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MK

Ministru kabinets

MVI

Mazvērtīgs inventārs

N/A

Nav attiecināms

OECD

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija

Pārbaudes periods
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līdz 2019. gada 30. septembris)

PL

Pamatlīdzekļi

RD vai Pašvaldība

Rīgas dome

RDĪD

Rīgas domes Īpašuma departaments

RS vai Sabiedrība, vai Klients

SIA “Rīgas serviss”

UIN

Uzņēmuma ienākuma nodoklis

VU

Valsts uzņēmums
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1

Ziņojuma sagatavošanas pamats

1.1

Vispārējs situācijas apraksts
Pamatojoties uz Rīgas domes (turpmāk – “RD”) 28.08.2019. lēmumu Nr.2556 “Par ārējo
neatkarīgo izvērtējumu veikšanu kapitālsabiedrībās un aģentūrās” 13 Rīgas domes
kapitālsabiedrībām, tai skaitā SIA “Rīgas serviss” (turpmāk – “RS”) ir noteikta prasība
veikt ārēju neatkarīgu darbības un rīcības ar mantu un finanšu līdzekļiem tiesiskuma un
lietderības, un korporatīvās pārvaldības izvērtējumu.

1.2

Projekta darba apjoms
Saskaņā ar 2019. gada 29. oktobra līgumu Nr. 3-14/19-192 starp RS (turpmāk – “Klients”
vai “Sabiedrība”) un KPMG Baltics AS (turpmāk – “KPMG”), (turpmāk – “Līgums”),
KPMG noteiktais darba uzdevums ir veikt ārēju neatkarīgu RS darbības un rīcības ar
mantu un finanšu līdzekļiem tiesiskuma un lietderības, un korporatīvās pārvaldības
izvērtējumu par periodu no 2017. gada līdz izvērtējuma veikšanas brīdim.

1.3

Ziņojuma mērķis
Šis ziņojums ir konfidenciāls un sagatavots RS valdei. Saskaņā ar Līgumu, RS ir tiesīgs
iesniegt šo ziņojumu Rīgas pilsētas pašvaldībai, valsts un pašvaldību iestādēm un
institūcijām. Bez mūsu iepriekšējas rakstiskas atļaujas šo ziņojumu vai tā daļas nedrīkst
rādīt vai kopēt un nodot jebkurai citai pusei, kas nav Rīgas pilsētas pašvaldība, valsts un
pašvaldību iestāde un institūcija, vai citādi atsaukties uz to vai izmantot to jebkuram
citam nolūkam. Par šī ziņojuma saturu mēs neuzņemamies nekādu atbildību pret jebkuru
citu pusi, izņemot RS.

1.4

Izvērtējuma statuss Starpziņojuma sagatavošanas brīdī
Balstoties uz projekta tehnisko specifikāciju, pirmajā izvērtējuma posmā nepieciešams
veikt:
1.1. neatkarīgu uzņēmējdarbības pārbaudi (tai skaitā kapitālsabiedrības pamatprincipu
izvērtējums un finanšu analīze);
1.2. korporatīvās pārvaldības, iekšējās kontroles un izvēlētu darījumu pārbaudi (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).
Izvērtējuma otrajā posmā nepieciešams veikt:
2.1. atbilstības un iekšējo kontroļu izvērtējumu, ņemot vērā pirmajā posmā identificētos
riskus;
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2.2. identificēto risku padziļinātu izpēti darījumu un transakciju līmenī;
2.3. Rīgas pilsētas pašvaldības līdzdalības SIA “Rīgas serviss” kā kapitālsabiedrībā
atbilstības Valsts pārvaldes iekārtas likumam novērtējumu (analizējot līdzdalības
pamatotību un lietderību katram no Rīgas serviss darbības veidiem, ņemot vērā
Konkurences likumā ietverto regulējumu, nosakot vai esošais ir tiesiski pamatots un
visefektīvākais risinājums un kāda ir Rīgas serviss darbības ietekme uz brīvu un
vienlīdzīgu uzņēmējdarbības vidi un konkurenci, ja nepieciešams, veicot tirgus izpēti,
identificējot iespējamos konkurences neitralitātes pārkāpumus).
Starpziņojuma ietvaros esam veikuši 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 uzdevumus, identificējot
uzņēmuma riskus, sniedzot rekomendācijas to novēršanai un apkopojot labās prakses
piemērus, tai skaitā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (turpmāk –
“OECD”) un nacionālās vadlīnijas. Apkopojot 1.1 un 1.2 uzdevuma analīzes rezultātus,
konstatējām, ka Sabiedrība neveic un nesaņem ziedojumus, dāvinājumus, tai nav
aktuālu līgumu par reklāmas un mārketinga pakalpojumiem. Taču identificējām šādas
paaugstināta riska jomas:
-

Personāla izmaksas (vidēji 57% no Sabiedrības pašizmaksas un 66% no
administrācijas izmaksām laika posmā 2017. gads – 2019. gada 30. septembris);

-

Personālam aprēķinātās piemaksas (2019. gadā, salīdzinot ar 2018. gadu,
aprēķināto piemaksu apjoms ir palielinājies par 42,7 tūkst. EUR un bija 65,2 tūkst.
EUR);

-

Materiālu un pakalpojumu iegāde, tai skaitā iepirkumi (vidēji 31% no Sabiedrības
pašizmaksas laika posmā 2017. gads – 2019. gada 30. septembris).1

Identificētās jomas Starpziņojumā esam padziļināti izpētījuši darījumu un transakciju
līmenī, izņemot Sabiedrības aprēķināto piemaksu izmaiņas 2019. gadā. Detalizētāku
aprakstu skatīt nākamajā sadaļā Izmantotā pieeja.
Balstoties uz Starpziņojumā veikto izvērtējumu, 2. posmā veiksim:
-

2019. gadā personālam aprēķināto piemaksu padziļinātu pārbaudi;

-

uzdevumu nr. 2.3;

-

iesniegsim Sabiedrībai visaptverošu izvērtējuma ziņojumu, kas aptver abos
posmos veikto analīzi, rezultātus;

-

iesniegsim ziņojuma kopsavilkumu, kas aptver plašam lietotāju lokam pieejamu
informāciju par pārbaudes rezultātā gūtajiem secinājumiem.

Šo informāciju iesniegsim RS ne vēlāk kā 2020. gada 20. aprīlī.

Sabiedrības gada pārskats, sadaļa “Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai
sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas”
1
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1.5

Izmantotā pieeja
Izvērtējuma ietvaros tika veikti uzdevumi:
1) Uzņēmuma organizatoriskās struktūras analīze;
2) Saistīto Iekšējo normatīvo aktu un dokumentācijas izpēte;
3) Intervijas ar uzņēmuma augstāko vadību un atbildīgajiem darbiniekiem;
4) Darbības finanšu rādītāju apkopojums un analīze;
5) Korporatīvās pārvaldības uzbūves novērtējums salīdzinājumā ar piemērojamiem
ārējiem normatīvajiem aktiem un labo praksi korporatīvajā pārvaldībā;
6) Intervijas ar uzņēmuma darbiniekiem, lai identificētu, kā procesi tiek veikti praksē, kā
arī identificētu procesus, kas nav aprakstīti iekšējos normatīvajos aktos (ja tādi ir);
7) Korporatīvās pārvaldības efektivitātes novērtējums salīdzinājumā ar piemērojamiem
iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem un labo praksi korporatīvajā pārvaldībā;
8) Trūkumu identificēšana un rekomendāciju izstrāde korporatīvās pārvaldības
efektivitātes trūkumu novēršanai, sniedzot katra trūkuma būtiskuma vērtējumu.
Lai pārbaudītu Sabiedrības rīcības ar mantu un finanšu līdzekļiem tiesiskumu un
lietderību, izlases veidā tika veikta darījumu un darbinieku atalgojumu pārbaude.
Darījumu izlase tika veidota pēc principa – 4 iepirkumi zem 10 tūkst. EUR sliekšņa, 4
iepirkumu virs 10 tūkst. EUR sliekšņa, 2 lielākie iepirkumi atbilstoši līguma summai. Pēc
nejaušības principa tika veidota darbinieku izlase (9 vienības) atbilstoši to tabeles
numuram, atlasot pārbaudes vienības no dažādām nodaļām un amatiem laika posmā no
2017. līdz 2019. gadam. Izvēlētajai izlasei tika pārbaudīta šāda informācija par personas
lietu: darba līgums, rīkojumi par atvaļinājumu, papildus darba veikšanu u.c., šī
informācija tika salīdzināta pret darbinieku algas aprēķinu pārbaudes periodā. Sarakstu
ar darījumu un darbinieku pārbaudes izlases objektiem skatīt ziņojuma Pielikumā.
Korporatīvās pārvaldības novērtējuma ietvaros tika pārbaudīti dalībnieku sapulces
protokoli un valdes rīkojumu žurnāli.

1.6

Ziņojuma struktūra
Starpziņojums ietver informāciju par pārbaudes laikā analizētajām jomām un to
rezultātiem, proti, Sabiedrības uzņēmējdarbības pārbaudi, korporatīvās pārvaldības,
iekšējās kontroles un izvēlētu darījumu pārbaudi.

1.7

Izmantotā informācija
Mēs esam sagatavojuši šo ziņojumu, balsoties uz informāciju, ko mums sniedza Klients,
un, ja nav norādīts citādi, mēs neesam mēģinājuši pārbaudīt šo informāciju vai lūgt tās
neatkarīgu apstiprinājumu. Galvenie informācijas avoti ir dokumentācija un dati, ko
sniedz Klients, un publiski pieejamā informācija. Ja mums sniegtā informācija ir
neprecīza, maldinoša vai nepilnīga, ja tiks atklāta papildu informācija vai ja kāds no
mums sniegtajiem paskaidrojumiem ir nepareizs vai maldinošs, visi šeit minētie
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konstatējumi, interpretācijas vai atzinumi var būt nepilnīgi un varētu būt radījuši citādākus
rezultātus; šādā gadījumā mēs paturam tiesības grozīt mūsu ziņojumu.

1.8

Ierobežojumi
Šis ziņojums apkopo izvērtējumu par RS darbības un rīcības ar mantu un finanšu
līdzekļiem tiesiskumu un lietderību, un korporatīvo pārvaldību par periodu no 2017. gada
līdz izvērtējuma veikšanas brīdim, t.i. 2019. gada 31. decembrim, izņemot to, ka finanšu
analīze aptver periodu no 2017. gada līdz 2019. gada 30. septembrim.
Augstāk minēto izvērtējumu esam veikuši periodā no 2019. gada 29. oktobra līdz 2020.
gada 20. janvārim.
Veicot korporatīvās pārvaldības novērtējumu, sniedzam komentārus, ieteikumus un
vērtējumu identificētajās jomās, kas saistītas ar juridiskajiem, normatīvajiem un nozares
standartiem, kā arī balstoties uz mūsu pieredzi korporatīvās pārvaldības jautājumos. Šie
komentāri, ieteikumi un vērtējums balstās uz attiecīgajiem ārējiem normatīvajiem aktiem,
kas regulē uzņēmuma korporatīvo pārvaldību, kā arī uz mūsu zināšanām par labās
prakses prasībām un pieredzi. Nevaram garantēt, ka mūsu redzējums par korporatīvo
pārvaldību atbilst attiecīgo regulējošo institūciju uzskatiem.
Lai gan sniedzam pakalpojumu atbilstoši augstiem darba ētikas principiem, izmantojot
mūsu pieredzi ar korporatīvās pārvaldības likumdošanas un labās prakses prasībām,
mēs nevaram garantēt, ka esam identificējuši visas būtiskās nepilnības starp Klienta
praksi un valsts likumdošanas prasībām. Mūsu darbs balstīts uz pašlaik spēkā esošajiem
Klienta iekšējiem normatīvajiem aktiem un procedūrām, tādēļ visi komentāri un ieteikumi,
kas attiecināmi uz mūsu darbu, attiecas uz šo laika posmu un tos nevar uzskatīt par
atbilstošiem pirms vai pēc pārbaudes perioda.
Procedūras, kas veiktas, sagatavojot šo ziņojumu, nav revīzija vai atestācija, ko nosaka
Starptautiskās grāmatvežu federācijas starptautiskie revīzijas profesionālie standarti vai
citas revīzijas vadlīnijas Latvijā. Attiecīgi šajā ziņojumā minētie secinājumi un novērojumi
netiek uzskatīti par mūsu viedokli vai citu pārliecības vai atzinuma formu.
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2

Sabiedrības īss apraksts
Saskaņā ar RD 2011. gada 1. marta noteikumiem Nr. 114 “Rīgas pilsētas pašvaldības
nolikums”, RS uzdevums ir “nodrošināt vienotu, racionālu un lietderīgu Pašvaldības
izglītības, kultūras, veselības aprūpes un sociālās palīdzības iestāžu ēku un neapdzīvoto
un saimnieciskajai darbībai neizmantoto ēku apsaimniekošanu atbilstoši Pašvaldības
definētām kvalitātes prasībām”.2 Atbilstoši Sabiedrības mājaslapā publicētajai
informācijai RS funkcijas ietver:

— Rīgas pilsētas skolu un pirmskolas izglītības iestāžu, sociālās aprūpes iestāžu,
Rīgas domes Īpašuma departamenta (turpmāk – “RDĪD”) valdījumā esošo
nekustamo īpašumu uzturēšanu un apsaimniekošanu;

— pirmsavārijas situāciju novērtēšana un novēršana, avārijas remonts ēkām, veicot
elektroapgādes sistēmu un ūdensvadu bojājumu novēršanas remontdarbus,
namdara darbus;

— apsardzes sistēmu uzstādīšana un apkalpošana, patrulēšana un fiziskā
apsardze.3
Atbilstoši RS statūtiem un NACE klasifikatoram, Sabiedrība veic 24 komercdarbības
veidus.4
RS 100% kapitāla daļu turētājs ir Rīgas pilsētas pašvaldība.
2019.gada decembrī Sabiedrībā ir nodarbināti [..] darbinieki.

Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums, 3. pielikums 12. punkts
Rigasserviss.lv “Informācija par uzņēmumu”
4 SIA “Rīgas serviss” statūti; apstiprināti 28.02.2019
5 Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgu sadalījumā pa amatu grupām
2
3
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3

Rīgas serviss uzņēmējdarbības pārbaude

3.1

Darbības pamatprincipi
Darbības veids
Balstoties uz [..] līgumu starp Rīgas pilsētas pašvaldību un RS “par Rīgas pilsētas
pašvaldībai piederošo un piekrītošo nekustamo īpašumu apsaimniekošanu”6,
Sabiedrība veic Pašvaldībai piederošo un piekrītošo nekustamo īpašumu
apsaimniekošanu.
Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma pārvaldības stratēģija 2018. – 2023. gadam,
nosaka, ka Īpašuma departaments administrē SIA “Rīgas serviss” darbu. Sabiedrība
nodrošina RDĪD valdījumā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanu un apsaimniekošanu
atbilstoši trīspusējam līgumam, kur RDĪD pilda stratēģiskā pārvaldnieka funkciju,
pašvaldības iestāde (pašvaldībai piederošie un piekrītošie īpašumi, kurus pašvaldības
iestāde nomā) kā nekustamā īpašuma lietotājs ir operatīvo darbu pasūtītājs, savukārt
RS veic šo darbu izpildi.7 Papildus RDĪD valdījumā esošo īpašumu apsaimniekošanai,
RS veic arī noteiktu Rīgas domes Labklājības departamenta valdījumā esošo izglītības,
sporta, sociālās palīdzības mērķiem paredzēto nekustamo īpašumu apsaimniekošanu.
Balstoties uz 2019. gada vienošanos8 starp Rīgas pilsētas pašvaldību un RS,
Sabiedrībai apsaimniekošanā nodoti 413 Pašvaldībai piederošie un piekrītošie
nekustamie īpašumi un 34 neapdzīvoti un saimnieciskajai darbībai neizmantoti objekti
un objekti, kurus izmanto vairāki lietotāji (nomnieki).
Intervijas9 laikā ar RS darbiniekiem saprotam, ka Sabiedrības apsaimniekošanā atrodas
a) trešās kategorijas būves*, kas nodrošina pašvaldības izglītības un sociālo funkciju
izpildi; b) noteikti administratīvu funkciju objekti, kurus RDĪD iznomā vairākiem
lietotājiem; c) neapdzīvotie un saimnieciskajai darbībai neizmantojamie objekti, kurus
RDĪD uz noteiktu laiku pārņēmis savā atbildībā.
Objekta apsaimniekošanas darbi ietver gan ēkas, gan tai pieguļošās zemes uzturēšanu,
kā arī tehniskās un fiziskās apsardzes nodrošināšanu noteiktiem objektiem, balstoties
uz noslēgto vienošanos ar apsaimniekoto objektu. Ar katru no objektiem tiek slēgts
līgums par apsaimniekošanas darbu un avārijas darbu veikšanu, kurā definēti konkrēti
RS veicamie darbi.

6 Līgums “par Rīgas pašvaldībai piederošo un piekrītošo nekustamo īpašumu apsaimniekošanu” Nr. 314/13-24; 11.02.2013

Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma pārvaldības stratēģija 2018. – 2023. gadam; apstiprināts 19.12.2018
Vienošanās pie 11.02.2013 līguma par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo un piekrītošo nekustamo
īpašumu apsaimniekošanu
9 KPMG intervija [..]2019. gada 26. novembrī Rīgas serviss birojā
*Publiska ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk kā 100 cilvēkiem

7

8
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Ieņēmumu avoti

Katru gadu RDĪD apstiprina Sabiedrībai piešķiramo finansējumu pakalpojumu
nodrošināšanai. RS samaksu par veiktajiem pakalpojumiem saņem no RD
departamentiem atbilstoši iepriekš saskaņotām izmaksu tāmēm. Papildus tam,
Sabiedrība saņem nomnieku komunālos maksājumus (pārvaldāmie līdzekļi), kuri tiek
tālāk novirzīti atbilstošajiem pakalpojuma sniedzējiem.
RS struktūra un funkciju sadalījums
Kapitālsabiedrības sastāvā līdz 2019. gada janvārim bija 6 struktūrvienības, taču 2019.
gada janvārī 2 no tām tika reorganizētas, apvienojot vienā, un tādejādi izveidojot jaunu
struktūrvienību. Administrācija sastāda 5% (10 darbinieki) no kopējā darbinieku skaita
(2019. gada decembris). Katrai nodaļai, izņemot administrāciju un neskaitot
izpilddirektoru un valdes priekšsēdētāju, ir viens vadītājs. Aktuālo struktūrvienību
funkcijas apkopotas Tabula Nr.1. Aktuālā RS vadības struktūra attēlota Attēls Nr.1.
Tabula Nr.1: RS struktūrvienību un to funkciju apkopojums

Struktūrvienība

Avārijas
dispičerdienests un
inženiertehnisko
tīklu apkalpošanas
dienests

Tehniskā
nodrošinājuma
nodaļa

Funkcijas

—

Nodrošina avāriju un pirmsavāriju seku apkalpošanu,
esošo iekšējās un ārējās ūdensapgādes, iekšējās un
ārējās kanalizācijas, apkures, vēdināšanas, iekšējo
elektrotehnisko darbu, teritorijas labiekārtošanas
elementu un konstrukciju, teritorijas nožogojuma avāriju
un remonta darbu veikšanu;

—

Nodrošina dispečerdienesta funkcijas, tai skaitā
pieteikumu saņemšanu, reģistrēšanu un uzskaiti, kā arī
izsaukumu koordinēšana;

—

Standarta inženiertīklu apkalpošana un apsekošana
saskaņā ar Līgumā noteikto pakalpojuma reglamentu un
katrai iestādei sagatavotu pakalpojuma pieteikuma
veidlapu;

—

Higiēnas prasību (deratizācija un dezinsekcijas
pakalpojumi) un ugunsdrošības prasību izpilde
(evakuācijas zīmju un vājstrāvu sistēmu pārbaude un
apkope, dūmvadu un vēdināšanas kanālu tīrīšana u.c.)
atbilstoši savai kompetencei;

—
—
—

Industriālās virtuves iekārtu un aprīkojuma apkalpošana.

