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2020.gada pārskats par Viesītes novada pašvaldībai piederošām 

kapitālsabiedrībām un kapitāla daļām 
 

 

Sagatavots atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un  

kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36.panta 11.apakšpunktam 

 

 

Satura rādītājs  

1. Viesītes novada pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībās, kapitālsabiedrību 

raksturojums  

2. Viesītes novada pašvaldības tās ieguldītie resursi un to atdeve. 

3. Viesītes novada pašvaldības kapitālsabiedrību sniegtie pakalpojumi. 

4. Viesītes novada pašvaldības kapitālsabiedrību saņemtās valsts vai pašvaldības budžeta 

dotācijas,  

5. Nozares, kurās darbojas kapitālsabiedrības ar atvasinātas publiskas personas līdzdalību. 

6. Viesītes novada pašvaldības kapitālsabiedrību iemaksas valsts budžetā un pašvaldību 

budžetos. 

7.  Nominācijas komisijas un nomināciju procesi. 

8. Kapitālsabiedrību darbības finanšu rādītāji.  

 

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

(turpmāk- Likums) 36.panta 11.apakšpunktu atvasināta publiska persona nodrošina, ka tās 

mājaslapā internetā ne vēlāk kā līdz katra gada 1. oktobrim tiek publiskots ikgadējais pārskats 

par atvasinātai publiskai personai piederošām kapitālsabiedrībām un kapitāla daļām. Minētajā 

pārskatā ietver konsolidētu informāciju par atvasinātas publiskas personas līdzdalību 

kapitālsabiedrībās, tās ieguldītajiem resursiem un to atdevi, kapitālsabiedrību sniegtajiem 

pakalpojumiem, iemaksām valsts budžetā un pašvaldību budžetos, saņemtajām valsts vai 

pašvaldības budžeta dotācijām, par nozarēm, kurās darbojas kapitālsabiedrības ar atvasinātas 

publiskas personas līdzdalību, par notikušajiem valdes un padomes locekļu nominācijas 

procesiem, kā arī citu informāciju, kas nepieciešama, lai sniegtu priekšstatu par atvasinātas 

publiskas personas kapitālsabiedrībām un kapitāla daļām. Pārskatā iekļauj arī informāciju par 

to, kā atvasināta publiska persona un tai piederošās kapitālsabiedrības izpildījušas šā panta 

36. un šā likuma 58. panta prasības. 

  

https://m.likumi.lv/ta/id/269907#p58
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1. Viesītes novada pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībās, 

kapitālsabiedrību raksturojums 
 

 Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktā ir noteikts, ka pašvaldībām, 

pildot savas funkcijas likumā noteiktajā kārtībā, ir tiesības veidot pašvaldību iestādes, dibināt 

biedrības vai nodibinājumus, kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus 

kapitālsabiedrībās. 

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta 

pirmajā daļā ir noteikts, ka publiska persona drīkst iegūt un saglabāt līdzdalību 

kapitālsabiedrībā atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantam.  

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka ciktāl likumā nav 

noteikts citādi, publiska persona savu funkciju efektīvai izpildei var dibināt kapitālsabiedrību 

vai iegūt līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā, ja īstenojas viens no šādiem nosacījumiem: 

1) tiek novērsta tirgus nepilnība – situācija, kad tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības 

interešu īstenošanu attiecīgajā jomā; 

2) publiskas personas kapitālsabiedrības vai publisku personu kontrolētas 

kapitālsabiedrības darbības rezultātā tiek radītas preces vai pakalpojumi, kas ir stratēģiski 

svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai; 

3) tiek pārvaldīti tādi īpašumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības 

administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai. 

Likuma “Par pašvaldībām” 77.panta otrajā daļā ir noteikts, ka pašvaldības īpašums 

izmantojams attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, gan 

nododot to publiskā lietošanā (ceļi, ielas, laukumi, parki), gan veidojot iestādes un pašvaldības 

kapitālsabiedrības, kas nodrošina iedzīvotāju tiesības un sniedz tiem nepieciešamos 

pakalpojumus (pārvaldes iestādes, sociālās un veselības aprūpes, izglītības, kultūras, sporta 

un citas iestādes). 

Viesītes novada pašvaldībai uz 01.01.2020. piederošās kapitālsabiedrības un kapitāla daļas:  

SIA “Viesītes Transports” (pašvaldības līdzdalība – (100%), SIA “Viesītes  veselības 

un sociālās aprūpes centrs”- (100%), SIA “Viesītes Komunālā pārvalde”- (100%), SIA 

„Jēkabpils autobusu parks”- (9%), SIA “Vidusdaugavas SPAAO”- (1,9%),  (turpmāk – 

Kapitālsabiedrības).  

  Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībās 2020.gadā ir 

izpilddirektors. 

 

1.1. SIA “Viesītes Transports” 

  SIA “Viesītes transports” dibināta 2005. gada 22. jūnijā, juridiskā adrese: Smilšu iela 

39, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5238. 100% kapitāla daļu turētājs ir Jēkabpils novada 

pašvaldība. 

SIA „Viesītes transports” saimnieciskā darbība iedalīta  divās darbības jomās:  

 

Pasažieru pārvadājumi 

Pamatā tiek veikti sabiedrisko reisu un skolēnu pārvadājumi Viesītes teritorijā, bērnu 

nogādāšanai uz skolu un bērnudārzu. No reisiem brīvajā laikā klientiem tiek piedāvāti 

autobusi ar sēdvietu skaitu no 16 līdz 38 vietām, ar dažādu servisa un komforta līmeni, 

atbilstoši klientu prasībām komercreisu nodrošināšanai. Mūsu pakalpojumus izmanto 
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pašvaldības, skolas,  valsts iestādes, tūrisma firmas, privātpersonas, dažādi uzņēmumi un 

organizācijas no Latvijas un ārzemēm. 

