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IEVADS
Pārskata sagatavošanas un publiskošanas mērķis ir palielināt Pļaviņu novada domei
piederošu kapitālsabiedrību darbības caurskatāmību un atbildību Latvijas sabiedrības
priekšā, Pļaviņu novada domes darbības atbilstību un atbildību, pārvaldot tām piederošās
kapitālsabiedrības, publiskojot informāciju par pašvaldībai piederošām kapitālsabiedrībām
un to darbības rezultātiem.
Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
36.panta “Informācijas atklātības nodrošināšana” 11.punktu atvasinātas publiska
personas kapitāla daļu turētājs nodrošina, ka tās mājaslapā internetā tiek publiskota aktuālā
informācija par kapitālsabiedrībām, kurās tam ir līdzdalība, un ne vēlāk kā līdz 1. oktobrim
publicē ikgadējo pārskatu par atvasinātai publiskai personai piederošām kapitālsabiedrībām
un kapitāla daļām.
Informācijas avoti, kur tika iegūta nepieciešamā informācija, ir:
1.1.kapitālsabiedrības gada pārskats;
1.2.kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģija;
1.3.kapitālsabiedrības atalgojuma politika;
1.4. kapitālsabiedrības darbības rezultātu izvērtēšana;
1.5.kapitālsabiedrības iesniegtie dokumenti pēc pieprasījuma.
Pļaviņu novada domei, kā atvasinātai publiskai personai pieder:
1) kapitālsabiedrība SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”, Reģ.Nr. 48703000457,
juridiskā adrese: Daugavas iela 43, Pļaviņas, Pļaviņu novads, 100.00 %. Pļaviņu novada
domes līdzdalības apmērs uz 2019. gada 31. decembri 1 420 487 daļas, jeb 100.00%
kapitāldaļas, vienas daļas noninālvērtība 1,00 euro.
2) kapitāla daļas SIA “Vidusdaugavas SPAOO” 5,242 %, Reģ. Nr. 55403015551,
juridiskā adrese: “Dziļā vāda”, Mežāres pagasts, Krustpils novads, LV-5226, Pļaviņu
novada domes līdzdalības apmērs uz 2019.gada 31.decembr ir 2197 daļas jeb 5,242 %.

SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” kā pašvaldības kapitālsabiedrības saimnieciskā
darbība ir namu apsaimniekošana, siltuma apgādes, ūdens un kanalizācijas apgādes
pakalpojumu sniegšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana.
SIA “Vidusdaugavas SPAAO” galvenais saimnieciskās darbības veids ir atkritumu
savākšana, apstrāde un izvietošana, šķiroto atkritumu sagatavošana otrreizējai pārstrādei.
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1. PĻAVIŅU NOVADA DOMES KAPITĀLSABIEDRĪBU
PĀRVALDĪBA
Pļaviņu novada domes kapitālsabiedrību pārvaldības politika ir balstīta uz šādiem
tiesību aktiem, noteikumiem, attīstības plānošanas dokumentiem un vadlīnijām:
1. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums;
2. Komerclikums;
3. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;
4. Likums “Par pašvaldībām;
5. Pļaviņu novada domes 2015.gada 28.maijā izdotie noteikumi “Pļaviņu novada pašvaldības
kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi”;
6. Pļaviņu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. - 2035. gadam;
7. Pļaviņu novada attīstības programma 2019.-2025. gadam;
8. Pārresoru koordinācijas centra izdotās vadlīnijas.
Vispārējais stratēģiskais mērķis dalībai kapitālsabiedrībās ir organizēt iedzīvotājiem
komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija, siltumapgāde, sadzīves atkritumu
apsaimniekošana, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana, dzīvojamo māju
pārvaldīšana).
2019.gadā tika apstiprināti grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likumā”, kas paredzēja jaunas prasības pašvaldību
kapitālsabiedrību kapitāla daļu pārvaldībā. Grozījumu mērķis bija tuvināt pašvaldību
kapitālsabiedrību pārvaldības praksi OECD vadlīnijām par valsts kapitālsabiedrību korporatīvo
pārvaldību.
Pļaviņu novada dome, kā atvasināta publiska persona 2019. gadā ir veikusi Pļaviņu
novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumu grozījumus
atbilstoši jaunajām Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
normām, kuras stājās spēkā ar 2020. gadu.
1.1.

VISPĀRĒJIE STRATĒĢISKIE MĒRĶI

Vispārējie stratēģiskie mērķi 2019.gadā kapitālsabiedrībai SIA “Pļaviņu Komunālie
pakalpojumi” tika noteikti saskaņā ar Pļaviņu novada domes 2015.gada 28.maijā izdotiem
noteikumiem “Pļaviņu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības
noteikumi”:
1. nodrošināt finanšu līdzekļu efektīvu pārvaldīšanu, sasniedzot labākus, nozarei raksturīgus
rezultatīvos rādītājus;
2. izveidot iekšējās kontroles un pārvaldības pasākumu kopumu, nodrošinot labu pārvaldību;
3. savlaicīgi identificēt darbības riskus un darbības pilnveidošanas virzienus;
4. ieviest un attīstīt progresīvas metodes darba procesu efektīvai izpildei un kontrolei;
5. nodrošināt personāla kompetenču attīstību, uzlabot darba produktivitāti;
6. pilnveidot sadarbību ar iestādēm, partneriem un sabiedrību kopumā.
Vispārējie stratēģiskie mērķi SIA “Vidusdaugavas SPAAO” 2019.gadā:
1. Efektīvas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas nodrošināšana;
2. Nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma pārklājuma palielināšana;
3. Efektīva uzņēmuma resursu izmantošana.
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1.2.