Darbinieku
skaits

Vadītāju
skaits

Ikmēneša paveiktā un plānotā darba atskaites;
Pakalpojuma tarifu izstrāde;
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Apkalpošanas
dienests

Projektu vadības
nodaļa – apvienojot
Būvprojektu vadības
nodaļu un
apsardzes dienestu.

(Administrācija)

—

Tāmju sagatavošana, materiāla krājumu salīdzināšana un
norakstīšana;

—

Materiālu noliktavas administrēšanas procesa
nodrošināšana;

—

RDĪD izpildīto darbu pieņemšanas – nodošanas aktu
sagatavošana

—
—

RDĪD objektiem piekrītošo teritoriju iekštelpu uzturēšana;

—

Ar RDĪD iznomāto īpašumu nomnieku apsaimniekošanas
procesa administrēšana un koordinēšana;

—

RDĪD saimnieciskajai
apsaimniekošana;

—

RDĪD izpildīto darbu pieņemšanas – nodošanas aktu
sagatavošana.

—

Fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumu sniedzēju
kvalitātes kontrole un finanšu kontrole;

—

Ugunsdrošības prasību nodrošināšana (organizē un
kontrolē regulāru ugunsdzēsības aparātu apkopi
apkalpojamos objektos) atbilstoši savai kompetencei;

—

Ugunsdrošības pasākumu nodrošināšana administratīvo
ēku koplietošanas telpās un patrulēšanas nodrošināšana
saimnieciskajai darbībai neizmantotajos objektos;

—
—

Būvuzraudzības pakalpojumi RDĪD būvprojektos;

—
—

RS vadības, juridiskā un grāmatvedības funkcija;

—

Ēku faktiskā tehniskā stāvokļa apsekošana un
novērtēšana (būvuzraugi)

RDĪD nomas objektu
apsaimniekošana;

un

tiem

darbībai

pieguļošo

neizmantoto

teritoriju

objektu

RDĪD izpildīto darbu pieņemšanas – nodošanas aktu
sagatavošana.
Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana un
administrēšana Līgumā noteikto funkciju ietvaros;

Avots: RS sniegtā informācija, aktuālais amatu saraksts uz 2019. gada novembri

RS statūti11 paredz, ka Sabiedrības valdes sastāvā ir viens loceklis – valdes
priekšsēdētājs, kuru amatā ievēl uz pieciem gadiem. [..]
Balstoties uz to, ka Rīgas pilsētas pašvaldība ir RS kapitāldaļu turētāja, RS ir speciāla
regulējuma “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības
likums”12 subjekts, kas nosaka pašvaldības kapitālsabiedrības darbības principus. Šie
principi apkopoti un analizēti ziņojuma 4. nodaļā. Papildus regulējumā noteiktajam,
atbilstoši RS statūtiem13 valdei ir nepieciešama dalībnieku sapulces piekrišana šādu
jautājumu lemšanā:
— Sabiedrības kārtējā gada budžeta apstiprināšana;
— nekustamā īpašuma iegūšana, atvasināšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām;
Rīgas serviss statūti (28.02.2019) (25.11.2016)
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums, spēkā stājies 2015. gada 1.
janvārī, pieņemts 2014. gada 16. oktobrī
13 SIA “Rīgas serviss” statūti; apstiprināti 28.02.2019
11
12
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— aizņēmuma un aizdevuma līgumu slēgšana, finanšu līzinga darījumi (nav faktisku
gadījumu pārbaudes periodā);
— vekseļu izdošana sabiedrības vārdā, ķīlu izsniegšana sabiedrības parāda saistību
nodrošināšanai. Sabiedrība neizsniedz galvojumus, garantijas un ķīlas trešo
personu parāda saistību nodrošināšanai; (nav faktisku gadījumu pārbaudes
periodā);
— tādu darījumu slēgšana, kas pārsniedz dalībnieku sapulces noteikto summu [.. ] EUR
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Attēls Nr.1: Rīgas serviss vadības struktūra

Avots: KPMG veidots, balstoties uz RS informāciju
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Vidējā termiņa darbības stratēģija
Atbilstoši “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums”14
prasībām, RS ir izstrādājis vidēja termiņa darbības stratēģiju 2018. – 2020. gadam
(iepriekš 2016. – 2018. gadam), kurā ietvertā informācija atbilst likumā noteiktajām
informācijas prasībām (skatīt 4.4 apakšnodaļu). Atbilstoši RS vidējā termiņa stratēģijai,
Sabiedrības misija ir “veidot vienotu pieeju Pašvaldībai piederošo un piekrītošo
nekustamo īpašumu apsaimniekošanā, novērst avārijas situācijas un ilgtermiņā
nodrošināt pievilcīgas cenas, nodrošināt šo īpašumu nekustamās vērtības
saglabāšanu”.
Salīdzinot Kapitālsabiedrības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanas izvērtējumu 2017.
gadā (Stratēģija 2016. – 2018. gadam) un 2018. gadā (Stratēģija 2018. – 2020. gadam),
konstatējam, ka 9 no 16 aktuālajā stratēģijā iekļautie uzdevumi ir pārņemti no
iepriekšējās stratēģijas, no kuriem 6 tika izpildīti jau 2017. gadā. Esam saņēmuši
skaidrojumu no RS, ka minētie 6 uzdevumi ir pastāvīgi veicamas aktivitātes, ar kurām
tiek nodrošināta Sabiedrības pakalpojumu izpildes kvalitāte atbilstoši Līgumā starp RD
un RS ietvertajiem kvalitātes novērtējuma kritērijiem. Aktuālajā Vidējā termiņa darbības
stratēģijā Sabiedrība izvirzījusi 5 vidējā termiņa darbības mērķus un 10 apakšmērķus,
kas apkopoti Tabula Nr.2. Balstoties uz mums sniegto informāciju, stratēģijas progresa
izvērtējums par 2019. gadu tiks veikts pēc 2019. gada finanšu rādītāju apkopošanas, bet
ne vēlāk kā gada pārskata iesniegšanai.
Tabula Nr.2: RS vidējā termiņa darbības stratēģijas 2018. – 2020. gadam mērķu un
apakšmērķu, un to realizācijas 2018. gadā apkopojums
Vidējā termiņa mērķis
1. Izveidot un nodrošināt
pilnvērtīgu pakalpojumu klāstu
un
uzlabot
to
kvalitāti
apsaimniekotajiem objektiem
2.
Komunikācijas
ar
pakalpojumu
saņēmēju
uzlabošana

3.
Vienota
organizācijas politika

iekšējā

Apakšmērķis

1.1. Pakalpojumu kvalitātes
pieejamības uzlabošana;

2018. gada faktiskā izpilde

un

2.1. Nodrošināt informācijas apriti par
katru nekustamo īpašumu;
2.2. Efektīvāka un saprotamāka
komunikācija starp uzņēmumu un
pakalpojumu saņēmēju

1.1. Pārskatīti un apstiprināti noteiktu
pakalpojumu
tarifi;
sākta
datu
bāzes/datorprogrammas izstrāde un
kontroles sistēmas ieviešana

2.1. Būvuzraugu apsekošanas akti un
informācija par objektu stāvokli, kuros
nepieciešami apjomīgi remontdarbi
katru mēnesi tiek nosūtīti RDĪD

3.1.
Uzņēmuma
darbības
plānošanas un darba efektivitātes
mērīšanas principu ieviešana;

3.1. Divas reizes veikta Sabiedrības
krājumu inventarizācija, sastādītas
ikmēneša veikto darbu atskaites;

3.2. Darbinieku kompetenču attīstība;

3.2. Izstrādāts dokumentu un arhīva
pārvaldības
ekspertu
komisijas
nolikums; veikta štatu saraksta
optimizācija; izstrādāts pretkorupcijas
pasākumu
plāns;
nodrošinātas
darbinieku apmācības;

3.3. Uzņēmuma materiāltehniskā un
inženiertehniskā
nodrošinājuma
uzlabošana

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums, spēkā stājies 2015. gada 1.
janvārī, pieņemts 2014. gada 16. oktobrī
14
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3.3.
Iegādāti
rokas
instrumenti
atbilstoši nepieciešamībai

4. Palielināt publiskā sektora
apkalpojamo objektu skaitu

5. Nodrošināt finanšu stabilitāti,
lai
uzlabotu
saimniecisko
darbību

4.1.
Pakalpojumu
dažādošana;
4.2.
Pakalpojumu
optimizācija

klāsta

4.1. Sabiedrība uzsākusi pašu spēkiem
veikt virtuves iekārtu apkalpošanu,
apakšuzņēmēju piesaiste atbilstoši
pieejamajiem resursiem pakalpojumu
kvalitātes nodrošināšanai;

izmaksu
4.2. Pārskatīti un apstiprināti noteiktu
pakalpojumu tarifi

5.1. Debitoru parādu attiecība pret
neto apgrozījumu nepārsniedz 20%;

5.1. Četras reizes
inventarizācija;

veikta

5.2. Nodrošināt peļņu, kas ļauj veikt
investīcijas uzņēmuma materiāli
tehniskajā nodrošinājumā darba
efektivitātes uzlabošanai

5.2.
2018.
gadu
noslēdza ar peļņu.

grāmatvedība

kontu

Avots: KPMG veidota balstoties uz “Rīgas serviss vidējā termiņa darbības stratēģija 2018.-2020. gadam (Precizēta)”,
“Kapitālsabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšana 2018. gadā”

[..]Stratēģiju, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, apstiprina valdes
priekšsēdētājs un tā tiek saskaņota ar kapitāldaļu turētāju. Sabiedrības mājaslapā ir
atrodama informācija par stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu
2018. gadā15 (skatīt Tabula Nr.2), taču mājaslapā nav publiskota vidējā termiņa
darbības stratēģija, kas neatbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma 58 (1) pantā minētajām prasībām attiecībā uz kapitālsabiedrību
mājaslapā publicējamās informācijas saturu. Balstoties uz mums sniegto informāciju,
stratēģijas mērķu sasniegšanas progresa izvērtējums par 2019 gadu tiks veikts pēc
2019. gada finanšu rādītāju apkopošanas, bet ne vēlāk kā līdz gada pārskata
iesniegšanai.
Pamatojoties uz to, ka RS ir RDĪD administrējama vienība, RS darbībai un mērķiem
jābūt saskaņā ar Rīgas pašvaldības mērķiem attiecībā uz tai piederošo un piekrītošo
nekustamo īpašumu pārvaldību.
16
Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma pārvaldības stratēģijā 2018. – 2023. gadam
izvirzīti 4 stratēģiskie mērķi:

— efektīvs pašvaldības funkciju nodrošinājums ar tām nepieciešamo nekustamo
īpašumu;
— racionāla un efektīva Pašvaldības īpašuma pārvaldība;
— sakārtota un kvalitatīva pilsētvide;
— atvērta un iesaistoša pārvaldība.

Kapitālsabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšana
2018. gadā
16 Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma pārvaldības stratēģija 2018. – 2023. gadam; apstiprināta ar Rīgas
domes lēmumu Nr.1864
15
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Veicot analīzi par RS vidējā termiņa stratēģiju, konstatējam, ka Sabiedrības
pamatdarbība un izvirzītie mērķi nav pretrunā ar Rīgas pašvaldības noteiktajiem
mērķiem un saistošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī tajā ietvertā informācija atbilst
ārējo normatīvo aktu prasībām.
Konstatējumi

3.2

-

RS Vidējā termiņa darbības stratēģijā 2018. – 2020. gadam iekļautā informācija atbilst Publiskas
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma stratēģijā iekļaujamās informācijas
prasībām;

-

Sabiedrības mājaslapā publicētā informācija neatbilst Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma minētajām prasībām, proti, tajā nav publicēta RS vidējā termiņa
darbības stratēģija, kas ietver Sabiedrības stratēģiskos mērķus (skatīt 4.4. apakšnodaļu);

-

RS pamatdarbība un izvirzītie mērķi nav pretrunā ar Rīgas pašvaldības noteiktajiem mērķiem un
saistošajiem normatīvajiem aktiem.

Investīcijas un peļņas izlietojums
Iepirkumu plāns
Balstoties uz RS mājaslapā publicēto informāciju, Sabiedrība katru gadu veido iepirkumu
plānu nākamajam gadam dalījumā pa mēnešiem. Plāns tiek sastādīts, balstoties uz
iepriekšējo gadu pamatdarbībai nepieciešamajām vajadzībām, izvērtējot veicamo
iepirkumu lietderību Sabiedrības funkciju izpildē, kā arī visu nodaļu ietvaros veikto
aptauju par paredzētajiem darbiem un tiem nepieciešamajiem resursiem. Plānu
apstiprina valdes priekšsēdētājs.
Atbilstoši RS statūtiem Sabiedrībai ir jāprasa dalībnieku sapulces piekrišana
iepirkumiem virs [..] EUR. Analizējot Sabiedrības mājaslapā publicētos iepirkumu
plānus (kas neietver būvdarbu iepirkumus) pārbaudes periodā, 2018. gadā ir bijuši 2
iepirkumi, kas pārsniedz [..]EUR slieksni: degvielas iegāde 24 mēnešiem ar plānoto
summu [..] EUR un apsardzes pakalpojumu sniegšana 24 mēnešiem ar plānoto
summu [..]EUR. Pārbaudot Elektronisko iepirkumu sistēmā17 esošos iepirkumus,
konstatējam, ka apsardzes pakalpojumi iegādāti par kopsummu [..] EUR, kur fizisko
un tehnisko apsardzi nodrošina divi pakalpojumu sniedzēji, savukārt degvielas iegādes
līgumā noteikts, ka līgumcena nedrīkst pārsniegt [..]EUR un iepirkumā uzvarēja
piegādātāji ar viszemāko mazumtirdzniecības cenu (ar atlaidi) uz vienu litru degvielas.
Pārbaudot dalībnieku sapulces protokolus laika posmā 2017. – 2019. gads,
konstatējam, ka kapitāldaļu turētāja pārstāvis ir apstiprinājis augstākminētos
iepirkumus un līguma slēgšanu ar izvēlētajiem piegādātājiem. Veicot iepirkumu
saraksta un elektronisko iepirkumu sistēmā publicēto iepirkumu pārbaudi, neesam
konstatējuši, ka Sabiedrība būtu veikusi būvdarbu iepirkumus.

17

Elektronisko iepirkumu sistēma. Pieejams: https://www.eis.gov.lv/EIS/

Dokumenta klasifikācija: Konfidenciāls

15

SIA “Rīgas serviss” neatkarīgs darbības un rīcības ar mantu un finanšu līdzekļiem
tiesiskuma un lietderības, un korporatīvās pārvaldības izvērtējums
2020. gada 20. janvāris

[..]
Atbilstoši RS mājaslapā publicētajai informācijai par Sabiedrības iepirkumiem laika
posmā no 2017. gada līdz 2019. gada decembrim veikts 101 iepirkums virs 10 tūkst.
EUR sliekšņa, piemērojot publiskā iepirkuma procedūras. Iepirkumi veikti gan par
preču, gan pakalpojumu piegādi.
Atbilstoši iepirkumu saraksta pārbaudei nekonstatējam gadījumus, kur Sabiedrības
pirktās preces un pakalpojumi neatbilstu tās pamatdarbības vajadzībām, kā arī esam
guvuši rakstisku apstiprinājumu un praksē pārliecinājušies, ka Sabiedrībai nav aktuālu
līgumu par mārketinga, reklāmas vai publisko attiecību pakalpojumiem. Atbilstoši
Grozījumiem pie līguma Nr. 3-14/19-188, līdz 2020. gada 31. janvārim Sabiedrība
saņem juridiskus pakalpojumus no Zvērinātu advokātu biroja [..].
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[..]
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Ziedojumi un dāvinājumi
Atbilstoši RS ziedošanas (dāvināšanas) stratēģijai un kārtībai19, Sabiedrība neveic
dāvinājumus (ziedošanu), nedz arī ir saņēmusi ziedojumus, dāvanas. Pārbaudes laikā
neesam konstatējuši citādi.
Konstatējumi

3.3

-

Sabiedrība 2019. gadā savas darbības nodrošināšanai un attīstībai ir investējusi 60,8% no 2019.
gadam plānotajām investīcijām. Nesadalītās peļņas (investīciju) uzkrājums 2020. gadam, ko veido
iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa, ir [..]EUR (neieskaitot 2019. gada peļņu);

-

RS gūto peļņu novirza saimnieciskās darbības nodrošināšanai un uzņēmuma attīstībai;

-

Informācija par Sabiedrības darbību un finanšu rezultātiem, ko sabiedrība nodod dalībnieku
sapulcei, atbilst mums sniegtajai informācijai un Komerclikuma, Publiskas personas kapitāla un
kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma prasībām (skatīt ziņojuma 4.4. apakšnodaļu);

-

Balstoties uz iepirkumu saraksta pārbaudi, nekonstatējam gadījumus, kur Sabiedrības veiktie
iepirkumi neatbilst tās pamatdarbības vajadzībām;

-

Balstoties uz līgumu saraksta un iepirkumu pārbaudi, nekonstatējam aktuālus līgumus par
mārketinga, reklāmas vai publisko attiecību pakalpojumiem, Sabiedrība neveic, nesaņem
ziedojumus un dāvinājumus.

Finanšu analīze
Balstoties uz to, ka pēdējais publicētais Sabiedrības finanšu pārskats (neauditēts) ir par
2019. gada 3 ceturkšņiem, finanšu analīze20 ir veikta par periodu 2017. gads līdz 2019.
gada 30. septembris. Jāņem vērā, ka 2019. gada aprēķini ir par 3 ceturkšņiem, kā
rezultātā līdz 2019. gada beigām varēja rasties būtiskas izmaiņas dažādās finanšu
pozīcijās.
Šajā nodaļā apkopota uzņēmuma peļņas vai zaudējumu aprēķina analīze, bilances
analīze, naudas plūsmas analīze un lielāko izdevumu pozīciju analīze.