SIA”Viesītes transports” piedāvā savus transporta pakalpojumus jebkuram gadījumam: 

• tūristu ekskursijām pa Latviju, Baltiju, Eiropu un NVS valstīm;  

• transfērs no lidostas uz viesnīcu dažādās pilsētās;  

• biznesa braucieniem;  

• skolēnu un studentu ekskursijām;  

• izklaides braucieniem: kāzām, ballītēm, sporta spēlēm u.c. gadījumiem;  

• starptautiskajiem neregulārajiem pasažieru pārvadājumiem;  

• vietējiem pasažieru neregulārajiem pārvadājumiem;  

• neregulārajiem kabotāžas pārvadājumiem;  

• speciālajiem regulārajiem pārvadājumiem.  

Ceļu uzturēšanas darbi 

Pamatā tiek nodrošināta pašvaldības pārziņā esošo ceļu uzturēšana visu  cauru gadu veicot 

gan ceļu greiderēšanas, gan nomaļu pļaušanas, un sniega tīrīšanas darbus, kā arī ceļu iesēdumu 

piebēršanu un caurteku remontu vai nomaiņu. Ārpus pašvaldības pasūtījumiem citiem 

klientiem tiek piedāvāti greidera, universālā ekskavatora – iekrāvēja un citu tehnikas vienību 

un roku darba pakalpojumi Viesītes un apkārtējo novadu teritorijās. 

Uzņēmums piedāvā savus tehnikas un roku darba pakalpojumus jebkuram gadījumam: 

• ceļu planēšana un greiderēšana ;  

• ceļu iesēdumu remonts ar piebēršanu;  

• ceļa malu apauguma noņemšana;  

 

SIA valdes informācija par kapitālsabiedrības darbību 2020.gadā: 

 

Kapitālsabiedrības 2020.gadā veiktie 

būtiskākie kapitālieguldījumi un lielākie 

īstenotie projekti, kā arī īstenošanas procesā 

esošie un plānotie projekti un to mērķis un 

sagaidāmā ietekme uz kapitālsabiedrības 

turpmāko attīstību un finanšu rādītājiem  

 

2020. gadā finanšu līdzekļi tika ieguldīti , lai 

iegādātos pasažieru autobusu Neoplan 

N213(38 pasažieru vietas). 

Nefinanšu mērķu 2020. gadā sasniegšanas 

novērtējums (sabiedrībai sniegtais labums, 

pakalpojumu vai preču pieejamības 

novērtējums) 

Uzņēmuma darbība tika ierobežota saistībā ar 

Covid-19 izplatību.  

 

Finanšu mērķu 2020. gadā sasniegšanas 

novērtējums (sabiedrībai sniegtais labums, 

pakalpojumu vai preču pieejamības 

novērtējums) 

 

2020. gada finanšu mērķi netika sasniegti un 

īstenoti. Sabiedrībai sniegtais labums, 

pakalpojuma piejamība tika apturēta saistībā 

ar Covid-19 izplatību. 
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1.2. SIA “Viesītes Veselības un sociālās aprūpes centrs” 

Centrs reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 1997.gada 22.janvārī, 

komercreģistrā 2004.gada 4.oktobrī. Juridiskā adrese Kārļa iela 5/7, Viesīte, Jēkabpils novads, 

faktiskā adrese Smilšu iela 39, Viesīte, Jēkabpils novads, LV5237. Centra pamatkapitāls 

100% pieder Jēkabpils novada pašvaldībai. 

Centra darbība ietver īslaicīgās un ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumus. Centra 

budžets veidojas no maksas pakalpojumiem. Centra darbības mērķis – nodrošināt īslaicīgās 

un ilgstošās sociālās aprūpes klientu pamatvajadzības, t.i.mājokli, diennakts sociālo aprūpi, 

sociālo rehabilitāciju un sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu I un II 

grupas invalīdiem no 18 gadu vecuma ar fiziska rakstura traucējumiem un pensijas vecumu 

sasniegušām personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa, sociālo indikāciju dēļ nespēj 

sevi aprūpēt. 

 

 

Kapitālsabiedrības 2020.gadā 

veiktie būtiskākie 

kapitālieguldījumi un lielākie 

īstenotie projekti, kā arī 

īstenošanas procesā esošie un 

plānotie projekti un to mērķis un 

sagaidāmā ietekme uz 

kapitālsabiedrības turpmāko 

attīstību un finanšu rādītājiem  

2020. gadā finanšu līdzekļi tika ieguldīti paklapojuma 

kvalitātes uzlabošanai, tehniskā aprīkojuma iegādei virtuvē, 

mēbeļu iegādei, datortehnikas iegādei, kā arī uzkrāti līdzekļi 

autotransporta iegādei klientu pārvadāšanai, kas tika 

realizēts 2021.gadā.  

 

Nefinanšu mērķu 2020. gadā 

sasniegšanas novērtējums 

(sabiedrībai sniegtais labums, 

pakalpojumu vai preču 

pieejamības novērtējums) 

2020.gadā nebija neviena COVID-19 saslimstības gadījuma 

klientu un darbinieku vidū.  

Finanšu mērķu 2020. gadā 

sasniegšanas novērtējums 

(sabiedrībai sniegtais labums, 

pakalpojumu vai preču 

pieejamības novērtējums) 

 

Neskatoties uz ārkārtas situāciju, Covid-19 vīrusa izplatības 

dēļ, negatīvu ietekmi uz Sabiedrības saimniecisko darbību 

tas neatstāja, pārskata gads noslēgts ar EUR 83663 peļņu.  

Peļņa gūta optimizējot darbaspēka resursus, plānojot finanšu 

plūsmu. Salīdzinot -2018.gadā darba algas (t.sk.darba 

devēja soc.nod.) sastādīja 71% no gultas dienas izmaksas, 

2020.gadā 50% no gultas dienas izmaksas. 