PĀRSKATA GADA STRATĒĢIJU IZSTRĀDE

2019.gadā tika apstiprināta SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” vidējā termiņa
darbības stratēģija 2019.-2021.gadam. Stratēģija tika noteiktas uzņēmuma plānotās aktivitātes
2019.-2021.gadam tādās jomās kā:
1. ūdensapgāde (būtiskākās aktivitātes 2019.gadā - izstrādāt jaunu ūdensapgādes tarifu, apzināt
mājas, kuras nav pieslēgtas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai, sistemātiska ūdens patēriņa
novērošana, darbs pie ūdens zudumu novēršanas);
2. kanalizācija (būtiskākās aktivitātes 2019.gadā - izstrādāt jaunu kanalizācijas tarifu, atbilstoši
šā brīža izmaksām, apzināt mājas, kuras nav pieslēgtas centralizētajai kanalizācijas sistēmai,
decentralizētā kanalizācijas sistēmas reģistra uzturēšana, esošās asenizācijas mašīnas nomaiņa);
3. siltumapgāde (būtiskākās aktivitātes 2019.gadā - saglabāt nemainīgu 2014.gadā apstiprināto
siltuma tarifu, veikt Rīgas ielas un Raiņa ielas katlumāju sagatavošanas darbus nākamajām
apkures sezonām);
4. atkritumu apsaimniekošana (būtiskākās aktivitātes 2019.gadā - izstrādāt jaunu atkritumu
apsaimniekošanas tarifu, turpināt nodrošināt un piedāvāt iegādāties iedzīvotājiem plastmasas
atkritumu konteinerus, uzturēt Pļaviņu novadā izveidoto dalīto atkritumu punktus, pēc
vajadzības izveidot jaunus punktus);
5. Namu apsaimniekošana (būtiskākās aktivitātes 2019.gadā - veikt namu un tiem piesaistīto
zemesgabalu apsaimniekošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; nokomplektēt namu
apsaimniekošanai nepieciešamo darbinieku skaitu un organizēt efektīvu un kvalitatīvu darbu
plānoto darbu).
Stratēģijā tika noteikts, ka debitoru parādu samazinājums būs ne mazāks par 5% katru
gadu (skrupulozāka pirmstiesas stadijas analīze; turpināt slēgt rakstiskas vienošanās ar
parādniekiem, sastādot parāda nomaksas grafikus; sarunas ar parādniekiem; lietu iesniegšana
tiesā).
SIA “Vidusdaugavas SPAAO” nebija izstrādāta stratēģija 2019.gadā. Uzņēmums
pārskatā gadā izstrādāja vidējā termiņa stratēģiju 2020.-2022.gadam.

1.3.

DIVIDENŽU POLITIKA

Pļaviņu novada domes, kā kapitāla daļu turētāja, dividenžu politika kapitālsabiedrībā ir
noteikta, ka pārskata gadā iegūtā peļņa tiek atstāta kapitālsabiedrības attīstībā.
Dividendes SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” un SIA “Vidusdaugavas SPAAO”
netika izmaksātas.
Ņemot vērā, ka mērķis, kuru pašvaldība vēlas sasniegt ar līdzdalību kapitālsabiedrībā, ir
noteikts ar katras kapitālsabiedrības vispārējo stratēģisko mērķi, bet nevienai no
kapitālsabiedrībām tas nav vienīgi ar pašvaldības ieņēmumu palielināšanas interesēm saistīts,
dividenžu ieņēmumi nav galvenais mērķis.
1.4.

NOMINĀCIJAS KĀRTĪBA UN PROCESI

2019.gadā kapitālsabiedrību valdes locekļu nominēšana SIA “Pļaviņu Komunālie
pakalpojumi” tika veikta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likumu un Pļaviņu novada domes 2015.gada 28.maijā izdotiem noteikumiem
“Pļaviņu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi”.
Noteikumi paredz, ka vakantam kapitālsabiedrības valdes locekļa amatam iespējamie
valdes locekļu kandidāti tiek atlasīti, organizējot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru.
Atlase tiek veikta balstoties uz profesionalitātes un kompetences kritērijiem (izglītība, pieredze,
zināšanas par nozari, finansēm, vadīšanu, motivācijas metodēm u.c.), kas nepieciešami
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attiecīgajam valdes locekļa kandidātam un veicina profesionālas un kompetentas
kapitālsabiedrības pārvaldi. Kandidātu izvērtēšanai tiek izveidota komisija. Komisija valdes
locekļa kandidātu izvērtēšanai sagatavo kapitāla daļu turētāja pārstāvim iespējamo valdes
locekļu kandidātu sarakstu, balstoties uz atlases rezultātiem. Kapitāla daļu turētāja pārstāvim ir
tiesības, pamatoti argumentējot, noraidīt komisijas izvirzītos kandidātus. Šādā gadījumā
kandidātu atlases process tiek rīkots atkārtoti.
Ievērojot norādīto nominācijas procesu, 2019.gada decembrī tika izsludināta
pieteikšanās uz SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” valdes locekļa amatu ar pieteikšanās
termiņu 2019.gada 16.decembris.
2019. gada 19.decembrī komisija, izvērtējot pretendentu profesionalitāti un kompetenci
(izglītību, pieredzi, zināšanas par nozari, finansēm, vadīšanu, motivācijas metodēm, personīgās
kompetences u.c.), pieņēma lēmumu SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” valdes locekļa
amatam izvirzīt Santu Zālīti. Lēmums par valdes locekļa apstiprināšanu tika pieņemts Pļaviņu
novada domes 2019.gada 30.decembra sēdē.
SIA “Vidusdaugavas SPAAO” valdes loceklis pilnvaras pilda no 2017.gada. Pilnvaru
termiņš – 2022.gada 9.novembris. Nominācijas procesi 2019.gadā nav veikti.
1.5.