Rīgas serviss mājas lapa;
http://www.rigasserviss.lv/files/components/main_content/files/Ziedosanas_%20strategija_2018.pdf
20 Rīgas serviss gada un ceturkšņu pārskats, virsgrāmata, apgrozījuma pārskats, pamatlīdzekļu
nolietojums (2017. – 2019. gada 30. septembris)
19
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Tabula Nr.4: Peļņas vai zaudējumu aprēķins
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
EUR'000
Neto apgrozījums
Pašizmaksa (skatīt Tabula Nr.7)
Bruto peļņa
Bruto peļņas marža
Administrācijas izmaksas (skatīt Tabula
Nr.8)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
Pārējās saimnieciskās darbības
izmaksas
EBITDA**
EBITDA marža
Nolietojums
Peļņa pirms UIN***
UIN
Peļņa pēc UIN

FG* 2017
4 454
(4 104)
349
7.8%

FG 2018
4 405
(4 025)
380
8.6%

9M 2019
3 572
(3 179)
392
11.0%

(254)

(300)

(210)

12

9

6

(18)

(11)

(2)

90
2.0%

79
1.8%

186
5.2%

(29)
61
(8)

(36)
43
(4)

(28)
158
(3)

53

39

155

*finanšu gads
**ieņēmumi pirms procentu, nodokļu, nolietojuma un amortizācijas
***uzņēmuma ienākuma nodoklis
Avots: KPMG veidots, balstoties uz RS datiem (RS auditēts 2017. gada pārskats, RS auditēts 2018. gada pārskats, RS
operatīvie finanšu dati par 9 mēnešiem)

Laika posmā no 2017. līdz 2019. gada 30. septembrim Sabiedrība ir darbojusies ar
peļņu. RS neto apgrozījumu veido samaksa par pakalpojumiem RD piederošiem un
piekrītošiem nekustamajiem īpašumiem. 2018. gada neto apgrozījums salīdzinājumā ar
2017. gadu samazinājās par 49 tūkst. EUR jeb 1,1%, savukārt peļņa pēc uzņēmuma
ienākuma nodokļa aprēķināšanas 2018. gadā, salīdzinot ar 2017. gadu, samazinājās par
14 tūkst. EUR jeb 26,4%. Sabiedrības apgrozījuma rentabilitāte 2017. gadā bija 7,8%,
2018, gadā 8,6% (bruto), neto peļņas marža 2017. gadā sastādīja 1,2% un 2018. gadā
0,9%. 2018. gadā, salīdzinot ar 2017. gadu, ir pieaugušas administrācijas izmaksas un
samazinājušies gan pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi, gan izdevumi. Peļņas vai
zaudējumu aprēķins atspoguļots Tabula Nr.4.
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Tabula Nr.5: Bilance
Bilance
EUR'000
Ilgtermiņa ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi
Nekustamie īpašumi (A)
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs

31 Dec17

31 Dec18

30 Sep19

2
52
89

9
50
71

8
50
61

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā

143

131

119

Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi
Pircēju un pasūtītāju parādi (B)
Citi debitori
Nākamo periodu izmaksas
Uzkrātie ieņēmumi (C)
Nauda

67
540
3
16
345
151

81
381
6
21
226
317

77
336
39
30
455
311

1 122
1 265

1 033
1 163

1 248
1 367

Pašu kapitāls
Pamatkapitāls
Rezerves
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa
Pārskata gada nesadalītā peļņa

59
34
261
52

59
34
313
38

59
34
352
155

Pašu kapitāls kopā

406

444

599

153

153

185

182

107

136

251

180

126

114
1
159

119
0
160

128
0
196

859

719

772

Apgrozāmie līdzekļi kopā
Aktīvu kopsumma

Īstermiņa kreditori
No pircējiem saņemtie avansi (D)
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem
(E)
Nodokļi un valsts sociālās
apdrošināšanas iemaksas
Pārējie kreditori (F)
Nākamo periodu ieņēmumi
Uzkrātās saistības
Īstermiņa kreditori kopā

Pasīvu kopsumma
1 265
1 163
1 371
Avots: KPMG veidots, balstoties uz RS datiem (RS auditēts 2017. gada pārskats, RS auditēts 2018. gada pārskats, RS
operatīvie finanšu dati par 9 mēnešiem)
[..]
[..]

Šaubīgie Sabiedrības debitori – debitori, kas nokavējuši parāda samaksas termiņu ne
mazāk kā par 6 mēnešiem līdz pārskata perioda beigām, neatbild uz uzsūtītajiem aktiem
un savstarpējo norēķinu salīdzināšanu un par kuriem nav informācijas par viņu turpmāko
darbību, kā arī citos gadījumos, kad ir pazīmes, ka parāds netiks pilnībā atmaksāts. Uz
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2019. gada 30. septembri lielākie šaubīgie debitori ir.[..]Balstoties uz RS sniegto
informāciju, gadījumā, ja šaubīgie debitori neveic parāda atmaksu Rīgas pašvaldība
nekompensē radušos zaudējumus un parāda summa tiek norakstīta zaudējumos.
2019. gada septembrī Sabiedrības šaubīgo debitoru sarakstā ir uzņēmumi ar
kopsummu 53 847 EUR.
(C) Uzkrāto ieņēmumu pozīcija ietver ieņēmumus par iepriekšējo periodu, par kuriem
vel nav izrakstīti rēķini.
(D) 2019. gada 30. septembrī no pircējiem saņemtajos avansos ietilpst saņemtie avansi
no RDĪD [..]un pārmaksas (maksājumi, kuru pamatā nav izrakstīti rēķini) no
nomniekiem[..].
(E) [..]
(F) Pārējo kreditoru pozīcijā ietilpst darba algas, norēķini ar personālu, norēķini par
personālu (tiesu izpildītāju lietās) u.c.

Tabula Nr.6: Naudas plūsma
Naudas plūsma
EUR'000
Naudas plūsma no pamatdarbības
Peļņa pirms nodokļiem
Korekcijas:
- Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcija
- Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcija
Naudas plūsma no pamatdarbības pirms izmaiņām apgrozāmajos
līdzekļos
Korekcijas:
- Krājumu samazinājums/palielinājums
- Debitoru samazinājums/palielinājums
- Kreditoru samazinājums/palielinājums
Bruto pamatdarbības naudas plūsma
- Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem

FG 2017

FG 2018

9M 2019

61

43

158

28
1

36
-

28
-

90

79

186

(19)
(18)
65
117
-

(14)
268
(140)
193
(3)

8
(236)
55
14
(3)

Pamatdarbības neto naudas plūsma

117

190

10

Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
- Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde

(25)

(24)

(17)

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma

(25)

(24)

(17)

-

-

-

Pārskata gada neto naudas plūsma

92

166

(6)

Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā

59

151

317

Finansēšanas darbības naudas plūsma
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma

Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās
151
317
311
Avots: KPMG veidots, balstoties uz RS datiem (RS auditēts 2017. gada pārskats, RS auditēts 2018. gada pārskats, RS
operatīvie finanšu dati par 9 mēnešiem)
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Sabiedrības naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās (2017. – 2018.
gads) ir pozitīvs, kas norāda uz to, ka Sabiedrības saimnieciskā darbība ir radījusi
pietiekamu naudas plūsmu īstermiņa saistību segšanai un nav nepieciešami ārēji
naudas plūsmas avoti vai ierobežojumi izdevumu pozīcijās. e
Ņmot vērā to, ka RS saņem
samaksu par veiktajiem pakalpojumiem no RD departamentiem, pastāv zems risks, ka
nākotnē varētu rasties ilgstošs negatīvs efekts uz Sabiedrības naudas plūsmu.
Balstoties uz interviju laikā sniegto informāciju, arī gadījumos, ja iestādei ir iebildumi,
pretenzijas pret RS paveikto darbu, RDĪD organizē paveiktā darba pārbaudi,
pieņemšanu un attiecīgi veic samaksu, ja tiek konstatēts, ka darbs ir izpildīts.
Izmaksas
Tabula Nr.7: Pašizmaksa
[..]

Avots: KPMG veidots, balstoties uz RS datiem (RS auditēts 2017. gada pārskats, RS auditēts 2018. gada pārskats, RS
operatīvie finanšu dati par 9 mēnešiem)

[..]
(A) Materiālu un pakalpojumu iegādes izmaksu lielākās pozīcijas ir materiālu izdevumi,
būvniecības remontdarbi un pakalpojumi – darbi no ārienes.
Tabula Nr.8: Administrācijas izmaksas

Administrācijas izmaksas

EUR'000
Personāla izmaksas
Sociālās apdrošināšanas izmaksas
Transporta izmaksas
Biroja uzturēšanas izdevumi
Pārējās administratīvās izmaksas
Citas izmaksas

FG 2017
176
41
17
0
9
17

%
68%
16%
7%
0%
4%
6%

FG 2018
200
48
16
8
5
28

%
66%
16%
5%
3%
2%
11%

9M 2019
137
33
15
11
8
13

%
63%
15%
7%
5%
4%
5%

Kopā
260
100%
305
100%
216
100%
Avots: KPMG veidots, balstoties uz RS datiem (RS auditēts 2017. gada pārskats, RS auditēts 2018. gada pārskats, RS
operatīvie finanšu dati par 9 mēnešiem)
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Vidēji 81% no visām administrācijas izmaksām sastāda personāla izdevumi, tai skaitā
sociālās apdrošināšanas izmaksas, nākamā lielākā pozīcija ir transporta izmaksas.
Administrācijas izmaksu veidojošās pozīcijas apkopotas Tabula Nr.8. Personāla un
transporta izmaksās iekļautās pozīcijas apkopotas ziņojuma turpinājumā.
Tabula Nr.9: Personāla izmaksas
Personāla izmaksas
EUR'000
Strādnieki

FG 2017

%

FG 2018

%

9M 2019

1 873

91%

1 994

91%

1 529

176

9%

200

9%

137

2 049

100%

2 194

100%

1 665

Kopā
Pārvalde un administrācija

Kopā
Kopā personāla izmaksas

100%

*Pārvaldes un administrācijas izmaksas tiek izdalītas apakškategorijās gada pārskata sagatavošanas procesā
Avots: KPMG veidots, balstoties uz RS datiem (RS auditēts 2017. gada pārskats, RS auditēts 2018. gada pārskats, RS
operatīvie finanšu dati par 9 mēnešiem)

Tabula Nr.10: Transporta izmaksas

Transporta izmaksas
EUR'000

FG 2017

%

FG 2018

%

9M 2019

%

Kopā
235
100%
247
100%
205
100%
Avots: KPMG veidots, balstoties uz RS datiem (RS auditēts 2017. gada pārskats, RS auditēts 2018. gada pārskats, RS
operatīvie finanšu dati par 9 mēnešiem)
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Konstatējumi

-

Līgums starp RD un RS nodrošina stabilu uzņēmuma apgrozījumu un peļņu;

-

Galvenās Sabiedrības izmaksu pozīcijas ir personāla izmaksas, materiālu un pakalpojumu iegāde,
transporta izmaksas;

-

RS naudas atlikums pārskata gada beigās ir pozitīvs, kas norāda uz to, ka Sabiedrības
pamatdarbības nodrošināšanai nav nepieciešami papildus finansējuma avoti kā, piemēram,
kredītsaistības.

-

Finanšu analīzē nekonstatējām būtiskas pozīcijas, kas nebūtu saistītas ar uzņēmuma pamatdarbību.
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4

Rīgas serviss korporatīvā pārvaldība un iekšējās
kontroles sistēma

4.1

Pamatdarbības izvērtējums
Analizējot RS mājaslapā publicēto iepirkumu sarakstu21 laika posmā no 2017. līdz 2019.
gada novembrim, konstatējam, ka RS ar apakšuzņēmēju starpniecību nodrošina šādus
pamatpakalpojumus:
—
—
—
—
—
—
—
—

apkures katlu apkope un remonts;
dūmvadu un dabīgās ventilācijas tīrīšana un apkope;
ventilācijas un aukstumapgādes iekārtu tehniskā apkope un remonts;
sintētisko futbola laukumu uzkopšana un remonts;
apsardzes pakalpojumi;
deratizācijas un dezinfekcijas darbi;
virtuves iekārtu tehniskā pārbaude, apkope un remonts (līdz 2018. gadam);
un citi remontdarbi.

[..]

—

21

Rīgas serviss mājas lapa; sadaļa “Iepirkumi”; http://www.rigasserviss.lv/lv/iepirkumi

22
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Konstatējumi

4.2

-

RS sniedz pakalpojumus tikai Rīgas pilsētas Pašvaldībai, apsaimniekojot tai piederošos un
piekrītošos nekustamos īpašumus [..]

-

Pārbaudes periodā RS ir attīstījis savu darbību un izveidojis 6 jaunus pakalpojumu veidus;

-

Daļu pakalpojumu Sabiedrība nodrošina ar apakšuzņēmēju starpniecību.

Komercdarbības pamatotība un lietderība
Finansēšanas sistēma un prakse
Galvenais RS pakalpojumu saņēmējs ir Rīgas pašvaldība, kuras piešķirtais
finansējums veido Sabiedrības budžetu. [..]
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KPMG veiktā darījumu pārbaude
KPMG pārbaudes ietvaros tika veikta izvēlētu darījumu un to dokumentācijas
pārbaude. Balstoties uz RS iesūtītu informāciju par visiem preču un pakalpojumu
līgumiem laika posmā 2017. - 2019. gads, tika veikta nejauša darījumu atlase pēc
principa 4 iepirkumi zem 10 tūkst. EUR sliekšņa, 4 iepirkumu virs 10 tūkst. EUR
sliekšņa, 2 lielākie iepirkumi atbilstoši līguma summai dažādā laika periodā.
Izvēlētajiem darījumiem tika pārbaudīta informācija:

— ar iepirkuma procesu saistītā informācija – cenu aptaujas dokumentācija,
iepirkumu komisijas protokoli, dalībnieku iesniegtie piedāvājumi u.c. (Sabiedrības
birojā atbilstoši katra iepirkuma mapei);
— veiktie maksājumi atbilstoši bankas konta izrakstam un to pamatojošie rēķini.
Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka Sabiedrība dokumentē katra iepirkuma procesu un
informāciju uzglabā mapēs atbilstoši konkrētajam iepirkumam. Publiskā iepirkuma
dokumentācija ietver iepirkuma komisijas protokolus, informāciju par iepirkumu
(nolikums, tehniskā specifikācija u.c.), atbilstošos valdes rīkojumus un darbinieku
dienesta ziņojumus, iesniegumus, atzinumus par iepirkumu procesā konstatēto
(piemēram, nekorekta piedāvājuma iesniegšana, sūdzība Iepirkumu uzraudzības
birojam u.c.). Tiek novērots, ka no pretendentiem, kas izpildījuši kvalifikācijas prasības,
tai skaitā kvalitātes, līgumpartneris tiek izvēlēts atbilstoši kritērijam zemākā cena.
Netika konstatēti trūkumi publisko iepirkumu dokumentācijā.
Par iepirkumiem zem 10 tūkst. EUR sabiedrība rīko cenu aptauju. Balstoties uz mums
sniegto informāciju, RS cenu aptaujas laikā uzrunā[..] potenciālos piegādātājus,
Pārbaudot izvēlētās cenu aptaujas, vienā iepirkuma izvēles pamatojums bija “vienīgais
piegādātājs”, taču iepirkuma failā nav ievietota informācija, kas to apstiprinātu.
Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka līgumpartneriem veiktie maksājumi ir pamatoti ar
atbilstošu preces, pakalpojuma rēķinu,kas ir apstiprināts no Sabiedrības puses ar
vismaz divām vīzām. Veikto maksājumu apmērs atbilst izstādītā rēķina summai.

Konstatējumi

-

Izvēlētajiem 6 iepirkumiem, kuriem piemērojamas publiskā iepirkuma procedūras, netiek
konstatētas neatbilstības iepirkumu dokumentācijā;

-

Cenu aptaujas dokumentācijā trūkst pamatojošās informācijas konkrētā piegādātāja izvēles
pamatojumam, piemēram, par vienīgā piegādātāja izvēli;

-

Pārbaudes ietvaros izvēlētajiem preču / pakalpojumu piegādātājiem veiktie maksājumi ir pamatoti
ar atbilstošu rēķinu un veikto maksājumu summa nepārsniedz rēķinā noteikto.
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4.3

Personāla resursu vadība
RS atalgojuma politika paredz, ka Sabiedrības darbinieku atalgojumu sastāda 3
komponentes – darba alga (nemainīgā daļa), piemaksas un prēmijas (mainīgā daļa) un
cita veida atlīdzība (sociālās garantijas, labumi).
Darba algas nemainīgā daļa tiek noteikta attiecīgajam amatam noteiktā darba algas
intervālā, kur konkrēts algas apmērs intervāla ietvaros tiek piemērots atbilstoši tādiem
kritērijiem kā darbinieka kvalifikācija un pieredze, veicamā darba saturs, atalgojuma
apmērs salīdzinājumā ar radniecīgu amatu saimi nozares darba tirgū.23 Pārbaudes
ietvaros konstatējām, ka Sabiedrība nav izstrādājusi darbinieka atalgojuma vērtēšanas
matricu, pēc kuras atbilstoši augstākminētajiem kritērijiem iespējams noteikt darbinieka
atalgojumu. Sabiedrība ar valdes rīkojumu Par maksimālajām darba algām katru gadu
definē katra amata (profesijas) mēneša tarifa likmes maksimālo apmēru, gada ietvaros
laika periodā 2017. – 2019. gads dokuments vairākkārt grozīts, galvenokārt mainoties
štata vietu sarakstam.
Balstoties uz Darbinieku atlīdzības nolikumu24, piemaksa tiek veikta par papildus darba
pienākumu izpildi, darbinieku aizvietošanu prombūtnē, vakanta amata aizpildīšanu u.c.
Katras piemaksas apjoms nepārsniedz 30% no darbiniekam noteiktās mēnešalgas.
Papildus tam, darbinieks saņem piemaksu par nakts darbu 50% apmērā no tam
noteiktās stundas likmes, par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 100% apmērā.
Darbinieks var saņemt piemaksu par personisko ieguldījumu un darba kvalitāti, kas
nedrīkst pārsniegt 40% mēnesī no darbiniekam noteiktās mēnešalgas. Izlases
darbinieku atalgojuma pārbaudes ietvaros neesam konstatējuši gadījumu, kad tiktu
piemērota šāda piemaksa.
Atbilstoši darbinieku atalgojuma pārbaudei konstatējam, ka nav nodefinēti kritēriji, pēc
kuriem tiek izvēlēts darbinieks, kurš veiks papildus darba pienākumus, nedz arī
darbinieku aizvietošanas plāns, kurā noteikts, kuri darbinieki var veikt papildus
pienākumus citu darbinieku prombūtnē.
Atbilstoši Darbinieku atlīdzības nolikumam prēmiju izmaksai kalendārā gada laikā var
izmantot ne vairāk kā 10% no tekošā gada apstiprinātā budžeta.Darbiniekam prēmiju
var izmaksāt reizi gadā un tās apjoms nepārsniedz 75% no mēnešalgas. Valdes
priekšsēdētājam izmaksājamo prēmiju apstiprina dalībnieku sapulce.

23
24

SIA “Rīgas serviss” atalgojuma politika; 09.02.2016
SIA “Rīgas serviss” darbinieku atlīdzības nolikums” (31.03.2017) (01.11.2019)
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Papildus atalgojuma politikai Sabiedrība ir publiskojusi informāciju par amatpersonu un
darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām un kategorijām, norādot
gan pieļaujamo mēnešalgas diapazonu, gan vidējo kategorijas mēnešalgu.25 RS
mājaslapā atrodama informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām,
sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem, kurā uzskaitīti piemaksu veidi, to
apmērs un piešķiršanas pamatojums.26
Atbilstoši interviju laikā sniegtajai informācijai, personāla atlase ir saistīta ar nodaļu
tiešajām vajadzībām, kur nodaļas vadītājs sniedz informāciju par nepieciešamo
darbinieku un viņa kvalifikāciju, savukārt uzņēmuma vadība izvērtē, vai ekonomiski
pamatoti būtu to realizēt ar štata vietu vai kā ārpakalpojumu, piemēram industriālā
alpīnisma pakalpojumu gadījumā Sabiedrībai nav atsevišķas personāldaļas vai
personāla speciālista, kura pienākumos būtu organizēt darbinieku atlasi, par to atbildīgi
ir nodaļu vadītāji un izpilddirektors.
[..]

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām;
http://www.rigasserviss.lv/lv/ieksejie-dokumenti/Personala_dokumenti

25

Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām, un to noteikšanas
http://www.rigasserviss.lv/lv/ieksejie-dokumenti/Personala_dokumenti
26

27[..]
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KPMG veiktā darbinieku atalgojuma pārbaude
[..]

28
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Konstatējumi

-

RS nav izstrādājis atalgojuma noteikšanas matricu, kurā atbilstoši dažādiem kritērijiem, iespējams
noteikt darbinieka mēnešalgas apmēru tam stājoties amatā. Sabiedrība ir noteikusi amata
kategorijas maksimāli pieļaujamo atalgojumu.

-

Prēmijas apmērs ir individuāli noteikts katram premējamam. Sabiedrībai nav pamatojošu dokumentu
– snieguma vērtēšanas matricas -, kas pamatotu prēmijas izmaksu, nedz arī dokuments, kurā
darbinieks izvirza savus ikgadējos mērķus.

-

Sabiedrībai nav personāldaļas struktūrvienības vai atbildīgās personas par cilvēkresursu
jautājumiem, par darbinieku atlasi atbildīgi ir nodaļu un dienestu vadītāji, izpilddirektors un valdes
priekšsēdētājs;

-

Tiek konstatētas grūtības nodrošināt nepieciešamos cilvēkresursus, par ko liecina regulāras
piemaksas pārbaudītajiem darbiniekiem par vakanta amata pienākumu pildīšanu.