 

 

1.3. SIA “Viesītes Komunālā pārvalde” 

 

SIA “Viesītes Komunālā pārvalde” ir patstāvīga sabiedrība ar 100%pašvaldības 

kapitālu. 
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SIA Viesītes Komunālā pārvalde darbības veidi- siltumenerģijas ražošana, pārvade un 

sadale, siltumenerģijas tirdzniecība. Ūdens ieguve, ūdens sagatavošana, piegāde, kanalizācijas 

savākšana, nogādāšana notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, sadzīves notekūdeņu attīrīšana un 

attīrīto ūdeņu novadīšana vidē. Namu apsaimniekošana un pārvaldība, pašvaldības dzīvokļu 

izīrēšana. Atkritumu apsaimniekošana. Pirts pakalpojumi. 

 

SIA valdes informācija par kapitālsabiedrības darbību 2020.gadā: 

Kapitālsabiedrības 2020.gadā veiktie 

būtiskākie kapitālieguldījumi un lielākie 

īstenotie projekti, kā arī īstenošanas procesā 

esošie un plānotie projekti un to mērķis un 

sagaidāmā ietekme uz kapitālsabiedrības 

turpmāko attīstību un finanšu rādītājiem  

Turpinās projekta ”Viesītes notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtu būvniecība, 2.kārta’’ būvdarbi, būvuzraudzība 

un autoruzraudzība. Projekta kopējās izmaksas EUR 

685462,81 bez PVN, no tā 2020.gadā EUR 675000.  

Objekta nodošana plānota 2021.gadā. Projekta ietvaros 

tiks izbūvēta kanalizācijas sūkņu stacija, sadzīves 

notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtu bloks ar 

jaudu 200 m3/diennaktī, dūņu atūdeņošanas iekārta un 

dūņu uzglabāšanas laukumi ar nojumi. 

 

Turpinās darbs pie daudzdzīvokļu mājas Meža iela 21, 

Viesītē, Viesītes novads energoefektivitātes projekta. 

Izstrādāts tehniskās apsekošanas atzinums, Ēkas 

energosertifikāts, izstrādātas apliecinājuma kartes ēkas 

fasādei un iekšējiem siltumtīkliem, Projekts iesniegts 

ALTUM energoefektivitātes programmā. Plānotās 

izmaksas EUR 460000, no tām attiecināmās EUR 

360000, no tām plānotais ES līdzfinansējums EUR 

180000. 

 

Izstrādāts tehniskās apsekošanas atzinums un ēkas 

energosertifikāts daudzdzīvokļu mājai Meža iela 23, 

Viesītē, EUR 1500. 

 

Pašvaldības dzīvokļos nomainīti 20 plastmasas logi  un 

8 balkona durvis par EUR 5726. 

 

Sadarbībā ar pašvaldību uzstādīti 30 bioloģisko 

atkritumu savākšanas konteineri. 

Nefinanšu mērķu 2020. gadā sasniegšanas 

novērtējums (sabiedrībai sniegtais labums, 

pakalpojumu vai preču pieejamības 

novērtējums)  

Nefinanšu mērķi. 

SIA Viesītes komunālā pārvalde izvirzītie nefinanšu 

mērķi: 1. Klientu apkalpošanas un komunikācijas 

kvalitātes uzlabošana.  

2. Darbinieku kvalifikācijas celšana, izglītošana, 

motivēšana, lai uzlabotu darba ražīgumu un efektivitāti.  

3. Regulāra uzdevumu izpildes izvērtēšana.  

4. Aktīva komunikācija ar iedzīvotājiem par māju 

problēmām un iespējamiem risinājumiem.  

5. Savlaicīga remontdarbu plānošana un saskaņošana ar 

iedzīvotājiem.  

6. Radošs un efektīvs darbs, iesaiste dažādos projektos.  

7. Debitoru parādu atgūšanas efektivitātes 

paaugstināšana. 8. Savlaicīga un pilna informācijas 

sniegšana, kas ir saistīta ar daudzdzīvokļu dzīvojamo 

māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. 

9. Ūdens kvalitātes nodrošināšana. 

10. Vidē novadītā piesārņojuma mazināšana.  

 

Mērķu izpildes rādītāji:  
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1. Struktūrvienības vadītājs seko klientu apkalpošanai.  

SIA ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’ galvenie klienti ir 

iedzīvotāji. Katrs klients tiek uzklausīts un klientu 

priekšlikumi un pretenzijas, pieteikumi tiek fiksēti 

uzņēmuma reģistros.  

2. Darbinieki apmeklē kvalifikācijas celšanas un 

atestācijas  kursus.  

2020.gadā kursus apmeklējuši darbinieki: galvenais 

grāmatvedis, valdes loceklis, elektriķis, kurinātāji.  

 3. Pēc nepieciešamības tiek sasauktas darbinieku 

sapulces, kurās tiek apspriesti aktuālie jautājumi un tiek 

identificēti veicamie uzdevumi.  

4. Uz visām iedzīvotāju vēstulēm, telefona zvaniem, e-

pasta vēstulēm tiek atbildēts normatīvo aktu noteiktajā 

termiņā.  

5. 2020.gada sastādītas tāmēs 2021.gadam, katrai 

dzīvojamai mājai.  

Dzīvojāmās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas 

darbu tāmes 2021.gadam laicīgi tika izsūtītas katram 

dzīvokļu īpašniekam.  

2020.gadā iedzīvotāju aktivitāte jautājumos par 

apsaimniekošanas tāmēm bija zema. 

 6. Uzņēmums turpina projektu dokumentācijas virzību 

ALTUM daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanai. 