ATLĪDZĪBA VALDES LOCEKĻIEM

SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” valdes locekļa atlīdzība tiek noteikta ar
Pļaviņu novada domes lēmumu atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likumam un Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.791
“Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību
valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem
rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”;
Ar 2018.gada 1. septembri SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” valdes locekļa
atlīdzība noteikta 1368,00 EUR apmērā.
SIA “Vidusdaugavas SPAAO” valdes locekļa atlīdzība tiek noteikta saskaņā ar
Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.791 “Noteikumi par publiskas
personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu
skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes
locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”. 2019.gadā atlīdzības apmērs valdes loceklim –
1707.00
1.6.

INFORMĀCIJAS ATKLĀTĪBAS NODROŠINĀŠANA

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
29.panta otro daļu valsts kapitāla daļu turētājs nodrošina savā mājaslapā internetā aktuālo
informāciju par kapitālsabiedrībām, kurās tas ir daļu turētājs, un publicē tajā minētajā likuma
normā norādītās ziņas.
Pienākumu publiskot informāciju par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski
privāto kapitālsabiedrību nosaka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma 58.panta pirmā daļa.
Saskaņā ar likumu publiskas personas kapitālsabiedrībai (58.panta pirmā daļa)
informācija par kapitālsabiedrību ir jāpublicē mājaslapā internetā.
Ja publiskas personas kapitālsabiedrībai nav mājaslapas internetā, kapitālsabiedrība
publisko attiecīgo informāciju valsts kapitāla daļu turētāja mājaslapā internetā.
SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta pirmajā daļā norādīto informāciju ir publicējusi
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Pļaviņu novada domes mājaslapā www.plavinunovads.lv sadaļā “Pašvaldība”, apakšsadaļā:
“Kapitālsabiedrības”.
Izvērtējot mājaslapā publicēto informāciju, secināts, ka informācijas apjoms atbilst
normatīvo aktu prasībām un sniedz plašu informāciju par kapitālsabiedrības darbību.
SIA “Vidusdaugavas SPAAO” Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma 58.panta pirmajā daļā norādīto informāciju ir publicējusi www.spaao.lv
sadaļā “Par uzņēmumu”.
Izvērtējot mājaslapā publicēto informāciju, secināts, ka informācijas apjoms atbilst
normatīvo aktu prasībām un sniedz plašu informāciju par kapitālsabiedrības darbību.
1.7. MĀCĪBAS, KONSULTĀCIJAS KAPITĀLSABIEDRĪBĀM, KAPITĀLA DAĻU
TURĒTĀJIEM
2019.gadā kapitālsabiedrības speciālisti, kapitāla daļu turētāja pārstāvji ir apmeklējuši
Latvijas pašvaldību savienības mācību centra organizētos kursus un seminārus, kā arī tika
apmeklēti citi maksas kursi, kas attiecas tieši uz kapitālsabiedrības profesionālo darbību
(korupcijas un interešu konflikta novēršanas jomā, namu pārvaldīšanas jomā, atkritumu
apsaimniekošanas jomā)
Arī turpmāk plānots piedalīties dažādos organizētajos kursos un semināros, kuri attiecas
uz kapitālsabiedrību profesionālo darbību.
1.8. KAPITĀLSABIEDRĪBU PĀRVALDĪBAS ATTĪSTĪBA
Pļaviņu novada dome, kā atvasināta publiska persona 2019. gadā ir veikusi Pļaviņu novada
pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumu grozījumus atbilstoši
jaunajām Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma normām,
kuras stājās spēkā ar 2020. gadu.
2020. gadā Pļaviņu novada dome ar lēmumu noteica kapitālsabiedrības vispārējos stratēģiskos
mērķus, nefinanšu mērķus, finanšu mērķus un darbības efektivitāti raksturojošos rezultatīvos
rādītājus 2020.-2022. gadam.
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1.9. GALVENIE FINANŠU RĀDĪTĀJI
Pļaviņu novada domei, kā atvasinātai publiskai personai pieder kapitālsabiedrība SIA
“Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”, ar 100.000 % ieguldījumiem pamatkapitāla, kura pēc
kritērijiem atbilst mazai kapitālsabiedrībai:
1) Bilances kopsumma kapitālsabiedrībai 3 354 395 EUR
2) Neto apgrozījums par 2019. gadu 798 219 EUR:
3) Vidējais nodarbināto skaits 2019. gadā ir 44 nodarbinātie.
Pļaviņu novada domei, kā atvasinātai publiskai personai pieder 5.242 % kapitāla daļas
publiski privātā kapitālsabiedrībā SIA “Vidusdaugavas SPAAO”, kura pēc kritērijiem atbilst
mazai kapitālsabiedrībai:
1) Bilances kopsumma 2019. Gadā 9 927 156 EUR;
2) Neto apgrozījums 2019. Gadā 1 972 900 EUR;
3) Vidējais nodarbināto skaits kapitālsabiedrībā 2019. gadā ir 36 nodarbinātie.