-

Atbilstoši izlases veida 9 darbinieku atalgojuma pārbaudei nav konstatētas neatbilstības starp
darbiniekam aprēķināto atalgojumu un to pamatojošajiem dokumentiem;

-

Izlases darbinieku pārbaudes laikā tika konstatētas noteiktas atšķirības darbiniekiem aprēķinātā un
izmaksātā atalgojuma datu atspoguļošanā attiecīgā darbinieka Personīgajā kontā grāmatvedības
sistēmā

-

Piemaksas par papildus darbu, virsstundām, darbu brīvdienās un svētku dienās u.c., tai skaitā
prēmijas tiek apmaksātas atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām;

-

2019. gadā, salīdzinot ar 2018. gadu, aprēķināto piemaksu kopsumma ir palielinājusies
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4.4

Korporatīvā pārvaldība un Iekšējās kontroles sistēmas korupcijas un krāpšanas riska
novēršanai
Korporatīvās pārvaldības un iekšējās kontroles sistēmu novērtējuma ietvaros tika veikts RS normatīvo aktu un procesu
izvērtējums, analizējot to atbilstību ārējiem normatīvajiem aktiem un labajai praksei, identificējot nepilnības un sniedzot
ieteikumus to novēršanā.
Konstatētās nepilnības tika klasificētas atbilstošu mūsu novērtējumam par to ietekmi atbilstības nodrošināšanas funkciju sistēmā:
— Augsta: tiek uzskatīts, ka ir vajadzīga tūlītēja rīcība, lai mazinātu identificētos riskus;
— Vidēja: jānovērtē nepieciešamība rīkoties, lai mazinātu identificētos riskus;
— Zema: jānovērtē nepieciešamība mazināt identificētos riskus.
Tabula Nr.13: Korporatīvās pārvaldības novērtējuma matrica
Prasība

Atsauce uz
ārējiem
normatīvajiem
aktiem

Novērojumi, atklājumi

Atsauce uz RS
iekšējiem
normatīvajiem
aktiem

Identificētie
trūkumi

Ieteikumi

Ietekme

1. Vadības funkcija
1.1. Valde ir sabiedrības izpildinstitūcija, kura
vada un pārstāv sabiedrību.

Komerclikuma
221. panta pirmā
daļa

Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības.
Valdes locekļi pārstāv sabiedrību kopīgi, ja
statūtos nav noteikts citādi.

Turpat, 223. panta
pirmā daļa

Uzbūve:
Atbilstoši RS Statūtiem (28.02.2019) (25.11.2016), valdes
sastāvā ir viens loceklis – valdes priekšsēdētājs.
Atbilstoši Pilnvarojuma līgumam starp SIA “Rīgas serviss”
kapitāla daļu turētāja pārstāvi un kapitālsabiedrības valdes
priekšsēdētāju, Pilnvarnieks, veicot valdes priekšsēdētāja
pienākumus, vada un pārstāv kapitālsabiedrību.
Atbilstoši RS iekšējiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka
kārtību, kādā tiek organizētie Sabiedrības iekšējie procesi,
piemēram, inventarizācija, gada pārskatu un finanšu
pārskatu sagatavošana, darba samaksas aprēķins u.c.,
valdes priekšsēdētājs ir iesaistīts procesos, izdodot
rīkojumus, apstiprinot iesniegumus, gala ziņojumus un
dokumentus.

B38
A4
B14-30

Sabiedrība nav
izveidojusi valdes
priekšsēdētāja
amata aprakstu.

Lai veicinātu izpratni
par valdes
priekšsēdētāja
amata pienākumiem
un atbildību, izveidot
valdes
priekšsēdētāja
amata aprakstu.
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1.2. Attiecībā uz sabiedrību valdes locekļiem
jāievēro pārstāvības ierobežojumi, kas noteikti
statūtos, dalībnieku sapulces un padomes
lēmumos, kā arī aizliegums veikt visu veidu vai
noteikta veida komercdarbību vai ieņemt
noteiktus amatus.

Komerclikuma
223. panta ceturtā
daļa

Valdes loceklis bez padomes piekrišanas, bet, ja
tāda nav izveidota, — bez dalībnieku sapulces
piekrišanas nedrīkst:
1) būt par komplementāru personālsabiedrībā
vai dalībnieku ar papildu atbildību
kapitālsabiedrībā, kas darbojas sabiedrības
komercdarbības jomā;
2) savā vai trešās personas vārdā vai labā slēgt
darījumus sabiedrības komercdarbības jomā;
3) būt par citas sabiedrības valdes locekli, kura
darbojas sabiedrības komercdarbības jomā,
izņemot gadījumus, kad sabiedrība ar šo citu
sabiedrību ietilpst vienā koncernā.

Turpat, 171. panta
pirmā daļa

1.3. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem
gadiem, ja statūti neparedz īsāku termiņu.

Komerclikuma
305. panta trešā
daļa

Efektivitāte:
Balstoties uz Lursoft vietnē pieejamo un mums interviju laikā
sniegto informāciju, paraksta tiesības un tiesības pārstāvēt
atsevišķi ir tikai valdes priekšsēdētājam.
Atbilstoši Sabiedrības iekšējiem normatīvajiem aktiem un
interviju laikā sniegto informāciju valdes priekšsēdētājs pieņem
gala lēmumu un izdod rīkojumus uzņēmumam un tā darbībai
svarīgos procesos, kas ietver iepirkumu veikšanu un atlasi, štata
vietu apstiprināšanu un jaunu darbinieku pieņemšanu, stratēģijas
un gada pārskatu apstiprināšanu, ikdienas lēmumu veikšanu,
komunikāciju ar dalībnieku sapulci u.c.
Uzbūve:
Atbilstoši Sabiedrības statūtiem, papildus likumā noteiktajam
valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces
piekrišana šādu jautājumu izlemšanā:
- sabiedrības kārtējā gada budžeta apstiprināšana;
- nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana un apgrūtināšana
ar lietu tiesībām;
- aizņēmuma un aizdevuma līgumu slēgšana, finanšu līzinga
darījumi;
- vekseļu izdošana sabiedrības vārdā, ķīlu izsniegšana
sabiedrības parāda saistību nodrošināšanai. Sabiedrība
neizsniedz galvojumus, garantijas un ķīlas trešo personu parāda
saistību nodrošināšanai;
- tādu darījumu slēgšana, kas pārsniedz dalībnieku sapulces
noteikto summas apmēru.
Efektivitāte:
Balstoties uz Lursoft personas profilu, RS valdes priekšsēdētājs
neieņem valdes locekļa amatu, prokūrista pozīciju, nedz arī ir
dalībnieks vai patiesā labuma guvējs citā uzņēmumā.
Pārbaudes ietvaros neesam identificējuši gadījumos, kad valde
nebūtu saņēmusi dalībnieku sapulces piekrišanu statūtos
noteikto jautājumu izlemšanai.

B14-30

N/A

N/A

N/A

-

N/A

N/A

N/A

-

N/A

N/A

N/A

Uzbūve:
Atbilstoši Sabiedrības Statūtiem (apstiprināti 25.11.2016 un
28.02.2019 dalībnieku ārkārtas sapulcē), valdes sastāvā ir viens
loceklis uz termiņu 5 gadi.

B38

N/A

N/A

N/A
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1.4. Pēc pārskata gada beigām valde sastāda un
paraksta sabiedrības gada pārskatu un
nekavējoties iesniedz to revidentam un padomei
(ja tāda ir izveidota).

Komerclikuma174.
panta pirmā daļa

Pēc revidenta atzinuma un padomes ziņojuma
saņemšanas valde sasauc dalībnieku sapulci.

Turpat, 174. panta
otrā daļa

Efektivitāte:
Valdes sastāvā ir viens loceklis – valdes priekšsēdētājs.
Balstoties uz Lursoft vietnē publicēto informāciju,
-laika posmā no 03.12.2015 līdz 01.03.2019 valdes
priekšsēdētāja amatu ieņēma (personas dati)
-no 02.05.2019 valdes priekšsēdētāja amatu ieņem (personas
dati) ar pilnvaru termiņu līdz 14.04.2024.
Laika posmā no 2018. gada 14. novembra līdz 2019. gada 5.
martam Sabiedrības valdes sastāvā bija 2 locekļi. Balstoties uz
2018. gada 6. novembrī notikušās RS ārkārtas dalībnieku
sapulces protokolu, papildus valdes locekļa iecelšana amatā
saistīta ar Sabiedrības apkalpojamo objektu skaita
palielināšanos. Sapulcē tika nolemts, ka valdes loceklis amatu
ieņems līdz brīdim, kad RS kapitāldaļu turētāja pārstāvis par
Sabiedrības valdes locekli ievēlēs personu, kas izvēlēta
atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem, kas regulē valdes
locekļu nominēšanas kārtību.
Uzbūve:
Atbilstoši [..]:
- gada pārskatu paraksta valde vai tās pilnvarotais valdes
loceklis;
-Sabiedrības valde iesniedz zvērinātam revidentam parakstītu
gada pārskatu, kuru parakstījuši valde un galvenais finansists;
-Sabiedrība ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata
apstiprināšanas un ne vēlāk kā 4 mēnešus pēc pārskata gada
beigām Valsts ieņēmumu dienestam iesniedz elektroniski
sagatavotu gada pārskatu un paskaidrojumu par to, kad gada
pārskats ir apstiprināts dalībnieku sapulcē.
Efektivitāte:
RS finanšu pārskati tiek veidoti pa ceturkšņiem, publiski
Sabiedrības mājaslapā pieejams gan auditēts, gan neauditēts
gada pārskats, ceturkšņa pārskati. Sabiedrības auditēto gada
pārskatu paraksta valdes priekšsēdētājs un galvenā finansiste.
Balstoties uz Lursoft vietnē ievietotajiem uzņēmuma gada
pārskatiem:
-2017. gada pārskats ir Sabiedrības un revidenta parakstīts
2018. gada 29. martā, dalībnieku sapulces apstiprināts 2018.
gada 19. aprīlī;
-2018. gada pārskats ir Sabiedrības un revidenta parakstīts
2019. gada 25. martā, dalībnieku sapulces apstiprināts 2019.
gada 27. martā.

B47

N/A

N/A

N/A

B25

N/A

N/A

N/A

-

N/A

N/A

N/A
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1.5. Valde sagatavo un iesniedz kārtējai
dalībnieku sapulcei priekšlikumu par peļņas
izlietošanu.

Komerclikuma
180. panta pirmā
daļa

1.6. Valde pārzina un vada sabiedrības lietas. Tā
atbild par sabiedrības komercdarbību, kā arī par
likumam atbilstošu grāmatvedību.

Komerclikuma
301.panta pirmā,
otrā daļa

Valde pieņem lēmumus visos sabiedrības
darbības jautājumos, izņemot jautājumus, kuros
lēmumus saskaņā ar šo likumu un sabiedrības
statūtiem pieņem attiecīgi dalībnieks, kapitāla
daļu turētājs, dalībnieku sapulce, kā arī padome
(ja tāda ir izveidota).

Publiskas
personas kapitāla
daļu un
kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma
82.panta pirmā
daļa

Uzbūve:
Atbilstoši RS Grāmatvedības politikai, apstiprinot finanšu gada
pārskatu, dalībnieku sapulce lemj par peļņas sadali. Pārskata
gada peļņas sadale tiek veikta nākamā pārskata gadā. Saskaņā
ar dalībnieku sapulces protokolu tiek pieņemts lēmums par
pārskata gada peļņas izlietošanu.
Efektivitāte:
Sabiedrība veic apkopojumu par līdzekļu plānojamiem
apjomiem, veicot peļņas pārdali un to faktisko izlietojumu.
Balstoties uz interviju laikā sniegto informāciju, valde dalībnieku
sapulcei prezentē investīciju plānu, kurš sastāv no investīcijām
Sabiedrības attīstībā, veicot peļņas pārdali nākamajam gadam.
Atbilstoši KPMG veiktajai dalībnieku sapulces protokolu
pārbaudei, Sabiedrības investīciju plāni ir prezentēti un
apstiprināti dalībnieku sapulcē. Uz 2020. gadu nesadalītās
peļņas apjoms, ko sastāda iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa,
ir [..]EUR. (skatīt Ziņojuma nodaļu 3.2. sadaļu “Investīcijas”).
Uzbūve:
Atbilstoši Pilnvarojuma līgumam starp SIA “Rīgas serviss”
kapitāla daļu turētāja pārstāvi un kapitālsabiedrības valdes
priekšsēdētāju, Pilnvarnieks pats slēdz visus kapitālsabiedrības
darījumus, tam jāpieņem valdes lēmumi visos
kapitālsabiedrības darbības jautājumos, kuri ietilpst valdes
kompetencē. Balstoties uz RS Grāmatvedības politiku, valdes
priekšsēdētājs ir atbildīgs par grāmatvedības uzskaites
kārtošanu un organizēšanu, kas tiek veikta saskaņā ar likumu
“Par grāmatvedību”.

B26

N/A

N/A

N/A

D1

N/A

N/A

N/A

A4;
B26

Skatīt sadaļu 1.1

Skatīt sadaļu 1.1

Skatīt
sadaļu 1.1

Efektivitāte:
Balstoties uz interviju laikā sniegto informāciju, lēmumu
pieņemšanas procesam Sabiedrībā raksturīga vairāku pušu un
līmeņu iesaiste. Valdes priekšsēdētājs pieņem gala lēmumu,
balstoties uz konkrētā lēmumā iesaistīto pušu, darbinieku
spriedumu.
Atbilstoši KPMG veiktajai valdes rīkojumu pārbaudei, RS valdes
rīkojumi tiek kārtoti divos žurnālos – Personāla jautājumi un
Pamatdarbības jautājumi.
Personāla jautājumi ietver rīkojumus par atvaļinājuma
piešķiršanu, pieņemšanu darbā, amata pienākumu un papildus
pienākumu izpildi, piemaksām un prēmijām, naudas līdzekļu
ieturēšanu, apmācībām u.c.

-

N/A

N/A

N/A
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1.7. Valde pārvalda sabiedrības mantu un
rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši likumiem,
statūtiem un akcionāru sapulces lēmumiem.

Komerclikuma
301. panta trešā
daļa

Pamatdarbības jautājumi ietver inventarizācijas veikšanu,
iepirkumu organizēšanu, atbildīgo personu norīkošanu, štatu
saraksta apstiprinājumu, maksimālās darba algas
apstiprināšanu, grozījumu izdarīšanu iekšējos normatīvajos
aktos u.c.
Balstoties uz mums iesniegto informāciju, konstatējam, ka (ārpus
augšup uzskaitītā) valde paraksta:
Sabiedrības finanšu pārskatus;
Iekšējos normatīvos aktus un politikas;
Darbinieku un pakalpojuma līgumus.
Uzbūve:
Atbilstoši Pilnvarojuma līgumam starp SIA “Rīgas serviss”
kapitāla daļu turētāja pārstāvi un kapitālsabiedrības valdes
priekšsēdētāju, Pilnvarniekam savi pienākumi jāveic “kā
krietnam un rūpīgam saimniekam, jāveicina likumos, MK
noteikumos, RD lēmumos un apstiprinātajās nozares attīstības
koncepcijās, stratēģijās un citos nozares attīstību
reglamentējošos dokumentos noteikto mērķu un uzdevumu
īstenošanu. Jāveicina apstiprinātajās kapitālsabiedrības
darbības stratēģijās un citos reglamentējošos dokumentos,
dalībnieku sapulces lēmumos, kā arī starp RD un RS
noslēgtajos līgumos noteikto mērķu un uzdevumu īstenošanu.
Jebkurai rīcībai ar pašvaldības vai kapitālsabiedrības finanšu
līdzekļiem un mantu ir jābūt likumīgai, tas ir, ar tiem drīkst
rīkoties tika atbilstoši normatīvajos tiesību aktos noteiktajiem
mērķiem un paredzētajā kārtībā, kā arī lietderīgi”.
Efektivitāte:
Balstoties uz RS sniegto informāciju un pamatojošajiem
materiāliem, valdes priekšsēdētājam ir uzņēmuma
internetbankas administratora tiesības un viņš apstiprina visus
internetbankā sagatavotos maksājumus.
Pārbaudes laikā neesam identificējuši gadījumus, kad valde
nebūtu pārvaldījusi sabiedrības mantu un rīkojusies ar tās
līdzekļiem atbilstoši likumiem, statūtiem un akcionāru sapulces
lēmumiem.

A4

Skatīt sadaļu 1.1

Skatīt sadaļu 1.1

Skatīt
sadaļu 1.1

-

N/A

N/A

N/A
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Labā prakse:
1.8. Lai veiktu savas funkcijas, valsts uzņēmumu
(turpmāk – “VU”) valdēm aktīvi:
i) jāformulē vai jāapstiprina, jānovēro un
jāpārskata uzņēmuma stratēģija atbilstoši
vispārējiem uzņēmuma mērķiem;
ii) jānosaka atbilstoši darbības rezultātu rādītāji
un jāidentificē galvenie riski;
iii) jāizstrādā un jāpārrauga efektīvas riska
pārvaldības politikas nostādnes un procedūras
gan attiecībā uz finanšu un darbības riskiem,
gan attiecībā uz riskiem saistībā ar
cilvēktiesībām, darbaspēku, vidi un nodokļiem;
iv) jāuzrauga informācijas izpaušanas un
saziņas procesi, nodrošinot, ka finanšu
pārskatos ir godīgi atspoguļots VU stāvoklis un
radušies riski;
v) jānovēro un jāuzrauga vadības darbības
rezultāti;
vi) un jālemj par uzņēmuma vadītāja atalgojumu
un jāizstrādā efektīvi pēctecības plāni augstāko
vadītāju amatiem.

OECD vadlīnijas
valstij piederošu
uzņēmumu
korporatīvajā
pārvaldībā (2015.
gads) – VII
nodaļas B sadaļa

Uzbūve:
Uzņēmuma vadītāja atalgojuma apmērs noteikts Sabiedrības
atalgojuma politikā, kas publicēta RS mājaslapā (vi apakšpunkts)
i), ii), iv), v) apakšpunkti netiek regulēti Sabiedrības iekšējos
normatīvajos aktos

B42;
B43

Sabiedrībai nav:
1) definēts
stratēģijas izveides,
apstiprināšanas un
uzraudzības
process, politika (i iii apakšpunkts);
2) riska pārvaldības
politikas, tai skaitā
attiecībā uz finanšu
un darbības riskiem,
cilvēktiesībām,
darbaspēku, vidi un
nodokļiem (iii
apakšpunkts);
3) informācijas
aprites un
publicēšanas
politikas (iv
apakšpunkts);
4) definēta valdes
priekšsēdētāja
atbildība un
kompetences
(amata apraksts).

Efektivitāte:
i, ii) Valdes priekšsēdētājs apstiprina Vidējā termiņa darbības
stratēģiju 2018. – 2020. gadam (iepriekš 2016. - 2018. gadam),
kurā noteikti Sabiedrības darbības rezultatīvie rādītāji un mērķi.
Stratēģija ietver RS stipro, vājo pušu, iespēju, draudu analīzi
(SVID analīze).
i) Publiski pieejama ir Sabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu
izpildes analīze par 2015., 2016. un 2018. gadu, RS ir iesniedzis
analīzi par 2017. gadu, kas norāda uz to, ka Sabiedrība reizi

B3;
C8-9;
B33

1) Sabiedrība nav
izveidojusi vienotu
risku vadības
sistēmu, kas ietver
riska pārvaldības
politiku, nostādnes
un procedūras (iii)
2) Uzņēmuma
vadības darbības

1) Definēt stratēģijas
izveides,
apstiprināšanas un
uzraudzības
procesu, politiku.

