Informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai pieder kapitāla daļas (akcijas)

Nr.
p.k.

Firma

Juridiskā adrese,
mājas lapa internetā

Pamatkapitāla
lielums
(euro)

Līdzdalības
atbilstība Publiskas
personas kapitāla
daļu un
kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma
4.panta pirmajai vai

Vispārējais stratēģiskais mērķis 1

Kapitāla daļu
turētāja pārstāvis

Izmaksātās dividendes

Veiktie maksājumi valsts un
pašvaldības budžetos (euro )

otrajai daļai 1
2018.gadā

2019.gadā

16 161 913

18 666 779

Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības, kurās tai pieder visas kapitāla daļas (akcijas)

Liela kapitālsabiedrība 2

SIA "Rīgas ūdens" (RŪ)

Zigfrīda Annas
Meierovica bulv. 1,
Rīga, LV-1050
www.rigasudens.lv

127 586 633

4.p. pirmā daļa,
Valsts pārvaldes
iekārtas likuma

Sniegt sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus Rīgas pilsētas administratīvajā

(VPIL) 88.p.3 pirmās teritorijā.
daļas 2., 3. un
5.punkts

1

Rita Logina

Dividendes netiek noteiktas,
izņemot dividendes no
2015. gada peļņas
3 000 000 euro apmērā, kas
iemaksājamas Rīgas pilsētas
pašvaldības pamatbudžetā RD
lēmumā 4 noteiktajā kārtībā un
termiņos.

RŪ līdzdalība citā kapitālsabiedrībā
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"AQUA RIGA"
(RŪ pieder 100% kapitāla daļu)

Kleistu iela 28,
Rīga, LV-1067
www.rigassatiksme.lv

Rīgas pašvaldības SIA
"Rīgas satiksme" (RS)

2

4.p. otrās daļas 2.punkts (RD 12.06.2012. lēmums Nr.4806 „Par piekrišanu sabiedrības ar ierobežotu
atbildību "Rīgas ūdens” līdzdalības iegūšanai sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Aqua Riga””)

4.p. pirmā daļa,
70 396 628

Sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā,

VPIL 88.p.3 pirmās pārvaldīt un apsaimniekot Rīgas pilsētas maksas autostāvvietas ielu sarkano līniju
robežās un piedalīties Rīgas pilsētas transporta infrastruktūras uzturēšanā un
daļas 2., 3. un
attīstīšanā.
5.punkts

Rita Logina

Dividendes netiek noteiktas 4

28 608 071

28 607 883

4.p. pirmā daļa,
dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, tām piegulošo teritoriju
VPIL 88.p.3 pirmās labiekārtošanu un sanitāro tīrību, komunālo pakalpojumu organizēšanu šo māju
daļas 1. un 3.punkts iedzīvotājiem (ūdensapgāde un kanalizācija, siltumapgāde, sadzīves atkritumu

Rita Logina

Dividendes netiek noteiktas 4

23 021 929

22 608 450

Nodrošināt racionālu un lietderīgu Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu
(meža, meža zemju, tai skaitā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, kultūras un atpūtas
4.p. pirmā daļa,
parka „Mežaparks” un publiskajā lietošanā esošo apstādījumu) pārvaldīšanu un
VPIL 88.p.3 pirmās apsaimniekošanu, aizsardzību un izmantošanu sabiedrības interesēs iedzīvotāju
daļas 3. un 5.punkts rekreācijai un pilsētvides ekoloģiskās un ainaviskās kvalitātes paaugstināšanai un
līdzdarboties Rīgas pilsētas iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšanā un kultūras
infrastruktūras uzturēšanā.

Rita Logina

Dividendes netiek noteiktas 4

3 945 181

3 916 758

RS līdzdalība citās kapitālsabiedrībās
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Rīgas acs"
(RS pieder 100% kapitāla daļu)

4.p. otrās daļas 2.punkts (RD 15.02.2011. lēmums Nr.2627 "Par piekrišanu Rīgas pašvaldības
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” līdzdalības iegūšanai sabiedrībā ar ierobežotu
atbildību "Rīgas acs””)

SIA "RĪGAS KARTE"
(RS pieder 51% kapitāla daļu)

4.p. otrās daļas 2.punkts (RD 23.02.2010. lēmums Nr.1055 'Par Rīgas pašvaldības sabiedrības ar
ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme” līdzdalības nepieciešamību SIA "Rīgas karte””)
Nodrošināt Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā, valdījumā un pārvaldīšanā esošo

3

SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"

Aleksandra Čaka iela 42
Rīga, LV-1011
www.rnparvaldnieks.lv

5 116 844

apsaimniekošana).