2. PĀRSKATA VEIDOŠANĀ IZMANTOTĀ METODIKA
Ikgadējā pārskatā par pašvaldības kapitālsabiedrībām un pašvaldībai piederošām
kapitāla daļām izmantoti datu ievākšanai izmantoti publiskie pārskati (kapitālsabiedrību gada
pārskati, kapitālsabiedrību publicētie darbības pārskati, kapitālsabiedrību cita publicētā
informācija), no publiskām datu bāzēm saņemtā informācija.
Lai lasītājs varētu precīzi un kritiski novērtēt uzrādītos rezultātus, pārskata veidošanā
tika izmantota sekojoša metodika:
1) analīze;
2) monogrāfiskā, jeb aprakstošā metode;
3) kvantitatīvās metodes;
4) kvalitatīvās metodes.
Pārskata nobeigumā sagatavotas kapitālsabiedrību – SIA “Pļaviņu Komunālie
pakalpojumi” un SIA “Vidusdaugavas SPAAO” vizītkartes, kurās atspoguļota būtiskākā
informācija lasītājam viegli uztveramā formā.

3. KAPITĀLSABIEDRĪBAS DARBĪBAS REZULTĀTI
3.1.

SIA “PĻAVIŅU KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”

3.1.1. Kapitālsabiedrības aktīvu apjoms (EUR) un aktīvu atdeve, % (ROA). Aktīvu
rentabilitāte parāda uzņēmuma konkurētspēju.
Kapitālsabiedrības aktīvu apjoms (EUR) un aktīvu atdeve, % (ROA)

Tabula Nr.1

Gadi

Aktīvi (EUR)

Aktīvu atdeve, % (ROA)

2019

3 354 395

0,0610

Nozarē strādājošo uzņēmumu vidējais rādītājs ir 0.0740 % (NACE 36.00 “Ūdens ieguve,
attīrīšana un apgāde”.
2018

3 598 756

0,4598

Nozarē strādājošo uzņēmumu vidējais rādītājs ir -10.32 % (NACE 36.00 “Ūdens ieguve,
attīrīšana un apgāde”
2017

3 693 582

0,2165

Nozarē strādājošo uzņēmumu vidējais rādītājs ir -0.2821 % (NACE 36.00 “Ūdens ieguve,
attīrīšana un apgāde”
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2016

3 938 139

0,3626

Nozarē strādājošo uzņēmumu vidējais rādītājs ir 0.0000 % (NACE 36.00 “Ūdens ieguve,
attīrīšana un apgāde”
2015

4 174 017

0,0339

Nozarē strādājošo uzņēmumu vidējais rādītājs ir -0.4256 % (NACE 36.00 “Ūdens ieguve,
attīrīšana un apgāde”
Kopapjoms

18 758 889

Attēls 1. Kopējie aktīvi un aktīvu atdeve

Pēc aktīvu atdeves rādītāju analīzes var secināt, ka SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” šis
rādītājs ir augtāks par vidējo valstī un ka uzņēmums ir konkurētspējīgs.
3.1.2. Apkopojums par kapitālsabiedrības pašu kapitāla kopapjomu EUR par pēdējiem trīs
gadiem:
2019. gads: 1 199 002 EUR; Pašu kapitāla apjoms salīdzinājumā ar 2018. gadu ir palielinājies
par 4 879 EUR, tajā skaitā palielināts pamatkapitāls par mantiskā ieguldījuma vērtību
950 EUR, palielināta ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve par 1 882 EUR, nesadalītā
peļņa ir palielinājusies par 2 047 EUR.
2018. gads: 1 194 123 EUR; Pašu kapitāla apjoms salīdzinājumā ar 2017. gadu ir palielinājies
par 84 791 EUR, tajā skaitā pamatkapitāla palielināšana Eiropas savienības Kohēzijas fonda
projekta Nr.4.3.1.0/17/A/015 "Pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcijai Pļaviņās”
īstenošanai 68 245 EUR apmērā, nesadalītā peļņas palielinājusies par 16 546 EUR.
2017. gads: 1 109 332 EUR; Pašu kapitāla apjoms salīdzinājumā ar 2016. gadu ir palielinājies
par nesadalītas peļņas apjomu 7 996 EUR apmērā.
3.1.3. Apkopojums par kapitālsabiedrības kopējo apgrozījumu EUR un rentabilitāti, % par
pēdējiem pieciem gadiem. Bruto peļņas robeža (apgrozījuma rentabilitāte) parāda uzņēmuma
darbības efektivitāti.

