

Līgums

AS "VIADA Baltija"

3

SIA RPB 2017/2

SIA RPB 2017/1

93

152 820,08

41 999

2

Komercnoslēpums

Pielikums Nr.8

Zemes īres sludinājumi portālā www.ss.lv Rīgā uz audita brīdi
Nekustamais īpašums : Zeme : Rīga :
Āgenskalns

Iela

Iežogots zemes gabals Ulmaņa gatves malā,
1. netālu no Mūkusalas apļa. Labi pārredzama
vieta. Uz zemes gabala neliels konteinera

Ulmaņa g. 3

Iela

Īpašnieks ilgtermiņā iznomā zemi un uz tās
2. esošās ēkas. Zemes gabals atrodas jauktas
apbūves ar ražošanas un komercdarbības f

Izīrē zemes gabalu
5000m² platībā K.
Ulmaņa gatvē 205,
4. pieejamas visas
komonikācijas. Cena
1000eur/mēn. Sīkāka
informācij

Iela

Cena /m2

1500 m²

1,000 €/mēn.

m2

Cena

Cena /m2
0,29€/ m²

Spilves 10

11970 m²

Iela

m2

Nekustamais īpašums : Zeme : Rīga : Pļavnieki

Nekustamais īpašums :
Zeme : Rīga : Beberbeķi

Cena

0.67€/ m²

Nekustamais īpašums : Zeme : Rīga :
Iļģuciems

Elektroenerģijas Atļautā slodze: 400-600 kW.
3. Piedāvājam nomai laukumu 0.2 ha, izklāts ar
betona plāksnēm. Zemes kopējā platīb

m2

3,500 €/mēn.

Cena

Cena /m2
0,38€/ m²

Lubānas 84

m2

2500 m²

950 €/mēn.

Cena

Cena /m2
0,2€/ m²

1,000 €/mēn.
Beberbeķu 66

5000 m²

94
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Pielikums Nr.9
Zemes īres sludinājumi portālā www.reklama.lv Rīgā uz audita brīdi
Adrese

m2

Apraksts

Cena

Rīgas raj., Garkalnes
nov., Жубитес

3729

Maskavas forštate,
Kalna

400

Izīrē zemes gabalu 400 m2 Kalna ielā 1 pie ceļa. Zeme nav apbūvēta. Ļoti laba vieta veikalam vai
lielgabaritam tirdzniecības paraugam. Fasades, blīvi apdzīvotā rajonā. Var...

≈0,63 €/m²

Talsu raj., Mērsraga
pag., 7000m2

7000

Izīrē uz vasaru treileru novietosanai, liela iela 164- 7000 m2telsu uzlikšanai un.t.t cena runajama
blakus elektrība, Zemes gr., Priv., Īres tiesības

≈10 €/m²

Krasta masīvs, Krasta 84

300

Piedāvāju ilglaicīgai nomai teritoriju 300 - 800 m2 Rīgā, Krasta ielā 84, 200 metrus no Dienvidu tilta,
400 metrus līdz LIDO Krasta, 800 metri līdz AKROPOLIS. Garantēju labus...

0,50 €/m²

Čiekurkalns

2000

0,50 €/m²

Jugla

906

0,55 €/m²

Jūrmala, Kauguri, Zeme

2299

Pļavnieki, Deglava 106

4419 gāze, ūdens, centrālā ūdensapgāde, centrālā kanalizācija, elektrība, visas komunikācijas, Zemes gr.

0,11 €/m²

Uz 1 gadu, uz 2 gadiem, uz 3 gadiem, ar iespēju pagarināt līgumu, atbrīvots, zeme robežojas ar ielu,
zeme robežojas ar asfalta seguma ceļu, ir elektrība, ir gāze, pilsētas...

95

0,59 €/m²
arhīvs
1,58 €/m²
arhīvs

Pielikums Nr.10
Grafiki ziņojumam
Grafiks Nr.1

Saistību apjomi un atmaksas (Eur)
12 970 894

12 748 788

92 637 607

81 356 420

2017

2018

Aizņēmumi no kredītiestādēm (īstermiņa daļa)
Aizņēmumi no kredītiestādēm (ilgtermiņa daļa)

96

23 805 647

58 913 794
2019

Grafiks Nr.2

Saņemta un izlietota dotācija sociālo telpu īres maksām 2017 - 2020.g.

200 000
180 000
160 000
140 000

120 000
100 000
80 000

60 000
40 000
20 000

Izlietots

Saņemts
Grafiks Nr.3

RPP finansējums sociālo telpu īres maksām pa gadiem (Eur)
1 300 000

1 200 000
1 100 000
1 000 000

1 175 714

1 100 569
2017

2018

97

1 240 328

2019

apr.20

marts.20

febr.20

janv.20

dec.19

nov.19

okt.19

sept.19

aug.19

jūl.19

jūn.19

maijs.19

apr.19

marts.19

febr.19

janv.19

dec.18

nov.18

okt.18

sept.18

aug.18

jūl.18

jūn.18

maijs.18

apr.18

marts.18

febr.18

janv.18

dec.17

nov.17

okt.17

sept.17

aug.17

jūl.17

jūn.17

maijs.17

apr.17

marts.17

febr.17

janv.17

-

Grafiks Nr.4

Neto apgrozījums - ieņēmumi no īres un apsaimniekošanas

3 114 399 3 101 910
2 920 652

1 861 582
1 633 336 1 636 230

1 100 569

1 175 714

1 240 328

186 747
IEŅĒMUMI NO IEDZĪVOTĀJU ĪRES UN
APSAIMN.MAKSAS

RPP FINANSĒJUMS SOCIĀLO TELPU ĪRES
MAKSĀM

2017

0

RPP FINANSĒJUMS SOCIĀLO TELPU
REMONTAM

2018

98

302 455

2019

ĪRES MAKSAS UN RPP FINANSĒJUMS KOPĀ

Grafiks Nr.5

Ieņēmumi pa veidiem
74%
67%
62%

22%

26%

29%

0%
IEŅĒMUMI NO IEDZĪVOTĀJU
ĪRES UN APSAIMN. MAKSAS

IEŅĒMUMI NO IEGULDĪJUMA
ĪPAŠUMU PĀRDOŠANAS RĪGAS
DOMEI

2%

2%

1%

1%

2%

0%

0%

0%

IEŅĒMUMI NO PROJEKTU
IEŅĒMUMI PAR TELPU NOMU UN IEŅĒMUMI PAR ZEMES NOMU
VADĪBAS UN BŪVUZRAUDZĪBAS
APSAIMNIEKOŠANU

2017

99

2018

2019

3%

4%

5%

CITI IEŅĒMUMI

Grafiks Nr.6

Izmaksas un ieņēmumi zemes un autostāvvietas nomai

160 000
140 000

135 266

120 000
119 318

100 000

94 963

80 000
60 000
40 000

139 965

129 753

69 077
50 906

46 394

2017

2018

20 000

54 183

0

Nekustamā īpašuma nodoklis (Eur)

Ieņēmumi par zemes nomu

100

2019

Autostāvvietas nomas Ulbrokas iela