4

Ostas prospekts 11,
Rīga, LV-1034
www.rigasmezi.lv

SIA "Rīgas meži"

Vidēja kapitālsabiedrība

2

114 817 770

5

SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"

6

SIA "Rīgas 1.slimnīca"

7

AS "Rīgas Centrāltirgus"

42 344 756

4.p. pirmā daļa,
VPIL 88.p.3 pirmās
daļas 3. un 5.punkts

Nodrošināt Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstību un atjaunošanu,
sabiedrisko objektu projektēšanu, rekonstrukciju un būvniecību, racionālu un
lietderīgu Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju pārvaldīšanu un
apsaimniekošanu.

Rita Logina

Dividendes netiek noteiktas 4

2 655 496

7 288 998

4.p. pirmā daļa,
Sniegt ambulatoros un plānveida stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus un
VPIL 88.p.3 pirmās īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumus Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un
daļas 1. un 3.punkts veicināt Rīgas pilsētas iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu.

Rita Logina

Dividendes netiek noteiktas 4

4 516 282

15 173 236

4.p. pirmā daļa,
VPIL 88.p.3 pirmās
daļas 3. un 5.punkts

Nodrošināt Rīgas pilsētas pašvaldības tirgu teritoriju un tajās esošo ēku un būvju
racionālu un lietderīgu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, piedaloties kultūrvēsturisko
objektu uzturēšanā un attīstīšanā un sekmējot kultūras un tradicionālo kultūras vērtību
saglabāšanu un saimniecisko darbību Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Rita Logina

Dividendes netiek noteiktas 4

2 849 832

2 732 735

110 162 151

4.p. pirmā daļa,
VPIL 88.p. 3 pirmās
daļas 3. un 5.punkts

Piedalīties Rīgas pilsētas pašvaldības kultūrvēsturisko objektu un kultūras un
nacionālās reprezentācijas objektu uzturēšanā un attīstīšanā, sekmējot kultūras un
tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu, un nodrošināt racionālu un lietderīgu Rīgas
pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.

Rita Logina

Dividendes netiek noteiktas 4

1 899 266

1 903 104

28 884 363

4.p. pirmā daļa,
Nodrošināt vienīgā nacionālā zooloģiskā dārza Latvijā darbību, līdzdarbojoties dabas
VPIL 88.p.3 pirmās aizsardzības projektu īstenošanā, sniedzot iedzīvotājiem zooloģiska un ekoloģiska
daļas 2. un 5.punkts rakstura zināšanas, veicinot iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sekmējot tūrismu.

Rita Logina

Dividendes netiek noteiktas 4

973 918

954 982

Miera iela 45,
Rīga, LV-1013
www.dzemdibu-nams.lv

661 865

4.p. pirmā daļa,
Sniegt stacionāros un ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus dzemdību
VPIL 88.p.3 pirmās palīdzības jomā un sociālā darba pakalpojumus Rīgas pilsētas administratīvajā
daļas 1. un 3.punkts teritorijā un veicināt Rīgas pilsētas iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu.

Rita Logina

Dividendes netiek noteiktas 4

3 212 092

3 479 001

Spulgas iela 24,
Rīga, LV-1058
www.rigasveseliba.lv

1 863 948

4.p. pirmā daļa,
Sniegt ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus Rīgas pilsētas administratīvajā
VPIL 88.p.3 pirmās teritorijā un veicināt Rīgas pilsētas iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu.
daļas 1. un 3.punkts

Rita Logina

Dividendes netiek noteiktas 4

2 546 860

1 331 870

4.p. pirmā daļa,
Sniegt stacionāros un ambulatoros (tai skaitā veselības aprūpe mājās) veselības
VPIL 88.p.3 pirmās aprūpes pakalpojumus un sociālā darba pakalpojumus Rīgas pilsētas administratīvajā
daļas 1. un 3.punkts teritorijā un veicināt Rīgas pilsētas iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu.

Rita Logina

Dividendes netiek noteiktas 4

1 638 292

1 904 812

58 928

Nodrošināt vienotu, racionālu un lietderīgu Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības,
kultūras, veselības aprūpes un sociālās palīdzības iestāžu ēku un neapdzīvoto un
4.p. pirmā daļa,
saimnieciskajai darbībai neizmantoto ēku apsaimniekošanu (īpašuma uzturēšana un
VPIL 88.p.3 pirmās apsekošana, dispečerdienesta darbības nodrošināšana, avāriju apturēšanas, to seku
daļas 6.punkts
likvidācijas un pirmsavārijas darbu veikšana) atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības
definētām kvalitātes prasībām.