9

Kopējais apgrozījums un rentabilitāte

Tabula Nr.2

Apgrozījums (EUR)

Bruto peļņas
rentabilitāte, %

Neto peļņas
rentabilitāte, %

2019

798 219

-0.2182

0.2564

2018

821 367

-6.3690

2.0144

2017

829 001

-8.6743

0.9645

2016

831 996

-8.4936

1.7162

2015

805 838

-9.1608

0.1757

Gadi

Kopējais apgrozījums

4 086 421

Pēc uzņēmuma datu analīzes var secināt, ka 2019. gadā salīdzinot ar iepriekšējiem periodiem,
bruto peļņas rentabilitāte ir krasi uzlabojusies, jo pārskata periodā būtiski samazinājušies
izdevumi pamatlīdzekļu nolietojuma postenim - veikts pamatlīdzekļu lietderīgas lietošanas
laika pārrēķins atbilstoši Kohēzijas fonda projekta iesnieguma „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Pļaviņās”, projekta Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/024” deklarētajam.
2019. gadā salīdzinot ar iepriekšējiem periodiem ir samazinājusies neto peļņas rentabilitāte, kas
izskaidrojams ar to, ka pārskata periodā ir norakstīti par bezcerīgajiem atzīti debitoru parādi un
veikti uzkrājumi nedrošo debitoru parādiem.
3.1.4. Apkopojums par kapitālsabiedrībā nodarbināto skaitu un vidējo atlīdzību.
Kapitālsabiedrībā nodarbināto skaitu un vidējo atlīdzību

Tabula Nr.3

Gadi

Nodarbināto skaits

Vidējā atlīdzība
kapitālsabiedrībā,
EUR

2019
2018
2017

44
44
49

551
539
506

Vidējā atlīdzība
valstī, EUR
1076
1004
926

3.1.5. Apkopojums par kapitālsabiedrības dividendēm EUR par pēdējiem trīs gadiem
2017.-2019. gads: dividendes nav aprēķinātas un izmaksātas. Peļņa tika novirzīta iepriekšējo
gadu zaudējumu segšanai.
3.1.6. Apkopojums par kapitālsabiedrības veiktajām iemaksām valsts un pašvaldību budžetā
Iemaksas valsts budžetā par 2017.,2018., 2019.gadiem (EUR)
NODOKLIS VAI NODEVA

2017. gads

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas
Pievienotās vērtības nodoklis
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Riska nodeva
Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis
Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis
Autoceļu lietošanas nodeva
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Tabula Nr.4

2018. gads

2019. gads

106 605

98 179

101 886

102 922
46 829
215
319
-

112 534
33 152
189
319
-

108 504
35 003
188
1 255
0
784

Dabas resursu nodoklis
Valsts nodeva par parādu piedziņu

6 478
3 491
266 859

Kopā:

6 018
4 969
255 360

Iemaksas pašvaldības budžetā 2017.,2018., 2019.gadiem (EUR)
NODOKLIS VAI NODEVA
Nekustamā īpašuma nodoklis

2017. gads
313

5 335
3 003
255 958
Tabula Nr.5

2018. gads
364

2019. gads
618

3.1.7. Apkopojums par kapitālsabiedrības saņemto budžeta finansējumu EUR par pēdējiem
trīs gadiem:
2017.-2019. gads: budžeta finansējums netika saņemts.
3.1.8. Apkopojums par kapitālsabiedrības veiktajiem ziedojumiem EUR par pēdējiem trīs
gadiem:
2017.- 2019. gads: ziedojumi netika veikti.
3.1.9. Apkopojums par kapitālsabiedrības saņemtajiem ziedojumiem EUR par pēdējiem trīs
gadiem:
2017.-2019. gads: ziedojumi netika saņemti.
3.1.10. Apkopojums par kapitālsabiedrības kopējo peļņu EUR un pašu kapitāla atdevi , %
(ROE) par pēdējiem pieciem gadiem. Pašu kapitāla rentabilitāte (kapitāla atdeve) parāda, cik
efektīvi tiek izmantots tas kapitāls, ko ir investējuši uzņēmumā īpašnieki.
Peļņa un kapitāla atdeve par 2015.-2019. Gadiem
Gadi

Neto Peļņa (EUR)