7. Tiek strādāts pie debitoru parādu atgūšanas.  

8. SIA ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’ aktualitātes tiek 

atspoguļotas: uzņēmuma mājaslapā www.viesites-kp.lv 

, Viesītes novada pašvaldības mājaslapā 

www.viesite.lv  Viesītes novada pašvaldības 

informatīvajā izdevumā „Viesītes Novada Vēstis”. 

9. Uzstādīta ūdens atdzelžošanas iekārta ūdens 

sagatavošanas stacijā ‘’Melioratori’’ Viesītes pagastā. 

Veikta ūdens atdzelžošanas iekārtas atjaunošana ūdens 

sagatavošanas stacijā Dārza ielā 1, Elkšni, Elkšņu 

pagasts. 

10. Tiek veikti Būvdarbi Viesītes notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtās. 

Finanšu mērķu 2020. gadā sasniegšanas 

novērtējums (sabiedrībai sniegtais labums, 

pakalpojumu vai preču pieejamības 

novērtējums) 

1. Finanšu mērķu izpildes novērtējums  

Rādītāji  2020.gads 

plāns 

2020. 

gads 

faktiski 

Izmaiņas  

Ieņēmumi, 

EUR 

561551 561551 0 

Izdevumi, 

EUR 

649214 650214 -0,1% 

Debitori, 

EUR 

173523 162137 -7,0% 

Ilgtermiņa 

kreditori, 

EUR 

1625994 1625994 0 

Īstermiņa 

kreditori, 

EUR 

161217 180530 +11,9% 

Peļņa vai 

zudējumi, 

EUR 

-87663 -87663 0 

http://www.viesites-kp.lv/
http://www.viesite.lv/
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Neto 

rentablitāte, 

% 

1,53 -15,7% pasliktinājies 

Vidējais 

strādnieku 

skaits 

24 24 nav 

 

2.Finanšu 2020.gada pārskats, vadības ziņojums  

ViesitesKP-GP-2020_compressed.pdf 

 

 

Viesītes novada pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtējums un 

vispārējais stratēģiskais mērķis 

 

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 7.pantā ir noteikts, 

ka publiskai personai ir pienākums ne retāk kā reizi piecos gados pārvērtēt katru tās tiešo 

līdzdalību kapitālsabiedrībā un atbilstību šā likuma 4.panta nosacījumiem. 

Lēmumu par publiskas personas līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībās pieņem 

attiecīgās publiskās personas augstākā lēmējinstitūcija. Lēmumā ietver: 

1) vērtējumu attiecībā uz atbilstību šā likuma 4.panta nosacījumiem; 

2) vispārējo stratēģisko mērķi. 

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta 

pirmajā daļā noteikts, ka publiska persona drīkst iegūt un saglabāt līdzdalību kapitālsabiedrībā 

atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantam. 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā noteikts, ka ciktāl likumā nav 

noteikts citādi, publiska persona savu funkciju efektīvai izpildei var dibināt kapitālsabiedrību 

vai iegūt līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā, ja īstenojas viens no šādiem nosacījumiem: 

1) tiek novērsta tirgus nepilnība – situācija, kad tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības 

interešu īstenošanu attiecīgajā jomā; 

2) publiskas personas kapitālsabiedrības vai publisku personu kontrolētas 

kapitālsabiedrības darbības rezultātā tiek radītas preces vai pakalpojumi, kas ir stratēģiski 

svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai; 

3) tiek pārvaldīti tādi īpašumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības 

administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai. 

Viesītes novada pašvaldības kapitālsabiedrībās izvērtējums netika veikts. 

 

 

2. Kapitālsabiedrību 2020.gadā izmaksātās dividendes 

pašvaldībai un veiktie maksājumi valsts un pašvaldību 

budžetos 
 

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 35.panta 

pirmajā daļā noteikts, ka atvasinātas publiskas personas augstākā lēmējinstitūcija reglamentē 

kārtību, kādā nosakāma dividendēs izmaksājamā peļņas daļa kapitālsabiedrībā, kurā 

atvasinātai publiskai personai ir izšķirošā ietekme. 

  

2020.gadā Viesītes novada pašvaldībai dividendes no kapitālsabiedrībām netika  

izmaksātas.  

https://www.viesite.lv/wp-content/uploads/2021/06/ViesitesKP-GP-2020_compressed.pdf
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3. Nominācijas komisijas un nomināciju procesi 
 

2020.gadā Viesītes novada pašvaldības kapitālsabiedrībās nomināciju procesi netika 

veikti. 

  

Nodoklis/maksājums, EUR SIA 

“Viesītes 

Transports” 

SIA ‘’Viesītes 

Veselības un 

aprūpes 

centrs" 

SIA 

“Viesītes 

Komunālā 

pārvalde” 

DIVIDENDES Viesītes novada 

pašvaldībai, EUR 

0 0 0 

    

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 888 18194 17769 

Uzņēmuma ienākuma nodoklis    

Pievienotās vērtības nodoklis 878  55138 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 

2233 36051 53087 

Dabas resursu nodoklis 

 

142  6425 

Nekustamā īpašuma nodoklis   2007 

Uzņēmējdarbības riska nodeva 6 106 103 

Transporta līdzekļu ekspluatācijas un vieglo 

transportlīdzekļu nodoklis 

3851 210  

Citas nodevas un iemaksas    
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4. Informācijas atklātība kapitālsabiedrībās  
 

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36.pantā 

noteikts, ka atvasināta publiska persona nodrošina, ka tās mājaslapā internetā tiek publiskota 

aktuāla informācija par kapitālsabiedrībām, kurās tai ir līdzdalība, kā arī nosaka 

publiskojamās informācijas apjomu.   