Augsta

2) Izveidot riska
pārvaldības politiku,
tai skaitā attiecībā
uz finanšu un
darbības riskiem,
cilvēktiesībām,
darbaspēku, vidi un
nodokļiem. Definēt
pamatnostādnes un
veicamos procesus,
atbildīgās personas
u.c. risku
vadības jomā.
3) Izveidot
informācijas aprites
un publicēšanas
politiku.
4) Izveidot valdes
priekšsēdētāja
amata aprakstu,
kurā skaidri
definētas tā
atbildības jomas un
pienākumi.
1) Ieviest vienotu
risku vadības
sistēmu gan
attiecībā uz finanšu
un darbības riskiem,
gan attiecībā uz
riskiem saistībā ar
cilvēktiesībām,
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1.9. VU valdei priekšsēdētāja uzraudzībā jāveic
ikgadēja, labi strukturēta savas darbības
rezultātu un efektivitātes izvērtēšana.

1.10. VU valdei jāizstrādā, jāīsteno un jāuzrauga
iekšējās kontroles, ētikas un atbilstības
programmas vai pasākumi, tostarp tādi, kas
veicina krāpniecības un korupcijas novēršanu,
un jāinformē par šīm programmām vai
pasākumiem. To pamatā ir jābūt valsts tiesību
normām, tiem ir jāatbilst starptautiskajām
saistībām un tiem jāattiecas gan uz VU, gan uz
tā filiālēm.

OECD vadlīnijas
valstij piederošu
uzņēmumu
korporatīvajā
pārvaldībā – VII
nodaļas I sadaļa,
VI nodaļas E-4
sadaļa

OECD vadlīnijas
valstij piederošu
uzņēmumu
korporatīvajā
pārvaldībā – V
nodaļas C sadaļa

gadā veic Vidējā termiņa stratēģijā izvirzīto mērķu izpildes
analīzi.
ii) Daži no uzņēmuma riskiem kā finanšu, darbības un
darbaspēka riski, kā arī pasākumi to mazināšanai ir noteikti RS
Pretkorupcijas pasākumu plānā 2018.-2020. gadam.
iii) Sabiedrība nav izveidojusi vienotu risku vadības sistēmu, kas
aptvertu visas būtiskās riska jomas.
v) Sabiedrības izpilddirektora darbības rezultāti tiek vērtēti līdz ar
citu darbinieku vērtējumiem premēšanas procesa ietvarā.
Izpilddirektora darbības rezultātu izvērtējums netiek
dokumentēts;
vi) Uzņēmuma izpilddirektora atalgojums noteikts RS Atalgojuma
politikā, kas ietver minimālo un maksimālo atalgojuma apmēru
atbilstoši amatu kategorijām.
Balstoties uz interviju laikā sniegto informāciju, izpilddirektora
plānā ietilpst iepirkumu organizēšana. Viņa prombūtnes laikā šo
funkciju var pārņemt valde.
Uzbūve:
RS iekšējos normatīvajos aktos nav ietverta prasība par valdes
locekļu pašnovērtējuma veikšanu.

Efektivitāte:
RS valde katru gadu veic savas darbības pašnovērtējumu, kas,
atbilstoši dalībnieku sapulces protokoliem, tiek iesniegts
izskatīšanai dalībnieku sapulcē.
Pašnovērtējuma dokuments ietver izpildes rādītājus, to izpildes
vērtējumu skalā no vāji līdz ļoti labi un komentārus par izpildi.
Uzbūve:
Sabiedrība izveidojusi:
-Ētikas kodeksu un Ētikas komisiju, kuras pienākums ir izskatīt
darbinieku iesniegtās sūdzības un izdarīt lēmumu par lietas
izbeigšanu, disciplinārsoda piemērošanu vai mutisku
brīdinājumu;
-Vidējā termiņa darbības stratēģiju 2018.-2020. gadam (iepriekš
2016. - 2018. gadam);
-Pretkorupcijas pasākumu plānu 2018. - 2020.gadam (iepriekš
2014. – 2017. gadam).

rezultātu izvērtējums
netiek dokumentēts
(v).

darbaspēku, vidi un
nodokļiem
2) Dokumentēt
vadības un citu
darbinieku rezultātu
un mērķu
sasniegšanas
procesu.

-

RS iekšējos
normatīvajos aktos
nav ietverta prasība
par valdes locekļu
pašnovērtējuma
veikšanu.

Zema

C10

N/A

Veidojot valdes
priekšsēdētāja
amata aprakstu,
ietver prasību pēc
ikgadējas
pašnovērtējuma
veikšanas.
N/A

B40-41;
B3;
B33

Sabiedrības
normatīvajos aktos
nav definēts
Pretkorupcijas plāna
izstrādes,
uzraudzības
process.

Papildināt
normatīvos aktus ar
informāciju par
Pretkorupcijas plāna
izstrādes un
uzraudzības
procesu.

Vidēja
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Efektivitāte:
Balstoties uz interviju laikā gūto informāciju, katrs darbinieks var
iesniegt rakstveida sūdzību Ētikas komisijai. Praksē šādu iespēju
darbinieki ir izmantojuši [..].
Pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde tiek pārraudzīta, katru
gadu, veicot pasākumu izpildes analīzi.
Iekšējie normatīvie akti, politikas un darba līgums tiek veidotas
latviešu valodā. Atbilstoši interviju laikā sniegtajai informācijai,
darbiniekiem, kuri ikdienas saziņai neizmanto valsts valodu, tiek
nodrošināts mutisks iekšējo normatīvo aktu un darba līguma
tulkojums. Informācijas aprite notiek pēc nepieciešamības
principa, kur ievadinstruktāža tiek sniegta visiem darbiniekiem,
savukārt papildus instruktāža atbilstoši darbinieka profilam un
pienākumiem.
Atbilstoši RS rīkojumam un dokumentam, kas apliecina
darbinieku dalību apmācībās 2017. gadā pretkorupcijas
apmācības izgājuši 8 darbinieki, 2018. gadā apmācības
nodrošinātas:

1.11. (Valde) Nodrošina:
a) kapitālsabiedrības grāmatvedības un finanšu
pārskatu sniegšanas sistēmu godīgumu, tai
skaitā neatkarīgu revīziju;
b) nodrošina, lai būtu izveidotas pienācīgas
kontroles sistēmas, īpaši risku vadības, finanšu
un saimnieciskās darbības kontroles sistēmas,
kā arī likumu un attiecīgo standartu ievērošana.

OECD/G20
korporatīvās
pārvaldības
principi (2015.
gads) - VI nodaļas
7. sadaļa

-RS Iepirkumu komisijas locekļiem, valdei un administrācijai;
-Apkalpošanas dienestam;
-Avārijas dispečerdienestam un inženiertehnisko tīklu
apkalpošanas dienestam;
-Būvprojektu vadības nodaļai, apsardzes dienestam un Tehniskā
nodrošinājuma nodaļai.
Uzbūve:
a) [..]
b) Atbilstoši [..]Grāmatvedības kontroles uzdevumi ir nodrošināt,
lai

B33;
C6-7;
B32

N/A

N/A

N/A

B26;
B25;
B29

Skatīt sadaļu 1.8

Skatīt sadaļu 1.8

Skatīt
sadaļu 1.8

- jebkurš saimnieciskais darījums notiktu tikai ar Sabiedrības
valdes vai pilnvarotās personas atļauju;
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- jebkurš saimnieciskais darījums grāmatvedībā tiek uzskaitīts
korekti atbilstoši tā būtībai un uzskaites noteikumiem;
- rīcība ar Sabiedrības īpašumu būtu iespējama tikai ar
Sabiedrības valdes vai pilnvarotās personas atļauju;
- faktiski esošais īpašums vai kredītsaistības atbilstu
grāmatvedības reģistros atspoguļotajai informācijai.
Efektivitāte:
a) Atbilstoši publiski pieejamai informācijai, RS 2017. un 2018.
gada pārskatu neatkarīgu revīziju veic zvērināta revidente
(personas dati). Balstoties uz dalībnieku sapulces protokolu
pārbaudi, Zvērinātās revidentes birojs apstiprināts arī 2019.
gada revīzijai.
b) Pretkorupcijas pasākumu plānā 2018. -2020. gadam
Sabiedrība ir identificējusi dažādus riskus un darbības to
mazināšanai tādās jomās kā iepirkumi, interešu konflikts,
personālvadība,, darbība ar finanšu līdzekļiem u.c.Plānā
izvirzītas konkrētas darbības dažādās risku jomās, atbildīgā
persona pasākuma īstenošanai un ieviešanas termiņš.
Ārpus RS iekšējām politikām un teikumiem,
no
noteiktus
Sabiedrības iekšējos procesus regulē nolikumi [..]

B33;
B14-16;
B20-25;
B30

Sabiedrība nav
veikusi daudzpusēju
uzņēmuma risku
identifikāciju un
iekšējos
dokumentos nav
aptverti visi ar
uzņēmumu saistītie
riski.

Veikt
vispāraptverošu
risku identifikāciju un
novērtēšanu, kas
ietver riska
kategorijas:
ekonomiskie
riski;
vides riski;
likumdošana;
politiskie riski;
atbilstības riski;
tirgus riski;
operacionālie
riski
u.c.

2. Risku vadība un iekšējā kontrole
2.1. Publiska persona, kā arī kapitālsabiedrība
rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi,
tas ir:
1) rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar
mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu;
2) manta atsavināma un nododama īpašumā vai
lietošanā citai personai par iespējami augstāku
cenu;
3) manta iegūstama īpašumā vai lietošanā
par izdevīgāko cenu.

Publiskas
personas finanšu
līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas
novēršanas likuma
3. punkts

Uzbūve:
Balstoties uz RS procesa shēmu “[..]
Balstoties uz RS procesa shēmu [..]

B4 – B6

43

Vidēja

SIA “Rīgas serviss” neatkarīgs darbības un rīcības ar mantu un finanšu līdzekļiem
tiesiskuma un lietderības, un korporatīvās pārvaldības izvērtējums
2020. gada 20. janvāris
Efektivitāte:
1) Balstoties uz interviju laikā sniegto informāciju, Sabiedrība
saimnieciskajā darbībā ievēro lietderības principu, par ko praksē
liecina darbības:
a) Sabiedrības atteikšanās no otrā bāzes punkta izbūves
Pārdaugavā ekonomiskā izdevīguma trūkuma dēļ;
b) Apsardzes pakalpojumu iepirkums - plānotās līgumcenas
griezti bija (..) EUR, kuros sākotnēji tika ietverts plašāks skaits
fiziskās apsardzes pakalpojumu, taču pēc rūpīga
izvērtējuma
Sabiedrība nonāca pie secinājuma, ka fiziskās apsardzes
pakalpojumi ir nesamērīgi dārgi, kā rezultātā objektos tika
ierīkoti tehniskās apsardzes punkti un faktiskā noslēgtā
līgumcena par apsardzes pakalpojumiem bija (..) EUR;
c) balstoties uz mums sniegto informāciju, cenu aptaujas
ietvaros tiek aptaujāti vismaz [..] piegādātāji un atbilstoši KPMG
veiktajai izvēlētu darījumu pārbaudei, konstatējam, ka
publiskajos iepirkumos uzvar pretendents ar zemāko
piedāvājuma cenu.
3) Sabiedrības iepirkumi:
Pārbaudot elektronisko iepirkumu sistēmā un sabiedrības
mājaslapā publicētos iepirkumus, konstatējam, ka ir bijuši
gadījumi, kad plānotā iepirkuma summa pārsniedz (..) EUR
(Degvielas iegāde, apsardzes pakalpojumi). KPMG veica
dalībnieku sapulces protokolu pārbaudi un konstatēja, ka tika
saņemts kapitāldaļu turētāja pārstāvja apstiprinājums, tai skaitā
RDĪD atzinums slēgt līgumu ar izvēlētajiem pakalpojuma
sniedzējiem.
Saimnieciskajai darbībai nepieciešamo materiālu iegāde tiek
veikta iepirkumu ceļā un ļoti retos gadījumos darbinieks ir
autorizēts iegādāties nepieciešamos materiālus veikalā,
iesniedzot avansa atskaiti.
Atbilstoši sniegtajai informācijai un KPMG iepirkumu pārbaudei,
preču un pakalpojumu iepirkumā uzvar piegādātājs ar viszemāko
piedāvājuma cenu (ja preces, pakalpojuma sniedzējs nav
vienīgais piegādātājs). RS nav noteicis iepirkumu slieksni, kā
rezultātā cenu aptauja tiek organizēta visu iepirkumu gadījumā,
aptaujāti tiek vismaz [..] piegādātāji.

B30;
F2

N/A

N/A
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2.2. Institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota
persona izveido tādu iekšējās kontroles sistēmu,
kura:
a) ir iedarbīga, lietderīga un ekonomiska;
b) nodrošina procedūru nepilnību un darbinieku
pieļauto pārkāpumu savlaicīgu identificēšanu un
novēršanu;
c) nodrošina informācijas (datu) aizsardzību pret
prettiesisku rīcību ar to, tajā skaitā pret neatļautu
tās izpaušanu.

MK noteikumi Nr.
630 “Par iekšējās
kontroles sistēmas
pamatprasībām
korupcijas un
interešu konflikta
novēršanai
publiskas
personas
institūcijā”, 5.
punkts

Uzbūve:
Sabiedrība ir izstrādājusi nolikumus [..], kuros noteikta
kārtība, kādā organizējami RS iekšējie procesi, kā arī to
saskaņošana.
a) Atbilstoši nolikumam par “Preču piegādes, būvdarbu un
pakalpojumu saņemšanas un kontroles kārtība. Publisko līgumu
un publisko iepirkumu plānošanas kārtība. Noslēgto līgumu
vadības, izpildes un kontroles kārtība” katram iepirkumam ir
noteikta par līgumu atbildīgā persona, kas veic piegādes,
pakalpojuma vai būvdarbu līguma izpildes kontroli (izņemot
finanšu kontroli), t.i. nodrošina iepirktas preces vai pakalpojuma
sortimenta kontroli, cenu atbilstību finanšu piedāvājumam
kontroli, līguma termiņu kontroli, būvniecības procesa kontroli utt.
Katrā publiskā iepirkuma ietvaros ar atsevišķu rīkojumu tiek
nozīmēta konkrēta atbildīgā persona, kura veiks publiska
piegādes, pakalpojuma vai būvdarbu līguma izpildes kontroli
(izņemot finanšu kontroli) un atbildīgā persona, kura veiks
publiska piegādes, pakalpojuma vai būvdarbu līguma izpildes
finanšu kontroli.

B14-16;
B20-25

Iekšējās kontroles
principi un veicamās
darbības nav
apkopotas vienoti,
iekšējās kontroles
sistēmas elementi
atrodami vairākos
RS iekšējos aktos
un nav skaidri
identificējami.

Izveidot atsevišķu
iekšējo normatīvo
aktu, kas regulē
tādus aspektus kā
iekšējās kontroles
veicamie pasākumi,
atbildīgās personas
u.c.

b) Atbilstoši [..] iekšējās kontroles pamatprincips ir “darbinieku
pienākumu dalīšanas princips”, kura ievērošana samazina vai
izslēdz iespēju, ka darbinieki, savstarpēji vienojoties, var radīt
zaudējumus Sabiedrībai. Pienākumu dalīšanas organizācijā
ievēro, ka pilnvarošanas, apstrādes, pārzināšanas un
iegrāmatošanas posmi nevar būt vienas personas pārziņā.
c) Atbilstoši [..] dokumenti no grāmatvedības vai no arhīva
iekšējai lietošanai tiek izsniegti tikai pēc valdes atļaujas
(rakstiskā vai mutiskā veidā). [..]
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c) Atbilstoši RS Ētikas kodeksā ietvertajiem konfidencialitātes
noteikumiem, darbinieks informāciju, kas viņam kļuvusi zināma,
pildot darba pienākumus, nedrīkst prettiesiski izpaust vai
izmantot mērķiem, kas nav saistīti ar amata pienākuma
veikšanu.
[..]

Efektivitāte:
Iekšējie procesi:
Mēs saprotam, ka avārijas izsaukumu gadījumā brigāde ierodas
tikai tad, ja dispečeris konstatē, ka izsaukums atbilst avārijas
situācijai un tiek izsaukta tā brigāde, kas noteiktajā brīdī atrodas
vistuvāk izsaukuma vietai.

B30;
B50

N/A

N/A

Iepirkumi:
Katram publiskajam iepirkumam tiek aizpildīta vīzēšanas lapa,
kurā norādītas atbildīgās personas par a) izpildes kontroli; b)
finanšu kontroli; c) līguma reģ
istrāciju. Finanšu kontroles ietvaros
tiek veidota atskaite “Par izlietotajām summām par saņemtajām
precēm un pakalpojumiem”, kurā veikta līgumpartneru un līgumu
uzskaite.
Datu aizsardzība:
[..]
Noteikti darbinieki ir izgājuši apmācības par personas datu
aizsardzību. Balstoties uz RS Rīkojumu [..] par personas datu
apstrādi atbildīgās personas ir [.].2019. gada 4. februārī izdarīti
grozījumi
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rīkojumā, kas paredz, ka par personas datu apstrādi
atbildīgās personas ir arī [..]. Tiek noteikta personīga [..]
atbildība par ES regulas normatīvo aktu izpildi.
2.3. Lai nodrošinātu dokumentu pārvaldības
organizāciju, institūcija izveido dokumentu
sistēmu ar aprīkojumu un līdzekļiem, kuri
nodrošina datu fiksēšanu par dokumentu
radīšanu, saņemšanu, reģistrēšanu, glabāšanu,
izmantošanu un iznīcināšanu.

MK noteikumi Nr.
748 “Dokumentu
un arhīvu
pārvaldības
noteikumi” 6.
punkts

Lai nodrošinātu institūcijas dokumentu un arhīva
pārvaldības organizāciju, iekšējo uzraudzību un
kontroli, institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota
persona:
a) nosaka dokumentu un arhīva pārvaldības
kārtību institūcijā;
b) norīko par dokumentu un arhīva pārvaldību
atbildīgās personas un nosaka to pienākumus;
c) mainoties institūcijas personālam, nodrošina
institūcijas darbinieka rīcībā esošo dokumentu
nodošanu un pieņemšanu.

Turpat, 13. punkts

Uzbūve:
RS dokumentu pārvaldību regulē 3 iekšējie normatīvie akti:
1) [..]

B29;
B27;
B28

N/A

N/A

2) [..]

3) [..]
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Efektivitāte:
Balstoties uz interviju laikā sniegto informāciju, 2019. gada
dokumenti tiek glabāti [..]
Pārbaudes laikā neesam konstatējuši neatbilstības likuma
prasībām.

-

N/A

N/A

N/A

RS nav izveidota
nedz iekšējās
kontroles
struktūrvienība, nedz
pilnvarota atbildīgā
persona par iekšējās
kontroles uzraudzību
(f apakšpunkts).
N/A

Izvērtēt lietderību un
nepieciešamību
pilnvarot atbildīgo
personu par iekšējās
kontroles
jautājumiem.

Vidēja

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2.4. Lai nodrošinātu iekšējās kontroles sistēmas
darbību, institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota
persona:
a) izveido institūcijas kontroles vidi, kas ir vērsta
uz korupcijas risku novēršanu;
b) identificē, analizē un novērtē korupcijas
riskus;
c) nosaka, ievieš un īsteno pasākumus
korupcijas riska novēršanai;
d) īsteno informācijas apriti un komunikāciju par
korupcijas risku novēršanu;
e) nodrošina darbinieku izglītošanu par
korupcijas un interešu konflikta jautājumiem;
f) nodrošina iekšējās kontroles sistēmas
uzraudzību.

MK noteikumi Nr.
630 “Par iekšējās
kontroles sistēmas
pamatprasībām
korupcijas un
interešu konflikta
novēršanai
publiskas
personas
institūcijā”, 6.
punkts

Uzbūve:
RS ir izstrādājis Pretkorupcijas pasākumu plānu 2018. - 2020.
gadam, kas identificē korupcijas riskiem pakļautās jomas un
riskus, nosaka to iespējamības un seku nozīmības līmeni, izvirza
konkrētus pasākumus risku mazināšanai (a, b, c apakšpunkti)
a) Sabiedrība ir izveidojusi Ētikas kodeksu un Ētikas komisiju,
kurā iespējams ziņot par darbinieku neētisku rīcību.