2019
2018
2017
2016
2015

2 047
16 546
7 996
14 279
1 416

Tabula Nr.6

Pašu kapitāla atdeve, (ROE) %
0.1707
1.3856
0.7208
1.2965
0.1315
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Attēls 2. Peļņa un pašu kapitāla atdeve
2019. gadā ir samazinājusies neto peļņa, līdz ar to ir samazinājusies pašu kapitāla atdeve
(ROE).
2018. gadā salīdzinot ar 2017. gadu ir palielinājusies peļņa un tika veikti būtiski ieguldījumi
pamatkapitālā projekta Eiropas Savienības projekts "Pārvades un sadales sistēmas
rekonstrukcija Pļaviņās", projekta Nr.4.3.1.0/17/A/015, ietvaros.
3.1.11. Izmaiņas kapitālsabiedrībā, kapitāla daļās, kapitālsabiedrībām un izšķirošā ietekmē
esošām kapitālsabiedrībām piederošajās kapitāla daļās, saimniecisko darbību neveicošām un
maksātnespējīgām kapitālsabiedrībām pārskata gadā un nosaukumu maiņām:
Kapitālsabiedrībai SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” 2019. gada 31. decembrī reģistrētais
un apmaksātais pamatkapitāls ir 1 420 487 EUR, kas sastāv no 1 420 487 kapitāla daļām ar
katras daļas nominālvērtību 1 EUR, 2018. gada 31. decembrī reģistrētais un apmaksātais
pamatkapitāls bija 1 419 537 EUR, kas sastāvēja no 1 419 537 kapitāla daļām ar katras daļas
nominālvērtību 1 EUR.
3.2.SIA “VIDUSDAUGAVAS SPAAO”
3.2.1. Apkopojums par kapitālsabiedrības aktīvu kopapjomu EUR par pēdējiem trīs gadiem :
2019. gads: 9 927 156 EUR;
2018. gads: 10 579 057 EUR;
2017. gads: 11 317 533 EUR.
3.2.2. Apkopojums par kapitālsabiedrības pašu kapitāla kopapjomu EUR par pēdējiem trīs
gadiem:
2019. gads: -896 581 EUR;
2018. gads: -847 790 EUR;
2017. gads: -735 879 EUR.
3.2.3. Apkopojums par kapitālsabiedrības kopējo apgrozījumu EUR par pēdējiem trīs gadiem:
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2019. gads: 1 972 900 EUR;
2018. gads: 1 747 884 EUR;
2017. gads: 1 475 382 EUR.
3.2.4. Apkopojums par kapitālsabiedrībā nodarbināto skaitu un vidējo atlīdzību EUR par
pēdējiem trīs gadiem:
2019. gads: nodarbināto skaits 36; vidējā atlīdzība 727 EUR;
2018. gads: nodarbināto skaits 30; vidējā atlīdzība 781 EUR;
2017. gads: nodarbināto skaits 25; vidējā atlīdzība 798 EUR.
3.2.5. Apkopojums par kapitālsabiedrības dividendēm EUR par pēdējiem trīs gadiem:
2019. gads: dividendes nav aprēķinātas un izmaksātas;
2018. gads: dividendes nav aprēķinātas un izmaksātas;
2017. gads: dividendes nav aprēķinātas un izmaksātas.
3.2.6. Apkopojums par kapitālsabiedrības veiktajām iemaksām valsts un pašvaldību budžetā
EUR par pēdējiem trīs gadiem:
NODOKLIS VAI NODEVA
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Sociālās apdrošināšanas iemaksas
Pievienotās vērtības nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis
Dabas resursu nodoklis
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva
Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis
Nodeva
par
sabiedrisko
pakalpojumu
regulēšanu
Valsts nodeva par A un B piesārņojošās
darbības atļaujas saņemšanu un to grozīšanu
Autoceļu lietošanas nodeva

2017. gads

2018. gads

2019. gads

38 597
78 415
458 444
488 965
117
1587

38 077
95 113
264 024
982
604 156
131
1601

40 566
105 731
309 559
982
779 503
178
1877

1252

1252

1240

50

1387

-

342

1110

3.2.7. Apkopojums par kapitālsabiedrības saņemto budžeta finansējumu EUR par pēdējiem
trīs gadiem:
2019. gads: budžeta finansējums netika saņemts;
2018. gads: budžeta finansējums netika saņemts;
2017. gads: budžeta finansējums netiks saņemts.
3.2.8. Apkopojums par kapitālsabiedrības veiktajiem ziedojumiem EUR par pēdējiem trīs
gadiem:
2019. gads: ziedojumi netika veikti;
2018. gads: ziedojumi netika veikti;
2017. gads: ziedojumi netika veikti.
3.2.10. Kapitālsabiedrības atdeve:
Tiek nodrošināta atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības
likuma 36. panta 11.punkta prasībai par “ieguldītajiem resursiem un to atdevi”.
3.2.11. Apkopojums par kapitālsabiedrības kopējo apgrozījumu EUR un rentabilitāti
procentos par pēdējiem pieciem gadiem:
Kopējais apgrozījums kapitālsabiedrībai par pēdējiem pieciem gadiem sastāda 7 487 304 EUR:
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2019. gads:
apgrozījums 1 972 900 EUR; bruto rentabilitāte 4,58 %; neto peļņas rentabilitāte: 2,47%.
2018. gads:
apgrozījums 1 747 884 EUR; bruto rentabilitāte 3,51 %; neto peļņas rentabilitāte:- 6,40%.
2017. gads:
apgrozījums 1 475 382 EUR; bruto rentabilitāte 7,34 %; neto peļņas rentabilitāte:-0,16%.
2016. gads:
apgrozījums 1 171 337 EUR; bruto rentabilitāte 10,05 %; neto peļņas rentabilitāte: -1,23 %.
2015. gads
apgrozījums 1 119 801 EUR. bruto rentabilitāte 8,56 %; neto peļņas rentabilitāte: -6,93%.
3.2.12. Apkopojums par kapitālsabiedrības kopējo peļņu EUR un pašu kapitāla atdevi
procentos par pēdējiem pieciem gadiem:
Kopējā peļņa kapitālsabiedrībai par pēdējiem pieciem gadiem sastāda -255 230 EUR:
2019. gads: peļņa -48 790 EUR; pašu kapitāla atdeve ( ROE) -0.054 %;
2018. gads: peļņa -111 911 EUR; pašu kapitāla atdeve ( ROE) -0,13 %
2017. gads: peļņa -2 464 EUR; pašu kapitāla atdeve ( ROE) -0,003 %
2016. gads: peļņa -14 412 EUR; pašu kapitāla atdeve ( ROE) -0,019 %
2015. gads: peļņa -77 653 EUR; pašu kapitāla atdeve ( ROE) -0,10 %.
3.2.13. Apkopojums par kapitālsabiedrības kopējiem aktīviem EUR un aktīvu atdevi
procentos par pēdējiem pieciem gadiem:
2019. gads: kopā aktīvi 9 927 156 EUR; aktīvu atdeve ( ROA) -0,0049 %;
2018. gads: kopā aktīvi 10 579 057 EUR; aktīvu atdeve ( ROA) - 0,0106%
2017. gads: kopā aktīvi 11 317 533 EUR; aktīvu atdeve ( ROA) -0,00021 %
2016. gads: kopā aktīvi 11 989 109 EUR; aktīvu atdeve ( ROA) -0,0012%
2015. gads: kopā aktīvi 12 929 834 EUR; aktīvu atdeve ( ROA) -0,0060 %.
3.2.14. Izmaiņas kapitālsabiedrībā, kapitāla daļās, izšķirošā ietekmē esošām
kapitālsabiedrībām piederošajās kapitāla daļās, saimniecisko darbību neveicošām un
maksātnespējīgām kapitālsabiedrībām pārskata gadā un nosaukumu maiņām:
Publiski privātajai kapitālsabiedrībai SIA “Vidusdaugavas SPAAO” uz 2019. gada 31.
decembri reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls ir 41 910,00 EUR, kas sastāv no 41910,00
kapitāla daļām ar katras daļas nominālvērtību 1 EUR, tajā skaitā pašvaldības daļa 5.242 % vai
2 197 daļas ar vienas daļas nominālvērtību 1 EUR.
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4. Vizītkartes

