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AS “RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA”, turpmāk – Sabiedrība, Valdes un padomes locekļu atalgojuma 

ziņojums par 2020.gadu, turpmāk – Atalgojuma ziņojums, ir sagatavots saskaņā ar 

Sabiedrības akcionāru sapulces 2020.gada 28.decembra lēmumu apstiprināto Valdes un 

padomes locekļu atalgojuma politiku, kas ir izstrādāta ievērojot Finanšu instrumentu tirgus 

likuma prasības, ar kurām Latvijas Republikā ieviesta Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīva (ES) 2017/828 (2017.gada 17.maijs) attiecībā uz akcionāru ilgtermiņa 

iesaistīšanas veicināšanu. 

Vadības atalgojuma politika Sabiedrībā noteikta tāda, lai saglabātu un motivētu Sabiedrības 

vadību sasniegt augstu pievienoto vērtību uzņēmuma kopīgā darbībā, tādējādi nodrošinot 

uzņēmuma stratēģiskās attīstības plānu, pilnveidotu Sabiedrības korporatīvo pārredzamību, 

nodrošinot Sabiedrības akcionāriem iespēju saņemt skaidru, saprotamu un visaptverošu 

informāciju par Sabiedrības valdes un padomes atalgojumu. Vadības atalgojuma politika ir 

vērsta uz to, lai atalgotu noturīgu valdes un padomes locekļu sniegumu, kas atbilst 

Sabiedrības akcionāru interesēm, nodrošina efektīvu risku pārvaldību un veicina 

Sabiedrības komercdarbības mērķu sasniegšanu. Vadības atalgojuma noteikšanā ņemtas 

vērā gan katra valdes locekļa profesionālās prasmes, atbildības līmenis par darba procesu un 

resursiem, attiecīgās personas pieņemto lēmumu nozīmīgums Sabiedrības darbības 

nodrošināšanai un individuālais darba sniegums, gan Sabiedrības kopīgie finanšu rādītāji, 

balstoties uz gada rezultātiem, budžeta un tirdzniecības prognožu izpildi, pārdošanas apjomu 

veicināšanu. 

Atalgojuma ziņojumu ir sagatavojusi Sabiedrības valde. 

Atalgojuma ziņojums atspoguļo informāciju par atalgojumu un citiem labumiem, kuri 

izmaksāti Sabiedrības valdei un padomei 2020.gadā, un ir gada pārskata sastāvdaļa, kas tiek 

izskatīts un apstiprināts akcionāru sapulcē. 

Valdes un padomes atalgojums var ietvert: 

fiksēto atalgojumu – atalgojuma nemainīgā daļa par darbu Sabiedrības valdē vai padomē, 

kas tiek noteikta atbilstoši personas profesionālajai pieredzei, ieņemamajam amatam, 

pienākumiem, izglītībai un citiem faktoriem; 

mainīgo atalgojumu – ikgadējās prēmijas, ko papildus fiksētajam atalgojumam piešķir 

finanšu gadā, ja tiek izpildīti konkrētajai personai iepriekš izvirzītie darba snieguma 

rādītāji; 

 

Atalgojuma ziņojums vienlaikus ar revidēto Sabiedrības gada pārskatu tiek publicēts latviešu 

un angļu valodās Sabiedrības tīmekļa vietnē, kā arī oficiālās obligātās informācijas centrālās 

glabāšanas sistēmā www.oricgs.lv un NASDAQ RIGA AS tīmekļa vietnē 

www.nasdaqbaltic.com. 

  

https://csri.investinfo.lv/%22/%22https:/www.oricgs.lv/%22/%22/%22https:/www.oricgs.lv/%22/%22/%22/%22http:/www.oricgs.lv/%22/%22/%22/%22/%22/%22/%22/%22/%22
http://www.nasdaqbaltic.com/
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PADOMES LOCEKĻU ATALGOJUMS 

 

Padomes locekļu atalgojums un citi labumi, kas izmaksāti 2020.gadā: 

 

Vārds, uzvārds, amats 

Fiksētais atalgojums (EUR) 
Mainīgais 

atalgojums 

(EUR) 

Kopējais 

atalgojums 

(EUR) 
Darba 

samaksa 

Padomes 

locekļa 

atalgojums 

Ikgadējais 

atvaļinājums 

Vasilijs Meļņiks 

Padomes priekšsēdētājs 
0,– 29 367,– 0,– 0,– 29 367,– 

Aleksandrs Čerņavskis 

Padomes priekšsēdētāja 

vietnieks 

0,– 13 053,– 0,– 0,– 13 053,– 

Gaidis Andrejs Zeibots 

Padomes loceklis 
0,– 12 934,– 0,– 0,– 12 934,– 

 

 

 

VALDES LOCEKĻU ATALGOJUMS 

 

Valdes locekļu atalgojums un citi labumi, kas izmaksāti 2020.gadā: 

 

Vārds, uzvārds, amats 

Fiksētais atalgojums (EUR) Mainīgais 

atalgojums 

(EUR) 

Kopējais 

atalgojums 

(EUR) 
Darba 

samaksa 

Valdes locekļa 

atalgojums 

Ikgadējais 

atvaļinājums 

Einārs Buks 

Valdes loceklis 
0,– 41 134,– 0,– 0,– 41 134,– 

Jekaterina Meļņika 

Valdes locekle 

(līdz 2020.gada 27.maijam) 

0,– 15 783,– 0,– 0,– 15 783,– 

Ainārs Tropiņš 

Valdes loceklis 

(līdz 2020.gada 25.maijam) 

0,– 18 100,– 0,– 0,– 18 100,– 
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PADOMES UN VALDES LOCEKĻU ATALGOJUMS 

 

Valdes un padomes locekļu kopējais atalgojums un citi labumi, kas izmaksāti 2020.gadā: 

 

Institūcija 

Fiksētais atalgojums (EUR) 
Mainīgais 

atalgojums 

(EUR) 

Kopējais 

atalgojums 

(EUR) 
Darba 

samaksa 

Padomes/valdes 

locekļu 

atalgojums 

Ikgadējais 

atvaļinājums 

Valde 0,– 75 017,– 0,– 0,– 75 017,– 

Padome 0,– 55 354,– 0,– 0,– 55 354,– 

KOPĀ:  130 371,–   130 371,– 

 

 

 

• 2020.gadā padomes un valdes atalgojums atbilda akcionāru sapulces apstiprinātai 

atalgojumu politikai; 

• 2020.gadā atalgojuma noteikšanā netika piemēroti izmaksu (mainīgās daļas un/vai citu 

izmaksu) nosacījumi un kritēriji, kas tieši saistīti ar Sabiedrības darbības rezultātu 

kritērijiem; 

• Sabiedrība neietilpst koncernā Gada pārskatu un konsolidēto pārskatu likuma izpratnē; 

• 2020.gadā netika piešķirtas vai piedāvātas akcijas un akciju opcijas; 

• 2020.gadā netika atprasīta atalgojuma mainīgā daļa; 

• 2020.gadā netika konstatēti izņēmumu gadījumu, kad tiktu piemērotas pagaidu atkāpes 

no atalgojuma politikas. 

 

 

 

Valdes loceklis       Einārs Buks 

 

 

Valdes loceklis       Deniss Parfens 

 

 

Sagatavots 2022.gada 07.martā 