B33

Efektivitāte:
b) Katru gadu RS veic Pretkorupcijas pasākumu plānā ietverto
darbību progresa izvērtējumu.
c) Sabiedrības pretkorupcijas plānā noteikti pasākumi identificēto
korupcijas risku mazināšanai, kā arī noteiktas atbildīgās
personas un pasākumu ieviešanas termiņš;
d, e) Ar valdes priekšsēdētāja parakstītu rīkojumu darbiniekiem
tiek noteikts veikt apmācību pretkorupcijas jautājumos 2017.
gadā pretkorupcijas apmācības izgājuši 8 darbinieki, 2018. gadā
apmācības nodrošinātas:
-[..]

C6-7;
B32

2.5. Pašvaldības Institūcijas vadītājam vai viņa
pilnvarotai personai ir jāidentificē, jāanalizē un
jānovērtē korupcijas riski, jāidentificē korupcijas
riskam pakļautie amati un jānosaka pasākumi
riska mazināšanai vai novēršanai izstrādājot
Pašvaldības Institūcijas pretkorupcijas
pasākumu plānu.

Rīgas pilsētas
pašvaldības
pretkorupcijas
stratēģija 2018.2021. gadam

Uzbūve:
RS ir izstrādājis Pretkorupcijas pasākumu plānu 2018.-2020.
gadam, kas ietver kontroli pār iepirkumu procesu, personāla
atlasi, iekšējo kontroli un finanšu resursu izlietošanu atbilstoši to
piešķiršanas mērķim. Plānā identificēti korupcijas riski katrā no
minētajām riska zonām, noteikts to iespējamības un seku
nozīmības līmenis, izvirzīti konkrēti pretkorupcijas pasākumi, kā
arī atbildīgā persona un ieviešanas termiņš.

B33
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2.6. Lai nodrošinātu iekšējās kontroles sistēmas
izveidi, pilnveidošanu un uzturēšanu, institūcijas
vadītājs vai viņa pilnvarota persona var izveidot
iekšējās kontroles struktūrvienību vai pilnvarot
kādu institūcijas struktūrvienību vai darbinieku
veikt šīs darbības.

MK noteikumi Nr.
630 “Par iekšējās
kontroles sistēmas
pamatprasībām
korupcijas un
interešu konflikta
novēršanai
publiskas
personas
institūcijā”, 4.
punkts

2.7. Iekšējos normatīvajos aktos nosaka:
- kārtību, kā darbiniekiem ir jārīkojas gadījumā,
ja tie vēlas ziņot par iespējamiem pārkāpumiem
(tai skaitā iespējamām koruptīvām darbībām),
ietverot pasākumus, lai nodrošinātu ziņotāja
anonimitāti un aizsardzību;
- kārtību, kādā institūcijas valsts amatpersonas
paziņo par savu atrašanos interešu konflikta
situācijā, kā arī kārtību, kādā interešu konflikta
situācijā esošās valsts amatpersonas funkcijas
nodod izpildei citai valsts amatpersonai;
- amatu savienošanas atļauju izsniegšanas
kārtību, tai skaitā nosakot šo atļauju
pārskatīšanas kārtību, izvērtējot, vai nav
mainījušies tiesiskie un faktiskie apstākļi, kuri
pastāvēja atļaujas izsniegšanas brīdī, un vai
valsts amatpersonas konkrētā amatu
savienošana joprojām nerada interešu konfliktu,
nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām

MK noteikumi Nr.
630 “Par iekšējās
kontroles sistēmas
pamatprasībām
korupcijas un
interešu konflikta
novēršanai
publiskas
personas
institūcijā” 8.
punkta 8.3
apakšpunkts

Efektivitāte:
Viens no Plānā noteiktajiem uzdevumiem ir ne retāk kā reizi
gadā veikt korupcijas risku pakļauto amatu identificēšanu un
novēršanu.
Katru gadu RS veic Pretkorupcijas pasākumu plānā ietverto
darbību progresa novērtējumu. Analizējot 2017. un 2018. gada
Pretkorupcijas pasākumu plāna izpildi, konstatējam, ka noteiktie
pasākumi ir izpildīti. Ārpus pasākumiem, kuru īstenošanai
noteikts precīzs termiņš, plānā ievietoti noteikti uzdevumi, kas
veicami pastāvīgi.
Uzbūve:
RS nav noteikta atbildīgā persona vai struktūrvienība par
iekšējās kontroles jautājumiem.

B33;
C6-7

Sabiedrības
mājaslapā nav
publicēts
Pretkorupcijas
pasākumu plāna
izpildes novērtējums
par 2017. un 2018.
gadu.

Katru gadu publicēt
RS mājaslapā
Pretkorupcijas
pasākumu plāna
izpildes
novērtējumu.

Zema

-

Skatīt sadaļu 2.4

Skatīt sadaļu 2.4

Skatīt
sadaļu 2.4

Efektivitāte:
RS nav noteikta atbildīgā persona vai struktūrvienība par
iekšējās kontroles jautājumiem. Atbilstoši interviju laikā sniegtajai
informācijai RS kontroles un stratēģiskās plānošanas jautājumos
tiek iesaistīti darbinieki no vairākiem departamentiem un
nodaļām, piemēram, pretkorupcijas pasākumu plāna izpildē
noteiktas vairākas atbildīgās personas.

-

N/A

N/A

N/A

Uzbūve:
Atbilstoši RS Ētikas kodeksam, darbinieks ziņo par zināmiem
koruptīviem nodarījumiem vai cita darbinieka vai amatpersonas
nonākšanu vai iespējamo atrašanos interešu konflikta situācijā
vadītājam vai KNAB.
Balstoties uz mums sniegto informāciju, Sabiedrība veiks
izmaiņas aktuālajā Pretkorupcijas pasākumu plānā, pakāpeniski
līdz 2020. gada martam ieviešot trauksmes cēlāju mehānismu.

B40

RS Iekšējos
normatīvajos aktos
nav noteikti:
- pasākumi, lai
nodrošinātu ziņotāja
anonimitāti un
aizsardzību;
- kārtība, kādā
institūcijas valsts
amatpersonas
paziņo par savu
atrašanos interešu
konflikta situācijā, kā
arī kārtība, kādā
interešu konflikta
situācijā esošās
valsts amatpersonas
funkcijas nodod
izpildei citai valsts
amatpersonai;

Ievietot RS iekšējos
normatīvajos aktos
identificēto trūkstošo
informāciju, tai
skaitā veikt plānotā
trauksmes cēlāju
mehānisma
ieviešanu.

Augsta
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ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas
tiešo pienākumu pildīšana.

- amatu
savienošanas
atļauju izsniegšanas
kārtība.

2.8. Kapitālsabiedrības reizi gadā un ne vēlāk kā
trīs mēnešus pēc gada pārskata apstiprināšanas
publisko tīmekļvietnē informāciju par
kapitālsabiedrības iepriekšējā gadā veiktajiem
pasākumiem korupcijas riska novēršanai.

MK noteikumi Nr.
630 “Par iekšējās
kontroles sistēmas
pamatprasībām
korupcijas un
interešu konflikta
novēršanai
publiskas
personas
institūcijā” 9.
punkts

Kapitālsabiedrībām, kad vien iespējams,
vajadzētu publiski atklāt informāciju par riska
vadības sistēmu un uzraudzību, materiālo
godīgumu un veiktajiem pasākumiem risku
mazināšanai.

OECD Korupcijas
novēršanas un
integritātes
vadlīnijas valsts
kapitālsabiedrībām
- C nodaļas VI
sadaļa

Lai uzlabotu Pašvaldības Institūciju sniegto
publisko pakalpojumu kvalitāti, nepieciešams
publiski sniegt precīzu un skaidri izprotamu
informāciju par sniegto publisko pakalpojumu
veidiem un kārtību, kādā tie tiek sniegti.
2.9. Cilvēkresursu vadība ir viena no korupcijas
riska zonām, tādēļ ir svarīgi, lai Pašvaldības
Institūcijās būtu noteikti atsevišķi pretkorupcijas
pasākumi cilvēkresursu politikas jomā.

Rīgas pilsētas
pašvaldības
pretkorupcijas
stratēģija 2018.2021. gadam
Rīgas pilsētas
pašvaldības
pretkorupcijas
stratēģija 2018.2021. gadam

Efektivitāte:
Atbilstoši mums sniegtajai informācijai Ētikas komisija laika
posmā 2017. – 2019. gads ir saņēmusi [..] sūdzības [..]

B33

N/A

N/A

N/A

Uzbūve:
Sabiedrības normatīvajos aktos nav ietverta informācija par RS
mājaslapas uzturēšanas kārtību, informācijas publicēšanas
prasībām.
Efektivitāte:
Sabiedrības mājaslapā publicēts Pretkorupcijas pasākumu plāns
2018. - 2020. gadam, kurā ietverti konkrēti pasākumi, atbildīgā
persona un pasākuma izpildes termiņš.
Sabiedrības mājaslapā publicēta informācija par tās finanšu un
saimnieciskās darbības rādītājiem, personāla atlīdzības politika,
veikto iepirkumu saraksts u.c.
Sabiedrība ir veikusi analīzi par Pretkorupcijas pasākumu plāna
izpildi 2017. un 2018. gadā.
RS mājaslapā atrodama informācija par Sabiedrību, tās
sniegtajiem pakalpojumiem atbilstoši kategorijām:
— nekustamo īpašumu apsaimniekošana;
— avārijas dienests;
— apsardzes pakalpojumi;
— deratizācija, dizensekcija, akaricīda apstrāde;
— skārdnieku pakalpojumi;
— būvuzraudzība (sadaļa ir tukša).

-

Skatīt sadaļu 3.3

Skatīt sadaļu 3.3

Skatīt
sadaļu 3.3

B33;
B42;
B45

Skatīt sadaļu 2.5

Skatīt sadaļu 2.5

skatīt
sadaļu 2.5

Uzbūve:
Korupcijas riska jomas un veicamie pasākumi risku mazināšanai
apkopoti Sabiedrības Pretkorupcijas pasākumu plānā 2018. 2020. gadam.

B33

N/A

N/A

N/A
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2.10. Pasūtītājs izveido iepirkuma komisiju
vismaz triju locekļu sastāvā. Ja iepirkuma
paredzamā līgumcena ir lielāka par
1 000 000 euro, pasūtītājs izveido iepirkuma
komisiju vismaz piecu locekļu sastāvā.

Publisko iepirkumu
likums 24 panta
trešā daļa

Iepirkuma komisiju izveido katram iepirkumam
atsevišķi vai uz noteiktu laikposmu, vai kā
pastāvīgi funkcionējošu institūciju. Izveidojot
iepirkuma komisiju, pasūtītājs nodrošina, lai šī
komisija būtu kompetenta jomā, kurā tiks slēgts
iepirkuma līgums. Iepirkuma komisija, pildot
savus pienākumus, ir tiesīga pieaicināt
ekspertus.

Turpat, 24 panta
otrā daļa

2.11. Iepirkuma procedūras dokumentu
sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai
darbinieks), iepirkuma komisijas locekļi un
eksperti paraksta apliecinājumu, ka nav tādu
apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir
ieinteresēti konkrēta kandidāta vai pretendenta
izvēlē vai darbībā vai ka viņi ir saistīti ar tiem šā
panta pirmās daļas izpratnē.

Publisko iepirkumu
likuma 25. panta
trešā daļa

Efektivitāte:
Pretkorupcijas pasākumu plānā 2018. - 2020. gadam tostarp
citiem identificēti korupcijas riski personāla atlases un vadības
jomā, noteikti pasākumi to mazināšanai, atbildīgais darbinieks un
izpildes termiņš.
Uzbūve:
Atbilstoši nolikumam [..] iepirkums tiek veikts pamatojoties uz
struktūrvienības dienesta ziņojumu par preces/pakalpojuma
nepieciešamību [..].

B33

N/A

N/A

N/A

B30

N/A

N/A

N/A

Efektivitāte:
Sabiedrība ir izveidojusi pastāvīgu iepirkuma komisiju, kuras
sastāvu, atbilstoši mums iesniegtajiem valdes rīkojumiem,
pārskata katru gadu.
Iepirkumu komisijas sastāvā laika posmā no 2017. -2019.
gadam bijuši [..] locekļi. Atbilstoši izvēlēto darījumu pārbaudei,
konstatējam, ka katrā iepirkuma, kuram tiek piemērots Publisko
iepirkumu likums, komisijas sastāvā ir [..] locekļi.
[..]

B31;
Iepirkumu
pārbaude

N/A

N/A

N/A

Uzbūve:
RS iekšējie normatīvie akti par Iepirkumu organizēšanu neiekļauj
prasību par Iepirkumu komisijas dalībnieku neatkarību.

B30

Skatīt sadaļu 2.12

Skatīt sadaļu 2.12

Skatīt
sadaļu
2.12

Efektivitāte:
Veicot izlases veidā noteiktu iepirkumu dokumentācijas
pārbaudi, konstatējam, ka Iepirkumu komisijas locekļi ir
parakstījuši apliecinājumu par interešu neatkarību atbilstoši
likuma prasībai.

B53;
Iepirkumu
pārbaude

N/A

N/A

N/A
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2.12. Pasūtītājs nodrošina katra iepirkuma
procedūras posma dokumentēšanu kā arī
dokumentē iepirkuma procedūru, kas noris,
izmantojot elektroniskos līdzekļus.

Publisko iepirkumu
likuma 40. panta
pirmā daļa

Iepirkuma procedūras ziņojums (turpmāk —
ziņojums) ir pārskats, kas atspoguļo iepirkuma
procedūras norisi. Ziņojumu sagatavo un publicē
pircēja profilā par katru iepirkuma procedūru pēc
tam, kad pieņemts lēmums par iepirkuma
procedūras rezultātiem, ievērojot Ministru
kabineta noteikto kārtību un saturu.

Turpat, 40. panta
otrā daļa

Protokoli, kas atspoguļo iepirkuma norisi,
ziņojums, iepirkuma procedūras dokumenti,
izņemot piedāvājumus un pieteikumus, ir
vispārpieejama informācija.

Turpat, 40. panta
trešā daļa

Pasūtītājs visus šā panta trešajā daļā minēto
dokumentu oriģinālus, kā arī pieteikumu un
piedāvājumu oriģinālus glabā 10 gadus pēc
iepirkuma līguma noslēgšanas, vispārīgās
vienošanās
noslēgšanas
vai
dinamiskās
iepirkumu sistēmas izveides.

Turpat, 40. panta
piektā daļa

Uzbūve:
RS iekšējie normatīvie akti ietver informāciju par RS iekšējām
procedūrām, lai uzsāktu iepirkumu un kontroles pasākumiem
preču/pakalpojumu saņemšanā, kad iepirkuma process ir
noslēdzies un noteikts preču/pakalpojumu sniedzējs.

B30

RS iekšējie
normatīvie akti
neietver informāciju
par publiska
iepirkumu procesa
norisi un
dokumentēšanas
prasības.

Efektivitāte:
Veicot piegādātāja profila pārbaudi Elektronisko iepirkumu
sistēmā (eis.gov.lv), konstatējam, ka sistēmā pieejama
informācija par veiktajiem iepirkumiem no 23.04.2018.
Pārbaudot noslēgtos iepirkumus (kopā 28 iepirkumi) laika posmā
no 23.04.2018 līdz 05.12.2019, konstatējam, ka 16 noslēgto
iepirkumu gadījumā ir publicēts RS lēmums par pakalpojuma
sniedzēju, 11 iepirkumos publicēts iepirkuma gala ziņojums un 1
iepirkuma gadījumā nav publicēts ne lēmums, ne gala ziņojums
(“Automašīnu noma” – izsludināts 13.05.2019). Atbilstoši RS
izpilddirektora skaidrojumam, Automašīnu nomas iepirkuma
dokumentu trūkums ir tehniska sistēmas kļūme. Izvēlēto
darījumu pārbaudes laikā tika veikta pārbaude arī iepirkumiem
pirms 23.04.2018, sarakstu ar pārbaudītajiem darījumiem skatīt
Pielikumā.
Balstoties uz interviju laikā sniegto informāciju iepirkuma
dokumentus Sabiedrība glabā 10 gadus.

Iepirkumu
pārbaude

Viena publiskā
iepirkuma gadījumā
elektronisko
iepirkumu sistēmas
pircēja profilā nav
publicēts ne
procedūras
ziņojums, gala
ziņojums, ne
lēmums.

Iekšējos
normatīvajos aktos
iekļaut informāciju
par iepirkuma
procesu un tā
dokumentēšanas
prasībām, tai skaitā
Iepirkumu komisijas
neatkarību
apliecinošu
dokumentu.
Nodrošināt, ka
visiem noslēgtajiem
iepirkumiem tiek
publicēts iepirkuma
gala ziņojums vai
lēmums.

Veicot izlases veida iepirkumu pārbaudi, netika konstatēti
pārkāpumi procesa dokumentācijā. Katra iepirkuma failam klāt
pievienoti Iepirkuma komisijas protokoli, pretendentu finanšu
piedāvājumi, valdes rīkojums par konkursa rīkošanu, Iepirkumu
komisijas lēmums vai procedūras ziņojums. Gadījumā, ja tika
konstatētas neprecizitātes pretendenta piedāvājumā, pievienota
e-pasta korespondence ar piegādātāju un viena iepirkuma
gadījumā, kur Iepirkumu uzraudzības birojam (turpmāk – “IUB”)
tika iesniegta sūdzība par RS iepirkumu, arī IUB atzinums.
Gadījumos, kad veikta cenu aptauja, pievienota informācija par
pretendentu finanšu piedāvājumiem, detalizētāk par cenu
aptauju 2.13 sadaļā.
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2.13. Pasūtītājs piešķir iepirkuma līguma
slēgšanas tiesības saimnieciski
visizdevīgākajam piedāvājumam.

Publisko iepirkumu
likuma 51. panta
pirmā daļa

Saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu nosaka:
1) izmantojot cenu vai izmaksas, piemērojot
efektivitātes pieeju (piemēram, vērtējot aprites
cikla izmaksas);
2) ņemot vērā cenu vai izmaksas un ar
iepirkuma līguma priekšmetu saistītus kvalitātes
kritērijus, piemēram:
a) kvalitāti, tai skaitā tehniskās priekšrocības,
estētiskās un funkcionālās īpašības, pieejamību,
atbilstību universālajam dizainam, sociālās un
vides aizsardzības prasības, inovatīvos
raksturlielumus un pārdošanas nosacījumus,
b) iepirkuma līguma izpildes vadības struktūru
un iesaistītā personāla kvalifikāciju un pieredzi,
ja iepirkuma līguma izpildes kvalitāti var būtiski
ietekmēt iesaistītā personāla kvalifikācija un
pieredze,
c) pēcpārdošanas pakalpojumus un tehnisko
palīdzību, piegādes nosacījumus, piemēram,
piegādes datumu, piegādes procesu un
piegādes periodu vai piegādes pabeigšanas
periodu.

Turpat, 51. panta
otrā daļa

2.14. Pasūtītājs nosaka konkurenci
neierobežojošus un objektīvi salīdzināmus vai
izvērtējamus piedāvājuma izvērtēšanas
kritērijus.
Pasūtītājs iepirkuma procedūras dokumentos
norāda visus piedāvājuma izvērtēšanas kritērijus
to nozīmīguma secībā, kritēriju vērtības un, ja
attiecināms, vērtību diapazonus, kā arī
piedāvājuma izvēles algoritmu saskaņā ar šiem

Publisko iepirkumu
likuma 51. panta
piektā daļa

Uzbūve:
RS iekšējie normatīvais akts [..] ietver informāciju par RS
iekšējām procedūrām, lai uzsāktu iepirkumu un kontroles
pasākumiem preču/pakalpojumu saņemšanā, kad iepirkuma
process ir noslēdzies un noteikts preču/pakalpojumu sniedzējs.