2) Samazināt debitoru parādus par 5%

SIA “PĻAVIŅU KOMUNĀLIE
PAKALPOJUMI” (PKP)

Galvenie nefinanšu mērķi
1. Izveidot iekšējās kontroles un pārvaldības
pasākumu kopumu, nodrošinot labu pārvaldību;
2. savlaicīgi identificēt darbības riskus un
darbības pilnveidošanas virzienus;
3. ieviest un attīstīt progresīvas metodes darba
procesu efektīvai izpildei un kontrolei;
4. nodrošināt personāla kompetenču attīstību,
uzlabot darba produktivitāti;
5. pilnveidot sadarbību ar iestādēm, partneriem
un sabiedrību kopumā.

Reģ.Nr. 48703000457
Pašvaldības līdzdalība: 100,000 %
PKP nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās
Kapitālsabiedrība
organizē
iedzīvotājiem
komunālos pakalpojumus- ūdensapgādi un
kanalizāciju
(notekūdeņu
savākšanu,
novadīšanu un attīrīšanu) ; siltumapgādi;
sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanu;
pašvaldības dzīvojamo māju apsaimniekošanu
līdz to pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu
īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku
savstarpēju līgumu pilnvarotai personai.

Pārvaldība
Kapitāla daļu turētājs - Pļaviņu novada dome
Kapitāldaļu turētāja pārstāvis – domes
izpilddirektors Aivars Bardovskis
Valdes locekle – Santa Zālīte.

Kapitālsabiedrības stratēģiskie mērķi (2019)
Nodrošināt
finanšu
līdzekļu
efektīvu
pārvaldīšanu, sasniedzot labākus, nozarei
raksturīgus rezultatīvos rādītājus.

Galveno finanšu mērķu sasniegtie rezultāti
1) 2019. gads: pārskata gads noslēgts ar peļņu
2047 EUR;
2) Likviditātes koeficients 0,7608;
3) Aktīvu atdeve (ROA) 0.0610
4) Pašu kapitāla atdeve ( ROE) 0,1707 %;
5) Debitoru parādi samazināti par 19,5%;
6) 2019. gads: apgrozījums 798 219 EUR; bruto
rentabilitāte -0.2182 %; neto peļņas rentabilitāte
0.2564 %. Bruto peļņas rentabilitātes rādītājs
pārskata gadā uzlabojās par 6.1508 %.

Svarīgākie notikumi 2019.gadā
1) Izstrādāts jauns sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas
un
ūdensapgādes
pakalpojumu tarifs;
2) Veikti sagatavošanās darbi kanalizācijas un
ūdensapgādes
pakalpojumu
sniegšanas
pārņemšanai Aiviekstes pagastā un Klintaines
pagastā;
3) samazināti debitoru parādi par 19,5%
salīdzinot ar iepriekšējo gadu.
4) saglabāts 2014. gadā apstiprinātais
siltumapgādes tarifs ( 50,20 EUR/MWH bez
PVN).
5) Izveidots decentralizēto kanalizācijas
sistēmu reģistrs un uzsākta decentralizēto
kanalizācijas sistēmu reģistrācija .

Citi rādītāji
1) Nodarbināto skaits 44; vidējā atlīdzība 551
EUR;
2) Dividendes nav aprēķinātas un izmaksātas.
Peļņa tika novirzīta iepriekšējo gadu zaudējumu
segšanai.;
3) Kapitālsabiedrībai SIA “Pļaviņu Komunālie
pakalpojumi” 2019. gada 31. decembrī
reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls ir
1 420 487 EUR, kas sastāv no 1 420 487
kapitāla daļām ar katras daļas nominālvērtību
1 EUR, 2018. gada 31. decembrī reģistrētais un
apmaksātais pamatkapitāls bija 1 419 537 EUR,
kas sastāvēja no 1 419 537 kapitāla daļām ar
katras daļas nominālvērtību 1 EUR.