Savukārt kapitālsabiedrību informācijas publiskošanas pienākums noteikts arī Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma, 2.pantā; Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma, 6.1.pantā; Publiskas 

personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma, 58.pantā; 17.10.2017. MK 

noteikumi Nr.630 "Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un 

interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā" 9.punktā.  
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5. Kapitālsabiedrības valdes informācija un apliecinājumi 

par informācijas atklātības pienākuma izpildi 

kapitālsabiedrībā 
 

5.1.SIA “Viesītes Transports” 

 
Kapitālsabiedrība pilnā 

apmērā izpildījusi 
Publiskas personas 

kapitāla daļu un 
kapitālsabiedrību 

pārvaldības likuma 
(turpmāk- Likums) 
58. panta prasības.  

 
 
 

1.  Ziņas par kapitālsabiedrības darbības 
un komercdarbības veidiem, nozare 

(NACE). 
 

2. Vidēja darbības termiņa stratēģija 
(norādot periodu, kad un kas 

apstiprināja), vispārējie stratēģiskie 
mērķi; 

 
 

3.Informācija vismaz par pēdējiem 
pieciem gadiem 

3.1.kapitālsabiedrības finanšu mērķu 
(saskaņā ar apstiprinātu gada 
pārskatu) un nefinanšu mērķu 

īstenošanas rezultāti (sk. bilances 
kopsumma, neto apgrozījums, peļņas 

vai zaudējumu aprēķins, naudas 
plūsmas pārskats, dažādi 

kapitālsabiedrības darbību 
raksturojošie rezultatīvie rādītāji); 

 
3.2.veiktās iemaksas valsts vai 
pašvaldības budžetā (tai skaitā 

dividendes, atskaitījumi, nodokļu 
maksājumi); 

 
3.3.informācija par saņemto valsts vai 
pašvaldības budžeta finansējumu un 

tā izlietojumu (ja attiecināms); 
 
 

3.4.kapitālsabiedrības izstrādātie 
pārskati: 

3.4.1 zvērināta revidenta 
nepārbaudītu starpperiodu 

pārskatu par trim, sešiem un 
deviņiem mēnešiem, kā arī 

zvērināta revidenta nepārbaudītu 
gada pārskatu (2.mēnešu laikā pēc 

pārskata perioda beigām); 
 

3.4.2. zvērināta revidenta 
pārbaudītie gada pārskati, 

 
 

4.Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai 
aktualizēta informācija 

 
 

 
 

1.www.viesite.lv 
 
 

2.nav publiskota 
 
 
 

              3.www,viesite.lv 
           3.1. nav publiskota 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          3.2.Nav publiskota 
 
 
 
 
 
    Finansējums nav saņemts 
 
 
 
 
3.4 
3.4.1nav publiskota 
 
 
 
 
 
3.4.2 Nav publiskoti 
 
 
 
 
 
 
 
www,viesite.lv 
 

https://m.likumi.lv/ta/id/269907#p58
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4.1. statūti; 
 
 
 

4.2.par valdes locekļiem (par katru 
atsevišķi): profesionālo darba pieredzi, 

izglītību, amatiem citās 
kapitālsabiedrībās, pilnvaru termiņiem; 

 
4.3.atalgojuma politikas principi un 

informācija par katra valdes 
atalgojumu; 

4.4.valdes nolikums vai cits tam 
pielīdzināms dokuments, kas regulē 

tās darbību; 
 

4.5. par īpašuma struktūru (t.sk. 
līdzdalība citās sabiedrībās); 

 
4.6. par organizatorisko struktūru; 

 
 
 
 
 

4.7.par visām paziņotajām 
kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm, 

t.sk. par darba kārtību un lēmumiem; 
 

4.8.par katra saņemtā un veiktā 
ziedojuma (dāvinājuma) summu un 
saņēmējiem vismaz par pēdējiem 

pieciem gadiem; 
 

4.9.par iepirkumiem vismaz par 
pēdējiem pieciem gadiem; 

 
4.10.cita nozīmīga informācija, ja tā 
nav saistīta ar komercnoslēpuma 

izpaušanu; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.11.kapitālsabiedrības ziedošanas 
(dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas 

(dāvināšanas) kārtība. 
 

 
 
 
4.2. nav publiskota 
 
 
 
 
www,viesite.lv 
 
 
 
4.5 nav publiskota 
 
4.6 Nav publiskota 
 
 
 
 
www,viesite.lv 
 
 
www.viesite.lv 
 
 
4.8 nav publiskota 
 
 
 
 
4.9 Nav publiskota 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapitālsabiedrība 
pilnā apmērā izpildījusi 
Publiskas personas 
finanšu līdzekļu un 
mantas izšķērdēšanas 
novēršanas likuma 
6.1 panta prasības  

Kapitālsabiedrības mantas iznomāšanas 
noteikumi 

Informācija nav publiskota 

Kapitālsabiedrība 
pilnā apmērā izpildījusi 

Informācija par amatpersonu (darbinieku) 
atlīdzības noteikšanas kritērijiem un 

Valdes locekļa atlīdzību izskata 
pēc kārtējā gada pārskata. 

http://www.viesite.lv/
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Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu 
un darbinieku atlīdzības 
likums 2.panta (41). 
daļas prasības  

darba samaksas apmēru sadalījumā pa 
amatu grupām normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā 

Kapitālsabiedrība 
pilnā apmērā izpildījusi 
17.10.2017. MK 
noteikumu Nr.630 
"Noteikumi par iekšējās 
kontroles sistēmas 
pamatprasībām 
korupcijas un interešu 
konflikta riska 
novēršanai publiskas 
personas institūcijā" 
9.p. prasības  

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

Izstrādāts korupcijas risku 
novēršanas plāns. 

Kapitālsabiedrība 
pilnā apmērā izpildījusi 
nozari 
reglamentējošajos  nor
matīvajos aktos 
noteiktās informācijas 
publiskošanas 
pienākumu  

Obligāti publicējamā informācija. Informācija nav publiskota 

 

 

5.2.SIA “Viesītes Veselības un sociālās aprūpes centrs” 
Kapitālsabiedrība pilnā 
apmērā izpildījusi 
Publiskas personas 
kapitāla daļu un 
kapitālsabiedrību 
pārvaldības likuma 
(turpmāk- Likums) 
58. panta prasības. 