Rita Logina

Dividendes netiek noteiktas 4

1 619 949

1 598 409

4.p. pirmā daļa,
VPIL 88.p.3 pirmās Nodrošināt Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā savākto sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu (šķirošanu un apglabāšanu) sadzīves atkritumu poligonā „Getliņi”.
daļas 2., 3. un
5.punkts

Rita Logina

Dividendes netiek noteiktas 4

5 811 795

8 637 060

Baznīcas iela 19/23,
Rīga, LV-1010
www.rigaspilsetbuvnieks.lv

Bruņinieku iela 5 k-2,
Rīga, LV-1001
www.1.slimnica.lv

Nēģu iela 7,
Rīga, LV-1050
www.rct.lv

8

SIA "Rīgas nami"

Rātslaukums 5,
Rīga, LV-1050
www.rigasnami.lv

9

SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais
dārzs"

Meža prospekts 1,
Rīga, LV-1014
www.rigazoo.lv

10

SIA "Rīgas Dzemdību nams "

Maza kapitālsabiedrība

11

12

13

4 811 678

5 211 109

2

SIA "Rīgas veselības centrs"

SIA "Rīgas 2.slimnīca"

Ģimnastikas iela 1,
Rīga, LV-1004
www.slimnica.lv

Rāmuļu iela 24,
Rīga, LV-1005
www.rigasserviss.lv

SIA "Rīgas serviss"

2 598 797

Publiski privātā kapitālsabiedrība

Vidēja kapitālsabiedrība

2

SIA "Getliņi EKO"
(Rīgas pilsētas pašvaldībai pieder
97,70425% kapitāla daļu)

Kaudzīšu iela 57, Rumbula,
Stopiņu novads, LV-2130
www.getlini.lv

6 008 569

SIA "Getliņi EKO" līdzdalība citā kapitālsabiedrībā
14

AS "Tīrīga"
(SIA "Getliņi EKO" pieder 10% akciju)

4.p. otrās daļas 1. punkts (RD 27.03.2019. lēmums Nr. 2121 "Par atļauju iegūt līdzdalību konkursa ar
pretendentu atlasi “Privātā partnera izvēle Rīgas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas (SAAS)
nodrošināšanai” (Identifikācijas Nr.GEKO 2018/07/03) rezultātā dibinātā akciju sabiedrībā")

SIA "VIDES, BIOENERĢĒTIKAS UN
BIOTEHNOLOĢIJAS KOMPETENCES
CENTRS"
(SIA "Getliņi EKO" pieder 4,35% kapitāla
daļu)

Līdzdalība nav nepieciešama. SIA "Getliņi EKO" 12.03.2013. un 12.08.2013. dalībnieku sapulces lēmumi par
kapitāla daļu atsavināšanu izsolē. Izsludinātas divas kapitāla daļu izsoles, kas nenotika, jo nepieteicās neviens
pretendents.

Publiskas personas kontrolēta kapitālsabiedrība

15

Akciju sabiedrība
"RĪGAS SILTUMS"
(Rīgas pilsētas pašvaldībai
pieder 48,9999% akciju)

Cēsu iela 3a,
Rīga, LV-1012
www.rs.lv

4.p. pirmā daļa,
66 968 300

VPIL 88.p.3 pirmās Sniegt centralizētos siltumapgādes pakalpojumus Rīgas pilsētas administratīvajā
teritorijā.
daļas 2., 3. un
5.punkts

Rita Logina

671 762 euro
(no peļņas par periodu no
01.10.2018. līdz
30.09.2019.)

Akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS" līdzdalība citā kapitālsabiedrībā
SIA "Rīgas BioEnerģija"
(RS pieder 100% kapitāla daļu)

Kapitālsabiedrība reģistrēta Uzņēmuma reģistra komercreģistrā 22.12.2014. ar reģistrācijas Nr.40103857024

1

Rīgas domes 15.12.2015. lēmums Nr.3345 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtēšanu"

2

Iedalījums pēc lieluma noteikts saskaņā ar MK 04.02.2020. noteikumu Nr. 63

Valsts pārvaldes iekārtas likuma redakcijā, kas bija spēkā līdz 31.12.2015.
Rīgas domes 03.11.2015. lēmums Nr.3170 „Par dividendēm kapitālsabiedrībās, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir izšķirošā iete kme”
5 Saskaņā ar akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS" statūtu 8.punktu akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS" pārskata gads aptver divpadsmit mēnešus un sākas katra gada 1.oktobrī un beidzas nākamā gada 30.septembrī
3
4

Aktualizēta 05.01.2021.

11 573 574

14 631 211