B30

Efektivitāte:
Veicot izlases veida iepirkumu pārbaudi, tiek konstatēts, ka visu
izvēlēto iepirkumu gadījumā uzvarējis pretendents ar
saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanai
izmantots kritērijs – zemākā pakalpojuma/preces cena.

Iepirkumu
pārbaude

RS iekšējie
normatīvie akti
neietver informāciju
par pašu iepirkumu
procesu un
kritērijiem, pēc
kuriem iepirkumu
procesā tiek izvēlēts
saimnieciski
izdevīgākais
piedāvājums.
Cenu aptaujas
gadījumā konstatēts
dokumentācijas
trūkums, kas
apliecina faktu, ka
izvēlētais
pretendents ir
vienīgais
piegādātājs, kā arī
pierādījumu tam, ka
tika aptaujāti
vismaz [..]
potenciālie
piegādātāji.

B30

Skatīt sadaļu 2.13

KPMG iepirkumu izlasē tika ievietotas arī 4 cenu aptaujas, no
kurām vienā iepirkuma izvēles pamatojums bija “vienīgais
piegādātājs”, taču iepirkuma failā nav ievietota informācija, kas to
apstiprinātu. Iepirkuma priekšmets bija [..]. Balstoties uz mums
sniegto informāciju, RS cenu aptaujas laikā uzrunā vismaz [..]
potenciālos piegādātājus.

Turpat, 51. panta
sestā daļa

Uzbūve:
RS iekšējie normatīvais akts [..] ietver informāciju par RS
iekšējām procedūrām, lai uzsāktu iepirkumu un kontroles
pasākumiem preču/pakalpojumu saņemšanā, kad iepirkuma
process ir noslēdzies un noteikts preču/pakalpojumu sniedzējs.

Papildināt
normatīvos aktus ar
kritērijiem
saimnieciski
izdevīgākā
piedāvājuma
kvalifikācijas
noteikšanai.

Vidēja

Cenu aptaujas
gadījumos
nodrošināt stingru
kontroli par
piegādātāja izvēli,
dokumentējot veikto
korespondenci un
pievienojot izvēles
pamatojošu
informāciju,
piemēram publiskās
izpētes rezultātus
vai detalizēti
pamatojot iepirkuma
priekšmeta
tehniskās prasības,
tai skaitā
apliecinājumu tam,
ka aptaujāti vismaz
[..] potenciālie
pretendenti.
Skatīt sadaļu 2.13

Augsta
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kritērijiem un apraksta, kā tiks piemērots katrs no
norādītajiem izvērtēšanas kritērijiem.

Efektivitāte:
Atbilstoši KPMG veiktajai iepirkumu pārbaudei netika konstatēti
gadījumi, kad RS būtu noteicis konkurenci ierobežojošas
prasības attiecībā uz pretendentiem. Visu iepirkumu gadījumā
tika norādītas precīzas prasības pretendentiem, kā arī
uzvarētāja noteikšanas kritēriji.
Pamatprasības ietver līdzīgu pieredzi pakalpojuma veikšanā
pēdējo 3 gadu laikā vai pieredzi pakalpojuma sniegšanā
atbilstoši definētai līgumcenai, kā arī pamatojošas informācijas
nodrošināšanu (atsauksmes vēstules).
Atsevišķos gadījumos ir definēta prasība nodrošināt noteiktus
sertifikātus uzņēmumam vai darbiniekiem, kas sniegs
pakalpojumu.
3 no 10 pārbaudīto iepirkumu gadījumā tika noteikts
piedāvājuma nodrošinājums (iepirkumam ar līgumsummu
125 000 EUR un vairāk).

Iepirkumu
pārbaude

N/A

N/A

N/A

Uzbūve:
RS nav izveidota iekšējā audita funkcija. Sabiedrības revīziju
(neatkarīgu auditu) veic Rīgas domes Audita un revīzijas
pārvalde (turpmāk – “ARP”), kura atbilstoši 2009. gada 5. jūnijā
apstiprinātam reglamentam veic revīzijas un iekšējos auditus
Rīgas pašvaldības kontrolētajās iestādēs, lai kontrolētu
pašvaldības finanšu līdzekļu izlietošanu atbilstoši apstiprinātajam
budžetam, kā arī lai pārbaudītu kontrolējamo iestāžu un
kapitālsabiedrību vadītāju un amatpersonu finansiālās darbības
likumību un lietderību.

-

N/A

N/A

N/A

Efektivitāte:
Atbilstoši mums sniegtajai informācijai ARP iekšējo auditu veic
reizi 3 gados. Pēdējā RS finansiāli saimnieciskās darbības
revīzija notikusi par periodu 2018. gada 1. janvāris līdz 2018.
gada 31. decembris un noslēdzās 2019. gada 31. maijā.
Uzbūve:
Sabiedrības normatīvajos aktos nav iekļauta informācija par
risku izvērtējumu atbildīgajām personām vai regularitāti.

G2;
C3

N/A

N/A

N/A

-

RS iekšējos
normatīvajos aktos
nav ietverta
informācija par risku
vadības
pasākumiem, tai
skaitā to
identificēšanu,
uzraudzību,

Lai nodrošinātu
pārredzamu un
efektīvu risku
vadības sistēmu,
iekšējos
normatīvajos aktos
iekļaut kārtību, kādā
tiek organizēta risku
vadība.

Vidēja

Labā prakse
2.15. Eksistē pienākumu dalījums starp tiem
darbiniekiem, kas uzņemas atbildību par un
pārvalda uzņēmuma riskus un tiem, kas
nodrošina iekšēju neatkarīgu auditu

2.16. Riska vadības sistēma ietver riska
novērtējumu, kas ir:
i) regulārs;
ii) pielāgots kapitālsabiedrībai;
iii) ietver iekšējos un ārējos riskus, to rašanās
varbūtību un ietekmi;
iv) ietver korupcijas riskus, identificējot
paaugstinātas riska zonas.

OECD Korupcijas
novēršanas un
integritātes
vadlīnijas valsts
kapitālsabiedrībām
-C nodaļas III
sadaļa

OECD Korupcijas
novēršanas un
integritātes
vadlīnijas valsts
kapitālsabiedrībām
-C nodaļas IV
sadaļa
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atbildīgajām
personām.
Efektivitāte:
Sabiedrības riski identificēti 2 iekšējos dokumentos – Vidējā
termiņa darbības stratēģijā (SVID analīze) un Pretkorupcijas
pasākumu plānā. Vidējā termiņa darbības stratēģija tiek veidota
3 gadu periodam, kura laikā identificētie draudi, riski netiek
pārskatīti. Pretkorupcijas pasākumu plāna izpildes analīze tiek
veikta reizi gadā.
Ārēji Sabiedrības riski apkopoti stratēģijā, taču nav veikts to
rašanās varbūtības un ietekmes novērtējums. Pretkorupcijas
pasākumu plāns ietver iekšējos riskus un to iespējamības, seku
nozīmības vērtējumu, tādejādi identificējot paaugstināta riska
zonas.

B3;
B33

Sabiedrība nav
veikusi vienotu ārēju
un iekšēju risku
identifikāciju.
Vidējā termiņa
darbības stratēģijā
identificētajiem
draudiem nav veikts
to rašanās
varbūtības un
ietekmes
izvērtējums, kā arī 3
gadu periodā nav
veikta šo risku
uzraudzība,
aktualizēšana.

Veikt vienotu ārējo
un iekšējo risku
identifikāciju, kas
ietver a) Sabiedrībai
aktuālus riskus; b) to
rašanās varbūtības
un ietekmes
novērtējumu; c)
pasākumus
identificēto risku
mazināšanai. Veikt
regulāru identificēto
risku uzraudzību,
reizi ceturksnī
apkopojot esošo
situāciju un izmaiņas
risku vadības
ziņojumā, reizi gadā
organizējot
vispāraptverošu
risku un veikto
pasākumu to
mazināšanai izpildes
apkopojumu.

Vidēja

Uzbūve:
RS iekšējos normatīvajos aktos nav iekļauta stratēģijas
veidošanas un uzraudzības kārtība.

-

Sabiedrības iekšējos
normatīvajos aktos
nav iekļauta
informācija par
vidējā termiņa
darbības stratēģijas
veidošanas un
uzraudzības
procesu,
informācijas
prasībām.

Sabiedrības iekšējos
normatīvajos aktos
iekļaut informāciju
par vidējā termiņa
stratēģijas
veidošanas un
uzraudzības
procesu,
atbildīgajām
personām un
informācijas
prasībām

Zema

3. Ieinteresēto pušu vadība
3.1. Publiskas personas kapitālsabiedrība un
publiski privātā kapitālsabiedrība izstrādā vidēja
termiņa darbības stratēģiju, ņemot vērā:
1) publiskas personas augstākās
lēmējinstitūcijas noteiktos kapitālsabiedrības
vispārējos stratēģiskos mērķus;
2) nozares ministrijas vai atvasinātas publiskas
personas orgāna izvirzītos nefinanšu mērķus (ja
attiecināms);
3) kapitālsabiedrības finanšu mērķus, kā arī
kapitālsabiedrības darbības efektivitāti
raksturojošos rezultatīvos rādītājus (piemēram,
tirgus daļa, izmaksu, procesu efektivitāte, klientu
apmierinātība, darbinieku produktivitāte).

Publiskas
personas kapitāla
daļu un
kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma
57. panta pirmā
daļa
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3.2. Vidēja termiņa darbības stratēģijā tiek
ietverta vismaz šāda informācija:
1) vispārīga informācija par kapitālsabiedrību
[kapitālsabiedrības firma, pamatkapitāla lielums,
dalībnieku (akcionāru) sastāvs un tiem
piederošo daļu (akciju) skaits, veiktās iemaksas
valsts vai pašvaldības budžetā, informācija par
saņemto valsts vai pašvaldības budžeta
finansējumu, informācija par īpašuma struktūru
(tai skaitā līdzdalība citās sabiedrībās),
kapitālsabiedrības darbības veids, vēsture,
vadības modelis];
2) informācija par biznesa modeli, tai skaitā
kapitālsabiedrības produktiem un
pakalpojumiem;

Publiskas
personas kapitāla
daļu un
kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma
57. panta ceturtā
daļa

Efektivitāte:
RS Vidējā termiņa darbības stratēģijas mērķis ir “nodrošināt
vienotu, racionālu un lietderīgu Pašvaldības izglītības, kultūras,
veselības aprūpes un sociālās palīdzības iestāžu ēku un
neapdzīvoto un saimnieciskajai darbībai neizmantoto ēku
apsaimniekošanu atbilstoši Pašvaldības definētām kvalitātes
prasībām”. Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma pārvaldības
stratēģijā 2018. – 2023. gadam izvirzīti 4 stratēģiskie mērķi:
a) efektīvs pašvaldības funkciju nodrošinājums ar tam
nepieciešamo nekustamo īpašumu;
b) racionāla un efektīva pašvaldības īpašuma pārvaldība;
c) sakārtota un kvalitatīva pilsētvide;
d) atvērta un iesaistoša pārvaldība.
Konstatējam, ka RS stratēģiskais mērķis nav pretrunā ar RDĪD
stratēģiskajiem mērķiem.
RS darbības stratēģijā 2018. -2020. gadam noteikti darbības
efektivitātes raksturojoši rezultatīvie rādītāji un 2 finanšu
apakšmērķi. Balstoties uz interviju laikā sniegto informāciju,
Sabiedrības mērķis nav palielināt tās peļņu, bet gan nodrošināt
kvalitatīvu pakalpojumu izpildi un uzturēt pozitīvu bilanci.
Uzņēmums darbojas pēc samērības principa, visu peļņu ieguldot
uzņēmuma attīstībā, tādēļ lielākā daļa stratēģijā noteikto mērķu
ir nefinanšu mērķi.
Balstoties uz interviju laikā sniegto informāciju stratēģiju veido
Projektu vadības nodaļa, apkopojot informāciju un viedokļus no
visiem Sabiedrības departamentiem. Stratēģiju apstiprina valdes
priekšsēdētājs.
Uzbūve:
RS iekšējos normatīvajos aktos nav iekļauta stratēģijas
veidošanas un uzraudzības kārtība.

B3

N/A

N/A

N/A

-

Skatīt sadaļu 3.1

Skatīt sadaļu 3.1

Skatīt
sadaļu 3.1
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3) kapitālsabiedrības stipro un vājo pušu analīze;
4) tirgus analīze, konkurentu un klientu apraksts;
5) kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie
mērķi;
6) nefinanšu mērķi (ja attiecināms);
7) kapitālsabiedrības finanšu mērķi, kā arī tās
darbības efektivitāti raksturojošie rezultatīvie
rādītāji;
8) prognoze peļņas vai zaudējumu aprēķinam,
bilancei un naudas plūsmas plānam;
9) risku analīze.
3.3. Publiskas personas kapitālsabiedrība un
publiski privātā kapitālsabiedrība publisko savā
mājaslapā internetā, bet, ja tai tādas nav, —
kapitāla daļu turētāja mājaslapā internetā
kapitālsabiedrības vispārējos stratēģiskos
mērķus, ziņas par kapitālsabiedrības darbības
un komercdarbības veidiem, kā arī šādu
informāciju:
1) ne retāk kā reizi gadā:
a) kapitālsabiedrības finanšu mērķu (saskaņā ar
apstiprinātu gada pārskatu) un nefinanšu mērķu
īstenošanas rezultātus (tai skaitā bilances
kopsumma, neto apgrozījums, peļņas vai
zaudējumu aprēķins, naudas plūsmas pārskats,
dažādi kapitālsabiedrības darbību raksturojošie
rezultatīvie rādītāji),
b) veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības
budžetā (tai skaitā dividendes, atskaitījumi,
nodokļu maksājumi),
c) informāciju par saņemto valsts vai
pašvaldības budžeta finansējumu un tā
izlietojumu (ja attiecināms),
d) atalgojuma politikas principus,
e) kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas)
stratēģiju un ziedošanas (dāvināšanas) kārtību;
2) kapitālsabiedrības izstrādātos pārskatus:
a) zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu
pārskatu par trim, sešiem un deviņiem
mēnešiem, kā arī zvērināta revidenta

Publiskas
personas kapitāla
daļu un
kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma
58. panta pirmā
daļa

Efektivitāte:
RS vidējā termiņa darbības stratēģijā 2018. – 2020. gadam
iekļauta informācija atbilstoši likuma prasībām.

B3

N/A

N/A

N/A

Uzbūve:
Sabiedrības normatīvajos aktos nav ietverta informācija par RS
mājaslapas uzturēšanas kārtību.

-

D11;
D10;
B42;
B46;
D9;
B1;
B45;
B38;

nodrošinātu korektas
un aktuālas
informācijas apriti,
iekšējos
normatīvajos aktos
ietvert Sabiedrības
informācijas aprites
un publicēšanas
kārtību.
Ievietot RS
mājaslapā
informāciju atbilstoši
likuma prasībām.

Vidēja

Efektivitāte:
Sabiedrības mājaslapā publicēta informācija:
- veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (tai skaitā
dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi) (1b apakšpunkts);
- par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā
izlietojumu 2018. gadā (1c apakšpunkts);
- atalgojuma politikas principi (1d apakšpunkts);
- kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un
ziedošanas (dāvināšanas) kārtība (1e apakšpunkts);

Sabiedrības
normatīvajos aktos
nav ietverta
informācija par RS
mājaslapas
uzturēšanas kārtību
un informācijas
publicēšanas
prasībām.
RS mājaslapā nav
publicēta
informācija:
- Sabiedrības
stratēģiskie mērķi
(publicēts vispārējais
stratēģiskais
mērķis);
- finanšu mērķu
īstenošanas
rezultātu izvērtējums
(1a apakšpunkts);
- informācija par
saņemto valsts vai
pašvaldības budžeta
finansējumu un tā
izlietojumu 2017.
gadā (1c
apakšpunkts);
- īpašuma struktūra
(tai skaitā līdzdalību

- kapitālsabiedrības izstrādātie pārskati (2a,b apakšpunkti):
a) zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par
trim, sešiem un deviņiem mēnešiem, kā arī zvērināta revidenta
nepārbaudīts gada pārskats
b) zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats (piecu mēnešu
laikā pēc pārskata gada beigām);
- informācija par organizatorisko struktūru (3b apakšpunkts);
- informācija par iepirkumiem (3d apakšpunkts);
- statūti (3f apakšpunkts);
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nepārbaudītu gada pārskatu (divu mēnešu laikā
pēc pārskata perioda beigām),
b) zvērināta revidenta pārbaudītu gada pārskatu
(piecu mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām);
3) pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai
aktualizējot:
a) informāciju par īpašuma struktūru (tai skaitā
līdzdalību citās sabiedrībās),
b) informāciju par organizatorisko struktūru,
c) informāciju par katra saņemtā un veiktā
ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem,
d) informāciju par iepirkumiem,
e) citu nozīmīgu informāciju, ja tā nav saistīta ar
komercnoslēpuma izpaušanu,
f) statūtus,
g) valdes, padomes (ja tāda ir izveidota)
nolikumu vai citu tam pielīdzināmu dokumentu,
kas regulē tās darbību,
h) informāciju par padomes (ja tāda ir izveidota)
un valdes locekļiem (par katru atsevišķi):
profesionālo darba pieredzi, izglītību, amatiem
citās kapitālsabiedrībās, kā arī valdes un
padomes locekļu pilnvaru termiņiem.
3.4 Starpperiodu pārskatus sagatavo atbilstoši
normatīvajiem aktiem, kas regulē gada pārskatu
sagatavošanu, un tajos ietilpst
1) starpperiodu finanšu pārskats, kas sastāv no
bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, pašu
kapitāla izmaiņu pārskata, starpperiodu naudas
plūsmas pārskata un pielikuma. Pielikumā
sniedz informāciju, kas nodrošina starpperiodu
pārskata atlikumu salīdzināmību ar atlikumiem
iepriekšējā pārskata gada beigās (bilancei) vai
iepriekšējā pārskata gada attiecīgajā periodā
(peļņas vai zaudējumu aprēķinam, naudas
plūsmas pārskatam, pašu kapitāla izmaiņu
pārskatam), kā arī pietiekamu informāciju un
skaidrojumus, lai starpperiodu finanšu pārskata

- informācija par valdes priekšsēdētāju un viņa profesionālo
darba pieredzi, izglītību, amatiem citās kapitālsabiedrībās, kā arī
pilnvaru termiņu (3h apakšpunkts).

Publiskas
personas kapitāla
daļu un
kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma
58. panta ceturtā
daļa

Uzbūve:
RS iekšējie normatīvie akti nosaka prasības gada pārskatu un
citu grāmatvedības, finanšu pārskatu sagatavošanai.

citās sabiedrībās)
(3a apakšpunkts);
- valdesnolikumu vai
citu tam
pielīdzināmu
dokumentu, kas
regulē tās darbību
(3g apakšpunkts).

B25

RS iekšējos
normatīvajos aktos
nav ietverta
informācija par
Starpperiodu
pārskata
sagatavošanu.

Papildināt RS
nolikumu “Gada
pārskatu un citu
grāmatvedības vai
finanšu pārskatu
sagatavošanas
noteikumi” ar
informāciju par
Starpperiodu
pārskatu
sagatavošanu, t.sk.
nosakot
sagatavošanas
termiņu un atbildīgās
personas.
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lietotājs varētu gūt patiesu un skaidru priekšstatu
par visām būtiskajām izmaiņām attiecībā uz
bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina
posteņiem un kapitālsabiedrības attīstības
tendenci;
2) starpperiodu vadības ziņojums, kurā sniedz
informāciju par būtiskiem notikumiem laikposmā
no finanšu gada sākuma līdz pārskata datumam
un to ietekmi uz starpperiodu finanšu
pārskatiem, apraksta galvenos riskus un norāda
tos nākamajos finanšu gada mēnešos
iespējamos neskaidros apstākļus, ar kuriem
kapitālsabiedrība varētu saskarties un kuri
varētu ietekmēt tās finansiālo stāvokli un
darbības finansiālos rezultātus;
3) paziņojums par vadības atbildību, kuru
sagatavo papildus prasībām, kas noteiktas
likumā par gada pārskatu sagatavošanu.
Paziņojumā norāda, ka, pamatojoties uz
kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo
informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir
sagatavoti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo
aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru
priekšstatu par kapitālsabiedrības un
konsolidācijas grupas aktīviem, pasīviem,
finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un
ka starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta
patiesa informācija.