Plānotie būtiskākie noteikumi 2020.gadā
1) Izstrādāt jaunu sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas tarifu atbilstoši izmaksām.
2) Sagatavoties bioloģiski noārdāmo atkritumu
apsaimniekošanai;
3) Uzstādīt jaunu apkures katlu Rīgas ielas 15A
katlu mājā.
4) izveidojot jaunu dalīto sadzīves atkritumu
savākšanas punktu Dolomīta ielā 9, Pļaviņās.
5) Samazināt ūdens zudumus centralizētajās
ūdensapgādes sistēmās.
Galvenie finanšu mērķi
1) Nodrošināt finanšu līdzekļu efektīvu
pārvaldīšanu, sasniedzot labākus, nozarei
raksturīgus rezultatīvos rādītājus;
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priekšapstrādei;
2) Veidot jaunas sadarbības atšķirotā materiāla
realizēšanā, kas ļaus tuvākajos gados vēl vairāk
samazināt apglabājamo atkritumu daudzumu
šūnā.
3) pakāpeniski veikt konteineru parka
atjaunošanu sadzīves atkritumu savākšanai.

SIA “VIDUSDAUGAVAS SPAAO”
Reģ.Nr. 55403015551
Pašvaldības līdzdalība: 5,242 % kapitāldaļas
Kapitālsabiedrībai nav līdzdalības citās
kapitālsabiedrībās
Kapitālsabiedrības kapitāldaļu turētājas ir 15
Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas
reģiona pašvaldības. Sadzīves atkritumu
poligons "Dziļā vāda" uzbūvēts ar Eiropas
Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.
Poligons
uzbūvēts,
īstenojot
projektu
"Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas projekts. SA poligona "Dziļā
vāda" būvniecība Mežāres pagastā". Tā ietvaros
uzbūvēta atkritumu šķirošanas stacija Jēkabpilī,
atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijas
Aizkrauklē un Madonā, kā arī kompostēšanas
laukums "Lindes" Madonas novadā. Sadzīves
atkritumu poligons uzsāka darbību 2011. gada
jūnijā. Uzņēmuma galvenais saimnieciskās
darbības veids – atkritumu savākšana, apstrāde
un izvietošana, šķiroto atkritumu sagatavošana
otrreizējai pārstrādei.

Pārvaldība
Kapitāla daļu turētājs – Aizkraukles,
Jaunjelgavas, Neretas, Pļaviņu, Kokneses,
Skrīveru,
Aknīstes,
Jēkabpils
pilsētas,
Krustpils, Salas, Viesītes, Madonas, Ērgļu,
Varakļānu, Jēkabpils novada pašvaldības.
Kapitāldaļu turētāja pārstāvis – domes
izpilddirektors Aivars Bardovskis
Valdes loceklis – Jānis Bisenieks.
Galvenie nefinanšu mērķi
1. Sadarbības partneru meklēšana atkritumu
priekšapstrādes procesā iegūto reģenerējamo
atkritumu realizācijai:
2. Uzņēmuma atpazīstamības veicināšana,
komunikācijas uzlabošana;
3. Sabiedrības informēšana, izglītošana vides
jautājumos;
4. Debitoru parādu atgūšanas efektivitātes
paaugstināšana;
5. Darbinieku izglītošana un kvalifikācijas
paaugstināšana;
5. Darbinieku darba apstākļu uzlabošana.

Kapitālsabiedrības stratēģiskie mērķi
1) Efektīvas atkritumu apsaimniekošanas
sistēmas nodrošināšana;
2)
Nešķiroto
sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojuma pārklājuma
palielināšana;
3) Efektīva uzņēmuma resursu izmantošana.

Galveno finanšu mērķu sasniegtie rezultāti
1. Sabiedrība pārskatu gadu ir noslēgusi ar
zaudējumiem. Lai arī neto apgrozījums,
salīdzinājumā ar 2018.gadu, ir pieaudzis par
225 016 EUR jeb 12,9 %, palielinājušās
ražošanas izmaksas par 11,6 %, kredītu
procentu maksājumi un tml. izmaksas par 5,2
%, administrācijas izmaksas samazinājušās par
22,4 %.
2. Personāla izmaksas ir palielinājušās sakarā ar
vidējo strādājošo skaita palielinājumu par 6
cilvēkiem. 2019.gadā vidējā darba alga mēnesī
salīdzinājumā ar 2018.gadu ir mazāka par 53
EUR.
3. Likviditātes koeficients 0.2452
4. Aktīvu atdeve (ROA) -0.4915
5.Pašu kapitāla atdeve (ROE) -5.4418.

Svarīgākie noteikumi 2019. gadā
1) poligonā "Dziļā vāda" tika apglabāti 20,2
tūkst.tonnas atkritumu, kas bija par 8,5 %
mazāk nekā 2018.gadā.
2) 2019.gada 15.aprīlī poligonā “Dziļā vāda”
tika nodots ekspluatācijā angārs un ar
2019.gada 1.novembri nešķirotajiem sadzīves
atkritumiem
un
citiem
bioloģiski
nenoārdāmiem
atkritumiem
sāka
veikt
priekšapstrādi, kā rezultātā apglabāti tiek tikai
55 % no visiem iepriekš minētajiem
atkritumiem.
3) tika apstiprināts jauns, paaugstināts sadzīves
atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs pie
dažādām Dabas resursu nodokļa par atkritumu
apglabāšanu
(DRN)
likmēm
SIA
“Vidusdaugavas SPAAO” apsaimniekotajā
sadzīves atkritumu poligonā “Dziļā vāda”, kas
stājās spēkā no 2019.gada 14.oktobra.
Plānotie būtiskākie noteikumi 2020.gadā
1) Līdz 2020. gada vidum nostabilizēt darbības
procesus
nešķiroto
sadzīves
atkritumu
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