  

 
 
 
1.  Ziņas par kapitālsabiedrības darbības 
un komercdarbības veidiem, nozare 
(NACE). 
 
2. Vidēja darbības termiņa stratēģija 
(norādot periodu, kad un kas 
apstiprināja), vispārējie stratēģiskie 
mērķi; 
  
 
3.Informācija vismaz par pēdējiem 
pieciem gadiem  

3.1.kapitālsabiedrības finanšu mērķu 
(saskaņā ar apstiprinātu gada 
pārskatu) un nefinanšu mērķu 
īstenošanas rezultāti (sk. bilances 
kopsumma, neto apgrozījums, peļņas 
vai zaudējumu aprēķins, naudas 
plūsmas pārskats, dažādi 
kapitālsabiedrības darbību 
raksturojošie rezultatīvie rādītāji); 
 
3.2.veiktās iemaksas valsts vai 
pašvaldības budžetā (tai skaitā 
dividendes, atskaitījumi, nodokļu 
maksājumi); 
 
3.3.informācija par saņemto valsts vai 
pašvaldības budžeta finansējumu un 
tā izlietojumu (ja attiecināms); 

     

 
 

 
www,viesite.lv 
www.vsac.lv 
 
 
 
2.nav publiskota 
 
 
 
 
www. viesite.lv 
www.vsac.lv 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2Nav publiskota 
 
 
 
3.3 Finansējums nav 
saņemts 
 
 

https://m.likumi.lv/ta/id/269907#p58
http://www.vsac.lv/
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 3.4.kapitālsabiedrības izstrādātie 
pārskati: 

3.4.1 zvērināta revidenta 
nepārbaudītu starpperiodu 
pārskatu par trim, sešiem un 
deviņiem mēnešiem, kā arī 
zvērināta revidenta nepārbaudītu 
gada pārskatu (2.mēnešu laikā pēc 
pārskata perioda beigām); 
 
3.4.2. zvērināta revidenta 
pārbaudītie gada pārskati, 
 

 
4.Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai 
aktualizēta informācija  
        4.1. statūti; 
      
 
 
  4.2.par valdes locekļiem (par katru 
atsevišķi): profesionālo darba pieredzi, 
izglītību, amatiem citās 
kapitālsabiedrībās, pilnvaru termiņiem; 

 
4.3.atalgojuma politikas principi un 
informācija par katra valdes 
atalgojumu; 
4.4.valdes nolikums vai cits tam 
pielīdzināms dokuments, kas regulē 
tās darbību;  

     
4.5. par īpašuma struktūru (t.sk. 
līdzdalība citās sabiedrībās); 

 
4.6. par organizatorisko struktūru; 

 
 
 
 
 
4.7.par visām paziņotajām 

kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm, 
t.sk. par darba kārtību un lēmumiem; 
 

4.8.par katra saņemtā un veiktā 
ziedojuma (dāvinājuma) summu un 
saņēmējiem vismaz par pēdējiem 
pieciem gadiem; 

 
4.9.par iepirkumiem vismaz par 

pēdējiem pieciem gadiem; 
 

4.10.cita nozīmīga informācija, ja tā 
nav saistīta ar komercnoslēpuma 
izpaušanu; 

 
 
 
 
 
 

 
3.4. 3.4.1 
Nav publiskota 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.viesite.lv 
www.vsac.lv 
 
 
4. nav publiskota 
 
4.1. nav publiskota 
 
 
 
4.2 Nav publiskota 
 
 
4.3. nav publiskota 
 
Nav publiskots  
 
 
4.4 Nav publiskots 
 
 
 
4.5 Nav publiskota 
 
 
4.6Nav publiskota 
 
 
 
 
 
4.7Nav publiskota 
 
 
4.8. nav publiskota 
 
 
 
 
4.9. nav publiskota 
 
 
4.10. nav publiskota 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.viesite.lv/
http://www.vsac.lv/


14 

 

 
 
 
 

4.11.kapitālsabiedrības ziedošanas 
(dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas 
(dāvināšanas) kārtība. 

 

 
 
 
4.11. nav publiskota 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapitālsabiedrība 
pilnā apmērā izpildījusi 
Publiskas personas 
finanšu līdzekļu un 
mantas izšķērdēšanas 
novēršanas likuma 
6.1 panta prasības  

Kapitālsabiedrības mantas iznomāšanas 
noteikumi 

Sabiedrība mantu neiznomā 

Kapitālsabiedrība 
pilnā apmērā izpildījusi 
Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu 
un darbinieku atlīdzības 
likums 2.panta (41). 
daļas prasības  

Informācija par amatpersonu (darbinieku) 
atlīdzības noteikšanas kritērijiem un 
darba samaksas apmēru sadalījumā pa 
amatu grupām normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā 

Informācija nav publiskota 

Kapitālsabiedrība 
pilnā apmērā izpildījusi 
17.10.2017. MK 
noteikumu Nr.630 
"Noteikumi par iekšējās 
kontroles sistēmas 
pamatprasībām 
korupcijas un interešu 
konflikta riska 
novēršanai publiskas 
personas institūcijā" 
9.p. prasības  

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

Izstrādāts korupcijas riski 
novēršanas plāns.  

Kapitālsabiedrība 
pilnā apmērā izpildījusi 
nozari 

Obligāti publicējamā informācija. Informācija nav publiskota 
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reglamentējošajos  nor
matīvajos aktos 
noteiktās informācijas 
publiskošanas 
pienākumu  

 
Kapitālsabiedrība pilnā 
apmērā izpildījusi 
Publiskas personas 
kapitāla daļu un 
kapitālsabiedrību 
pārvaldības likuma 
(turpmāk- Likums) 
58. panta prasības. 