Efektivitāte:
Starpperiodu pārskati sagatavoti atbilstoši likuma prasībām reizi
ceturksnī.

-

N/A

N/A

N/A

Uzbūve:
RS Personāla politikā noteikti uzņēmuma cilvēkresursu
plānošanas, un personāla atlases principi, tai skaita ar darbu
saistītie administratīvie jautājumi – līgumu slēgšanas kārtība.
Sabiedrības Personāla administrēšanas procedūrā regulēti
administratīvie procesi – darbinieka pieņemšana darbā, darba
līguma grozījumu veikšana, tai skaitā prasība pēc darbinieka
valsts valodas prasmes apliecības tam stājoties amatā
gadījumā, ja darbinieks izglītību nav ieguvis valsts valodā.
Efektivitāte:
Balstoties uz KPMG veikto izlases veidā noteikto darba līgumu
pārbaudi, darba līgumi tiek slēgti valsts valodā.

B57;
B58

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

4. Atlīdzība un cilvēkresursi
4.1. Darba līgums slēdzams valsts valodā. Ja
darbinieks ir ārzemnieks, kurš pietiekamā līmenī
nepārvalda valsts valodu, darba devējam ir
pienākums rakstveidā informēt darbinieku viņam
saprotamā valodā par darba līguma
noteikumiem.

Darba likums 40.
panta desmitā
daļa
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4.2. Valdes loceklim ir tiesības uz atlīdzību, kas
atbilst viņa pienākumiem un sabiedrības
finansiālajam stāvoklim. Atlīdzības apmēru
nosaka ar padomes lēmumu, bet, ja sabiedrībai
nav padomes, - ar dalībnieku lēmumu.

Komerclikuma
221. panta astotā
daļa

Valdes locekļa mēneša atlīdzības maksimālais
apmērs nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt
Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā
statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo
iepriekšējā gada mēneša vidējās darba
samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos EUR un
kam piemērots koeficients 10. Valdes locekļa
mēneša atlīdzību nosaka uz visu valdes locekļa
pilnvaru termiņu ar tiesībām to pārskatīt reizi
gadā.

Publiskas
personas kapitāla
daļu un
kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma
79. panta ceturtā
daļa

4.3. Valdes loceklim var izmaksāt prēmiju reizi
gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas.
Prēmija nedrīkst pārsniegt kapitālsabiedrības
valdes locekļa divu mēnešu atlīdzības apmēru.
Prēmijas noteikšanā ņem vērā šādus kritērijus:
1) kapitālsabiedrības darbības rezultāti
iepriekšējā pārskata gadā;

Publiskas
personas kapitāla
daļu un
kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma
79. panta septītā
daļa

Balstoties uz interviju laikā sniegto informāciju, darbiniekam,
kurš saziņai neizmanto valsts valodu, tiek nodrošināts mutisks
darba līguma tulkojums, rakstveida tulkojums netiek nodrošināts.
Uzbūve:
Atbilstoši pilnvarojuma līgumam valdes priekšsēdētāja
atalgojumu nosaka ar dalībnieku lēmumu.
Atbilstoši KPMG veiktajai dalībnieku sapulces protokolu
pārbaudei, valdes priekšsēdētāja apstiprinātais atalgojums ir
Atbilstoši aktuālajam (2019. gadā apstiprināts) algas
sadalījumam, valdes priekšsēdētāja atalgojums ir intervālā
no [..] EUR līdz [..] EUR (bruto).

A4;
B43

N/A

N/A

N/A

Efektivitāte:
Balstoties uz mums iesniegto valdes priekšsēdētāja algas
aprēķinu pārbaudes periodā, valdes priekšsēdētāja ikmēneša
tarifa likme nav lielāka par [..] EUR mēnesī (bruto) 2017.-2018.
gadā valdes priekšsēdētājas ikmēneša tarifa likme nepārsniedz
[..] EUR (bruto). Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem
vidējās darba samaksas apmērs, kas noapaļots pilnos EUR un
kam piemērots koeficients 10 (bruto):
2016. gads – (..) EUR;
2017. gads – (..) EUR;
2018. gads – (..) EUR.
Salīdzinot valdes priekšsēdētājiem faktiski izmaksāto algu pa
mēnešiem laika posmā no 2017. gada līdz 2019. gada
decembrim, faktiski aprēķinātās un izmaksātās summas apmērs
nepārsniedz likumā noteikto.

-

N/A

N/A

N/A

Uzbūve:
Sabiedrības normatīvajos aktos nav noteikta kārtība, kādā tiek
noteikta un aprēķināta valdes priekšsēdētājam izmaksājamā
prēmija.

B44

Sabiedrības
normatīvajos aktos
nav noteikta kārtība,
kādā tiek noteikta un
aprēķināta valdes
priekšsēdētājam
izmaksājamā
prēmija

Papildināt
normatīvos aktus ar
informāciju par
valdes
priekšsēdētāja
prēmijas
noteikšanas kārtību.

Zema
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2) vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde un
kapitālsabiedrības darbības rezultāti saskaņā ar
definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem;
3) valdes locekļa darbības rezultāti iepriekšējā
pārskata gadā.
4.4. Institūcija nodrošina, ka informācija par tās
amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas
kritērijiem un darba samaksas apmēru
sadalījumā pa amatu grupām normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā tiek publiskota mājaslapā
internetā.

Valsts un
pašvaldību
institūciju
amatpersonu un
darbinieku
atlīdzības likuma
2.panta 41 daļa

4.5. Darbiniekam, kas pie viena un tā paša
darba devēja līdztekus nolīgtajam pamatdarbam
veic papildu darbu, ir tiesības saņemt atbilstošu
piemaksu par šāda darba veikšanu.

Darba likums 65.
panta pirmā daļa

Darbinieks, kas veic nakts darbu, saņem
piemaksu ne mazāk kā 50 procentu apmērā no
viņam noteiktās stundas vai dienas algas likmes,
bet, ja nolīgta akorda alga, — piemaksu ne
mazāk kā 50 procentu apmērā no akorddarba
izcenojuma par paveiktā darba daudzumu

Turpat, 67. panta
pirmā daļa

Darbinieks, kas veic virsstundu darbu vai darbu
svētku dienā, saņem piemaksu ne mazāk kā 100
procentu apmērā no viņam noteiktās stundas vai
dienas algas likmes, bet, ja nolīgta akorda alga,
— ne mazāk kā 100 procentu apmērā no
akorddarba izcenojuma par paveiktā darba
daudzumu

Turpat, 68. panta
pirmā daļa

Efektivitāte:
Balstoties uz mums sniegto informāciju, valdes priekšsēdētāja
prēmiju un tās apmēru nosaka ar dalībnieku sapulces lēmumu.
Atbilstoši KPMG pārbaudītajiem dalībnieku sapulces
protokoliem, 2017. gadā valdes priekšsēdētājai noteikta
prēmija (..) EUR, 2018. gadā – (..) EUR, kas nepārsniedz divu
mēnešu atlīdzības apmēru (.. EUR).
Uzbūve:
Sabiedrības normatīvajos aktos nav ietverta informācija par RS
mājaslapā publicējamās informācijas saturu.

-

N/A

N/A

N/A

-

Skatīt sadaļu 3.3.

Skatīt sadaļu 3.3

Skatīt
sadaļu 3.3

Efektivitāte:
Sabiedrības mājaslapā publicēta informācija:
- atalgojuma politika;
- informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas
apmēru sadalījumā pa amatu grupām;
- informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām,
sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem.
Uzbūve:
Balstoties uz RS iekšējo dokumentu “Informācija par
piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un
to noteikšanas kritēriji”, darbiniekiem ir piemērojama piemaksa
par papildus pienākumu pildīšanu līdz 30% no darbinieka
noteiktās mēnešalgas.

B42;
B43;
B44

N/A

N/A

N/A

B44

N/A

N/A

N/A

Efektivitāte:
Balstoties uz interviju laikā sniegto informāciju, resursu
efektivizācijas nolūkos, lai neveidotu jaunu štata vietu, noteikti
darbinieki veic papildus funkcijas, par ko saņem piemaksu.
Balstoties uz KPMG veikto darbinieku atalgojuma pārbaudi
izlases veidā, tiek konstatēts, ka nepastāv dokumentēta sistēma,
pēc kuras tiek izvēlēti amata aizvietotāji, dažos gadījumos vienu
amatu, darbiniekam atrodoties atvaļinājumā, aizpilda vairāki
darbinieki.
Tikai divu apsaimniekojamo objektu gadījumā darbiniekiem ir
noteiktas maiņas. Avārijas dienesta darbiniekiem ir nakts
dežūras, kuru ietvaros darbinieks atrodas mājās, taču ir
sazvanāms un avārijas vietā var ierasties stundas laikā. Par

-

Nav definēta
sistēma, kritēriji pēc
kuriem tiek noteikts,
kuri darbinieki un cik
ilgi veic papildus
pienākumus.

Sabiedrības
normatīvajos aktos
ievietot informāciju
par kārtību, kādā
tiek noteikts, kurš
darbinieks/i pilda
papildus
pienākumus cita
darbinieka
prombūtnes vai
vakantas vietas
gadījumā.

Vidēja
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4.6. Amatpersonas (darbiniekus) var prēmēt šā
panta otrajā un trešajā daļā noteiktajos
gadījumos un kārtībā. Prēmiju izmaksai
kalendāra gada laikā var izmantot ne vairāk kā
desmit procentus no atalgojumam piešķirto
līdzekļu apjoma.
(2) Amatpersonai (darbiniekam) saskaņā ar
ikgadējo darbības un tās rezultātu novērtējumu
reizi gadā var izmaksāt prēmiju, kuras apmērs
nedrīkst pārsniegt 75 procentus no mēnešalgas.
Valsts tiešās pārvaldes iestādēm prēmijas
apmēru un izmaksas kārtību nosaka Ministru
kabinets, bet citām valsts vai pašvaldības
institūcijām — šo institūciju darbību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktās amatpersonas
(institūcijas).
(3) Amatpersonu (darbinieku) atbilstoši valsts vai
pašvaldības institūcijām noteiktajai prēmēšanas
kārtībai un kritērijiem var prēmēt par drošsirdīgu
un pašaizliedzīgu rīcību, veicot amata (darba,
dienesta) pienākumus, kā arī par tāda valsts
drošības apdraudējuma vai nozieguma
novēršanu vai atklāšanu, kas radījis vai varēja
radīt būtisku kaitējumu. Prēmiju kopējais apmērs
attiecīgajai amatpersonai (darbiniekam), izņemot
Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un
Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar
speciālajām dienesta pakāpēm un valsts
drošības iestāžu amatpersonas, kalendāra gada
laikā nedrīkst pārsniegt 120 procentus no
mēnešalgas, bet ikreizējās prēmijas apmērs —
60 procentus no mēnešalgas. Par vienu un to

Valsts un
pašvaldību
institūciju
amatpersonu un
darbinieku
atlīdzības likums
16. panta pirmā –
trešā daļa

nakts dežūru darbiniekam ir fiksēta maksa (..) EUR bruto
apmērā. Ja nakts laikā tika veikts izsaukums uz avārijas vietu,
tad darbinieks saņem daļu no šīs maksas un pārējo samaksas
daļu aprēķina pēc standarta stundas likmes.
Atbilstoši mums sniegtajai informācijai un KPMG izlases veidā
noteikto darba līgumu pārbaudei, virsstundas tiek apmaksātas
100% apmērā.
Uzbūve:
Atbilstoši Sabiedrības Darbinieku atlīdzības nolikumam,
darbiniekiem piemērojamās prēmijas veids un to apmērs atbilst
likuma prasībai.
Balstoties uz Sabiedrības Personāla politiku ikgadējā darbinieku
novērtēšana notiek no janvāra līdz februārim un personāls tiek
vērtēts atbilstoši snieguma kategorijām: izcili, labi, nepieciešams
uzlabojums, neapmierinoši.

Efektivitāte:
Atbilstoši KPMG veiktajai pārbaudei, kopējais aprēķināto prēmiju
apmērs nepārsniedz 10% no atalgojumam piešķirto līdzekļu
apjoma. Skatīt apakšnodaļu 4.3.

B51;
B57

Sabiedrība nav
izstrādājusi
darbinieku ikgadējās
novērtēšanas
dokumentu, matricu
kurā atbilstoši
darbinieka un
uzņēmuma
mērķiem, darba
kvalitātei un
sniegumam tiktu
noteikts, vai tiks
izmaksāta ikgadējā
prēmija un tās
apmērs.

Atalgojuma
pārbaude

Skatīt sadaļu
“uzbūve”

Izstrādāt darbinieku
ikgadējās
novērtēšanas
dokumentu
(piemēram, kā
pielikumu Personāla
politikai), kurš tiktu
izmantots personāla
izvērtēšanas
procesa
dokumentēšanai un
nodrošināt, ka
ikgadējais
izvērtējums katram
darbiniekam tiek
atbilstoši
dokumentēts.
Skatīt sadaļu
“uzbūve”

Pārbaudes laikā netika konstatēti gadījumi, kad darbiniekam
aprēķinātās prēmijas apmērs pārsniedz 75% no tam noteiktās
mēnešalgas. Tiek konstatēts, ka darbiniekiem aprēķinātā prēmija
ir individuāli noteikta katram darbiniekam un ne vienmēr ir
maksimālā 75% ampērā.
(2) Darbinieku ikgadējais darbības un rezultātu novērtējums ir
neformāls iekšējs process, kurš netiek dokumentēts. Balstoties
uz mums sniegto informāciju, nodaļu vadītāji ar dienesta
ziņojumu lūdz premēt noteiktus darbiniekus. Personāla
novērtējuma procesā iesaistīti nodaļu vadītāji (sniedz vērtējumu
par darbinieka sniegumu), izpilddirektors (izskata vērtējumu un
koriģē pēc nepieciešamības) un valdes priekšsēdētājs, kas
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pašu gadījumu nedrīkst izmaksāt vairākas
prēmijas.

4.7. Amatpersona (darbinieks) saņem piemaksu
ne vairāk kā 30 procentu apmērā no tai noteiktās
mēnešalgas, ja papildus saviem tiešajiem amata
(darba, dienesta) pienākumiem aizvieto
prombūtnē esošu amatpersonu (darbinieku),
pilda vakanta amata (dienesta, darba)
pienākumus vai papildus amata aprakstā
noteiktajiem pienākumiem pilda vēl citus
pienākumus.

apstiprina premējamo darbinieku sarakstu un izmaksājamo
prēmiju apmēru.

Valsts un
pašvaldību
institūciju
amatpersonu un
darbinieku
atlīdzības likums
14. panta pirmā
daļa

(3) Pārbaudes laikā neesam konstatējuši gadījumus, kad šāda
prēmiju tiktu izmaksāta.
Uzbūve:
Atbilstoši Sabiedrības Darbinieku atlīdzības nolikumam
darbinieki saņem piemaksu 30% apmērā no tiem noteiktās
mēnešalgas likumā minētajos gadījumos.
Efektivitāte:
Balstoties uz KPMG veikto atalgojuma pārbaudi, konstatējam, ka
darbiniekiem tiek aprēķināta piemaksa (30%) par cita darbinieka
aizvietošanu, vakanta amata pildīšanu, papildus pienākumu
veikšanu. Ar valdes rīkojumu tiek noteikts konkrētiem
darbiniekiem pildīt augstākminētos pienākumus, kā arī izmaksāt
piemaksu par šo pienākumu veikšanu. Detalizētāk par
aprēķinātajām piemaksām un to veidiem skatīt apakšnodaļā 4.3.

B51

N/A

N/A

N/A

Atalgojuma
pārbaude

N/A

N/A

N/A
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4.5

Augsta riska jomas

Tabula Nr.14: RS korporatīvās pārvaldības novērtējuma kopsavilkums
RS korporatīvās pārvaldības novērtējums

Novērtējuma jomas

Uzbūve/
efektivitāte

Jomas
novērtējums

Konstatēto trūkumu skaits atbilstoši
ietekmes klasifikācijai
Zema

Vidēja

Augsta

Uzbūve

1 (1)

(1)

(1)

Efektivitāte

-

(2)

-

1 (1)

1

Vadības funkcija

Risku vadība un iekšējā
kontrole

Uzbūve
Efektivitāte

1

1 (1)

1

Uzbūve

1

2

-

Efektivitāte

-

-

1

Uzbūve

1

-

1

Efektivitāte

-

1

-

Ieinteresēto pušu vadība

Atlīdzība un cilvēkresursi

Iekavās ievietotais skaitlis apzīmē identificēto nepilnību skaitu labās prakses prasībās.
Novērtēto ietekmes līmeni esam apzīmējuši ar krāsu:
Zaļa krāsa norāda uz to, ka, balstoties uz mūsu novērtējumu, mēs neesam identificējuši
nozīmīgus trūkumus attiecībā uz novērtētajām prasībām.
Oranža krāsa norāda uz to, ka, balstoties uz mūsu novērtējumu, ir ieteicams veikt
darbības, lai mazinātu pieņemtos riskus.
Sarkana krāsa norāda uz to, ka, balstoties uz mūsu novērtējumu, ir nekavējoties jāveic
darbības, lai mazinātu pieņemtos riskus.

Dokumenta klasifikācija: Konfidenciāls

64

SIA “Rīgas serviss” neatkarīgs darbības un rīcības ar mantu un finanšu līdzekļiem
tiesiskuma un lietderības, un korporatīvās pārvaldības izvērtējums
2020. gada 20. janvāris

5

Izmantotie informācijas avoti
KPMG
ID
A
1

Informācijas avots
Līgumi

2
3
4
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

RS Iekšējie normatīvie akti, politikas, rīkojumi

24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35

Pretkorupcijas plāns 2018-2020. gadam
Pretkorupcijas plāns 2014-2017. gadam
Pretkorupcijas plāns 2016-2017 precizēts
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Rīgas serviss Ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un kārtība

51
52
53
54
55
56
57
58
C
1

RS analīzes dokumenti, vērtējumi
Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas 2018.-2020. gadam realizācijas plāns
2018.-2020. gadam SIA “Rīgas serviss” izpildes 2018. gadā

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Pretkorupcijas plāna izpilde 2018. gads
Pretkorupcijas plāna izpilde 2017. gadā
RS finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšana 2017. gadā
RS finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšana 2018. gadā

Finanšu informācija

Ceturkšņa, gada auditēti, neauditēti pārskati
Informācijas par saņemto Rīgas pašvaldības finansējumu un tā izlietojumu 2018. gadā
Informācija par veiktajiem maksājumiem valsts un pašvaldības budžetā 2017., 2018. gadā

13
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14
15
16
17
18
19
E
1
2
F
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Saimnieciskās darbības atskaites
(..)
(..)
Publiska informācija
Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma pārvaldības stratēģija 2018. – 2023. gadam
Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes reglaments, 2009. gada 5. jūnijs
Komerclikums
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums
OECD vadlīnijas valstij piederošu uzņēmumu korporatīvajā pārvaldībā
OECD/G20 korporatīvās pārvaldības principi (2015. gads)
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums
MK noteikumi Nr. 630 “Par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un
interešu konflikta novēršanai publiskas personas institūcijā”
MK noteikumi Nr. 748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi”
Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija 2018.-2021. gadam
OECD Korupcijas novēršanas un integritātes vadlīnijas valsts kapitālsabiedrībām
Publisko iepirkumu likums
Darba likums
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums

Pārbaudes ietvaros tika organizētas intervijas ar RS darbiniekiem:

— 2019. gada 26. novembrī
— 2019. gada 18. decembrī
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6

Pielikums
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