  

 
 
 
1.  Ziņas par kapitālsabiedrības 
darbības un komercdarbības veidiem, 
nozare (NACE). 
 
2. Vidēja darbības termiņa stratēģija 
(norādot periodu, kad un kas 
apstiprināja), vispārējie stratēģiskie 
mērķi; 
  
 
3.Informācija vismaz par pēdējiem 
pieciem gadiem  

3.1.kapitālsabiedrības finanšu 
mērķu (saskaņā ar apstiprinātu 
gada pārskatu) un nefinanšu mērķu 
īstenošanas rezultāti (sk. bilances 
kopsumma, neto apgrozījums, 
peļņas vai zaudējumu aprēķins, 
naudas plūsmas pārskats, dažādi 
kapitālsabiedrības darbību 
raksturojošie rezultatīvie rādītāji); 
 
3.2.veiktās iemaksas valsts vai 
pašvaldības budžetā (tai skaitā 
dividendes, atskaitījumi, nodokļu 
maksājumi); 
 
3.3.informācija par saņemto valsts 
vai pašvaldības budžeta 
finansējumu un tā izlietojumu (ja 
attiecināms); 

     
 

 3.4.kapitālsabiedrības izstrādātie 
pārskati: 

3.4.1 zvērināta revidenta 
nepārbaudītu starpperiodu 
pārskatu par trim, sešiem un 
deviņiem mēnešiem, kā arī 
zvērināta revidenta 
nepārbaudītu gada pārskatu 
(2.mēnešu laikā pēc pārskata 
perioda beigām); 
 
3.4.2. zvērināta revidenta 
pārbaudītie gada pārskati, 
 

 
4.Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai 
aktualizēta informācija  
        4.1. statūti; 
      
 
 

 
 

 
 

1. Informācija nav 
publiskota. 

 
 
 
2.Informācija nav publiskota 
 
 
 
 
 
 
3.1. Informācija nav 
publiskota 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Informācija nav 
publiskota  
 
 
 
 
3.3. Informācija nav 
publiskota 
 
 
 
 
 
 
3.4.1. Informācija nav 
publiskota 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.2. Viesītes komunālā 
pārvalde – viesite.lv    
 
 
 
4.1. Informācija nav 
publiskota  

https://m.likumi.lv/ta/id/269907#p58
https://www.viesite.lv/?page_id=8955
https://www.viesite.lv/?page_id=8955
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  4.2.par valdes locekļiem (par katru 
atsevišķi): profesionālo darba pieredzi, 
izglītību, amatiem citās 
kapitālsabiedrībās, pilnvaru 
termiņiem; 

 
4.3.atalgojuma politikas principi 
un informācija par katra valdes 
atalgojumu; 
4.4.valdes nolikums vai cits tam 
pielīdzināms dokuments, kas 
regulē tās darbību;  

     
4.5. par īpašuma struktūru (t.sk. 
līdzdalība citās sabiedrībās); 

 
4.6. par organizatorisko struktūru; 

 
 
 
 
 
4.7.par visām paziņotajām 

kapitālsabiedrības dalībnieku 
sapulcēm, t.sk. par darba kārtību un 
lēmumiem; 
 

4.8.par katra saņemtā un veiktā 
ziedojuma (dāvinājuma) summu un 
saņēmējiem vismaz par pēdējiem 
pieciem gadiem; 

 
4.9.par iepirkumiem vismaz par 

pēdējiem pieciem gadiem; 
 

4.10.cita nozīmīga informācija, ja 
tā nav saistīta ar komercnoslēpuma 
izpaušanu; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.11.kapitālsabiedrības ziedošanas 
(dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas 
(dāvināšanas) kārtība. 

 

 
4.2. Informācija nav 
publiskota  
 
 
 
 
 
4.3. Informācija nav 
publiskota  
 
.4. Informācija nav publiskota 
 
 
 
4.5. Informācija nav 
publiskota  
 
 
4.6. Informācija nav 
publiskota  
 
4.7. Informācija nav 
publiskota  
 
 
 
 
 
 
4.7. Informācija nav 
publiskota  
 
4.8 Informācija nav 
publiskota 
 

 

 

 

4.9.Viesītes komunālā 

pārvalde- www.viesites-kp.lv 

4.10.Informācija nav 

publiskota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.11. Informācija nav 

publiskota. 
   

inKapitālsabiedrība Kapitālsabiedrības mantas Informācija nav publiskota 

https://www.jekabpils-siltums.lv/lv/par-mums/informacija-par-kapitalsabiedribu/
https://www.jekabpils-siltums.lv/lv/par-mums/informacija-par-kapitalsabiedribu/
http://www.viesites-kp.lv/
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5.3.SIA “ Viesītes Komunālā pārvalde” 

  

pilnā apmērā izpildījusi 
Publiskas personas finanšu 
līdzekļu un mantas 
izšķērdēšanas novēršanas 
likuma 6.1 panta prasības  

iznomāšanas noteikumi 

Kapitālsabiedrība pilnā 
apmērā izpildījusi Valsts 
un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības 
likums 2.panta (41). daļas 
prasības  

Informācija par amatpersonu 
(darbinieku) atlīdzības noteikšanas 
kritērijiem un darba samaksas apmēru 
sadalījumā pa amatu grupām 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

Informācija nav publiskota 

Kapitālsabiedrība pilnā 
apmērā izpildījusi 
17.10.2017. MK 
noteikumu Nr.630 
"Noteikumi par iekšējās 
kontroles sistēmas 
pamatprasībām korupcijas 
un interešu konflikta riska 
novēršanai publiskas 
personas institūcijā" 9.p. 
prasības  

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

Informācija nav publiskota  

Kapitālsabiedrība pilnā 
apmērā izpildījusi nozari 
reglamentējošajos  normat
īvajos aktos noteiktās 
informācijas 
publiskošanas pienākumu  

Obligāti publicējamā informācija. Informācija nav publiskota 
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5. Kapitālsabiedrību darbības finanšu rādītāji  
 

Par kapitālsabiedrību darbības būtiskākajiem finanšu rādītājiem,  ieguldītajiem 

resursiem un to atdevi 2020. gadā  kapitālsabiedrību valdes sniedz informāciju sekojošu 

informāciju : pielikumi nr. 6.1-6.3. 

 

 

 

6.1. SIA “Viesītes transports”  

 

Rādītājs 2019.gads 2020.gads 

Neto apgrozījums, EUR 271732 214869 

Pelņa vai zaudējumi, EUR -698 -5449 

Bilances kopsumma, EUR 131627 123389 

Peļņa pirms procentu maksājumiem, 

nodokļiem (EBIT), EUR 

-698 -5449 

Pamatkapitāls, EUR 172546 172546 

Pašu kapitāls, EUR 110779 105330 

Kopējās saistības, EUR 20848 18059 

Kopējie aizņēmumi, EUR 0 0 

Kopējais likviditātes rādītājs 3 3,3 

Saistību pret pašu kapitālu attiecība 0,19 0,17 

Ilgtermiņa ieguldījumi pārskata 

periodā, EUR 

69089 63950 

Nodarbināto skaits vidēji gadā 16 15 

Atlīdzības bruto izmaksas 

(neieskaitot darba devēja veiktās valsts 

sociālās apdrošināšanas iemaksas) 

vidēji uz vienu nodarbināto gadā, EUR 

6876 6008 

Pašvaldības budžetā iemaksātās 

dividendes no iepriekšējā gada peļņas, 

EUR 

-  -  

No pašvaldības budžeta tieši vai 

netieši saņemtais finansējums 

(dotācijas, maksa par pakalpojumiem un 

citi finanšu līdzekļi),  EUR. t.sk.: 

  

Sociālā statusa īres maksas atlaide   

Pārējie darbi ( noslēgtie līgumi un 

citi pakalpojumi) 

 

  

No valsts budžeta tieši vai netieši 

saņemtais finansējums (dotācijas, 

maksa par pakalpojumiem un citi 

finanšu 

-  -  
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6.2. SIA “Viesītes Veselības un Sociālās aprūpes centrs” 

 

Rādītājs 2019.gads 2020.gads 

Neto apgrozījums, EUR 264783 390619 

Pelņa vai zaudējumi, EUR 16776 83663 

Bilances kopsumma, EUR 86695 175372 

Peļņa pirms procentu maksājumiem, 

nodokļiem (EBIT), EUR 

16776 83663 

Pamatkapitāls, EUR 82020 82020 

Pašu kapitāls, EUR 34100 117763 

Kopējās saistības, EUR 52595 57609 

Kopējie aizņēmumi, EUR 0 0 

Kopējais likviditātes rādītājs 0,98 2,71 

Saistību pret pašu kapitālu attiecība 1,54 0,49 

Ilgtermiņa ieguldījumi pārskata 

periodā, EUR 

254 8246 

Nodarbināto skaits vidēji gadā 26 25 

Atlīdzības bruto izmaksas 

(neieskaitot darba devēja veiktās 

valsts sociālās apdrošināšanas 

iemaksas) vidēji uz vienu 

nodarbināto gadā, EUR 

138706 

 

5335   

149668 

 

5987 

Pašvaldības budžetā iemaksātās 

dividendes no iepriekšējā gada 

peļņas, EUR 

-  -  

No pašvaldības budžeta tieši vai 

netieši saņemtais finansējums 

(dotācijas, maksa par pakalpojumiem 

un citi finanšu līdzekļi),  EUR. t.sk.: 

  

Sociālā statusa īres maksas atlaide   

Pārējie darbi ( noslēgtie līgumi un 

citi pakalpojumi) 

 

  

No valsts budžeta tieši vai netieši 

saņemtais finansējums (dotācijas, 

maksa par pakalpojumiem un citi 

finanšu 

-  -  

 

 

 

6.3. SIA “Viesītes Komunālā pārvalde” 

 

Rādītājs 2019.gads 2020.gads 
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Neto apgrozījums, EUR 476772 469548 

Pelņa vai zaudējumi, EUR -109096 -87643 

Bilances kopsumma, EUR 3161102 3655147 

Peļņa pirms procentu maksājumiem, 

nodokļiem (EBIT), EUR 

-109033 -85253 

Pamatkapitāls, EUR 2442108 2442108 

Pašu kapitāls, EUR 1939772 1848623 

Kopējās saistības, EUR 1221330 1806524 

Kopējie aizņēmumi, EUR 0 17217 

Kopējais likviditātes rādītājs 1,407 1,247 

Saistību pret pašu kapitālu attiecība 0,629 0,977 

Ilgtermiņa ieguldījumi pārskata 

periodā, EUR 

2934224 3430019 

Nodarbināto skaits vidēji gadā 24 24 

Atlīdzības bruto izmaksas 

(neieskaitot darba devēja veiktās 

valsts sociālās apdrošināšanas 

iemaksas) vidēji uz vienu 

nodarbināto gadā, EUR 

7510 7809 

Pašvaldības budžetā iemaksātās 

dividendes no iepriekšējā gada 

peļņas, EUR 

-  -  

No pašvaldības budžeta tieši vai 

netieši saņemtais finansējums 

(dotācijas, maksa par pakalpojumiem 

un citi finanšu līdzekļi),  EUR. t.sk.: 

7000 0 

Sociālā statusa īres maksas atlaide - - 

Pārējie darbi ( noslēgtie līgumi un 

citi pakalpojumi) 

 

- - 

No valsts budžeta tieši vai netieši 

saņemtais finansējums (dotācijas, 

maksa par pakalpojumiem un citi 

finanšu 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


