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Lietotie saīsinājumi 
 

 

Pārskats Pārskats par Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošajām kapitāla daļām un 

kapitālsabiedrībām 2021.gadā 

Pašvaldība Daugavpils pilsētas pašvaldība 

Kapitālsabiedrību 

pārvaldības likums 

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums 

Stratēģija Vidēja termiņa darbības stratēģija 

Pārvaldības noteikumi Daugavpils pilsētas domes 30.01.2020. noteikumi Nr.1 “Kapitālsabiedrību 

un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” (apstiprināti ar Daugavpils pilsētas 

domes 30.01.2020. lēmumu Nr.43) 

Dividenžu 

izmaksāšanas 

noteikumi 

Daugavpils pilsētas domes 29.10.2015. noteikumi Nr.12 “Kārtība, kādā 

pašvaldības kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās 

pašvaldība ir dalībnieks (akcionārs) nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas 

daļu, un veic maksājumus pašvaldības budžetā par pašvaldības kapitāla 

izmantošanu” (apstiprināti ar Daugavpils pilsētas domes 29.10.2015. 

lēmumu Nr.437) 

VPIL Valsts pārvaldes iekārtas likums 

SPRK Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 

VVD Valsts vides dienests 

KVS Kvalitātes vadības sistēma 
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Ievads 
 

Pārskatā tiek analizētas un vērtētas kapitālsabiedrības, kurās Pašvaldībai ir līdzdalība. 

Pašvaldība ir vienīgais kapitāldaļu turētājs šajās publiskās personas kapitālsabiedrībās: 

1. SIA “Daugavpils ūdens”, reģistrācijas Nr.41503002432, juridiskā adrese 

Daugavpils, Ūdensvada iela 3, LV-5401; 

2. AS “Daugavpils satiksme”, reģistrācijas Nr.41503002269, juridiskā adrese 

Daugavpils, 18. novembra iela 183, LV-5417; 

3. PAS “Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, juridiskā adrese 

Daugavpils, 18. novembra iela 4, LV-5401; 

4. SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģistrācijas 

Nr.41503002485, juridiskā adrese Daugavpils, Liepājas iela 21, LV-5417; 

5. SIA “Daugavpils autobusu parks”, reģistrācijas Nr.41503007196, juridiskā adrese 

Daugavpils, Kārklu iela 24, LV-5401; 

6. SIA “Labiekārtošana-D”, reģistrācijas Nr.41503003033, juridiskā adrese 

Daugavpils, 1. Pasažieru iela 6, LV-5401; 

7. SIA “Daugavpils bērnu veselības centrs”, reģistrācijas Nr.41503021397, juridiskā 

adrese Daugavpils, 18. novembra iela 19, LV-5401; 

8. SIA “Daugavpils zobārstniecības poliklīnika”, reģistrācijas Nr.41503007355, 

juridiskā adrese Daugavpils, Lāčplēša iela 12, LV-5401; 

9. PSIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts”, reģistrācijas Nr.41503002428, 

juridiskā adrese Daugavpils, Višķu iela 21K, LV-5410; 

10. PSIA “Parkings D”, reģistrācijas Nr.41503025952, juridiskā adrese Daugavpils, 

Krišjāņa Valdemāra iela 13, LV-5401; 

11. SIA “Daugavpils lidosta”, reģistrācijas Nr.41503036354, juridiskā adrese 

Daugavpils, Krišjāņa Valdemāra iela 13, LV-5401. 

Pašvaldība ir lielākais kapitāldaļu turētājs šajās publiski privātajās kapitālsabiedrībās: 

1. SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, reģistrācijas Nr.41503029600, juridiskā 

adrese Daugavpils, Vasarnīcu iela 20, LV-5417; 

2. SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”, 

reģistrācijas Nr.41503029988, juridiskā adrese Augšdaugavas novads, Demenes 

pagasts, “Cinīši”, LV-5442. 

Pašvaldība ir mazākuma dalībnieks (akcionārs) šajās privātajās kapitālsabiedrībās: 

1. SIA “Daugavpils Olimpiskais centrs”, reģistrācijas Nr.40003244634, juridiskā 

adrese Daugavpils, Raiņa iela 31, LV-5401; 

2. AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums”, reģistrācijas 

Nr.41503002447, juridiskā adrese Daugavpils, Slāvu iela 6, LV-5404; 

3. SIA “Latgales laiks”, reģistrācijas Nr.41503004556, juridiskā adrese Daugavpils, 

Saules iela 71B, LV-5401. 

2021.gadā Pašvaldības kopējais līdzdalības apmērs visās kapitālsabiedrībās, kurās tai ir 

kapitāla daļas, ir 62 754 342,40 EUR. 2021.gadā Pašvaldība ir palielinājusi pamatkapitālu 6 

(sešās) kapitālsabiedrībās: 

 SIA “Daugavpils ūdens” par 441 431 EUR; 

 SIA “Daugavpils lidosta” par 150 000 EUR; 

 SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” par 558 904 EUR; 

 SIA “Daugavpils zobārstniecības poliklīnika” par 86 238 EUR; 

 SIA “Daugavpils Olimpiskais centrs” par 285 562 EUR. 

2021.gadā Pašvaldības budžetā tika iemaksātas šādas dividendes: 

 SIA “Parkings D” izmaksāja dividendes 6235,50 EUR; 

 AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” izmaksāja dividendes 89 500 

EUR. 
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Pašvaldība ar savu dalību kapitālsabiedrībās novērš tirgus nepilnības un veic stratēģiski 

svarīgus uzdevumus, tādējādi nodrošinot vislielāko iespējamo labumu Daugavpils pilsētas 

iedzīvotājiem. Vienlaikus Pašvaldība ar savu dalību kapitālsabiedrībās maksimāli sabalansējusi 

savas un privāto komersantu intereses, netraucējot privātai komercdarbībai, kā arī savas iespēju 

robežās atbalstot komercdarbības attīstību Daugavpils pilsētā.  
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1. Pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības politika 
 

1.1. Pašvaldības līdzdalība un vispārējais stratēģiskais mērķis 
 

Kapitālsabiedrību pārvaldības likums, kas stājās spēkā 2015.gada 1.janvārī, nosaka 

regulējumu pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldībai. Augstākā lēmējinstitūcija attiecībā uz 

Pašvaldības kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldību, ir Daugavpils pilsētas dome. 

Daugavpils pilsētas dome nosaka:  

 Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtību; 

 Kārtību, kādā pašvaldības kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, 

kurās pašvaldība ir dalībnieks (akcionārs) nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, 

un veic maksājumus pašvaldības budžetā par pašvaldības kapitāla izmantošanu;  

 Kārtību, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībās, kurās 

pašvaldībai ir izšķirošā ietekme; 

 Kārtību, kādā pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis vai kapitālsabiedrības padome 

saņem un izvērtē atsevišķu pašvaldības struktūrvienību viedokli par izstrādāto Stratēģiju; 

 Kapitālsabiedrību valdes locekļu darbības rezultātu izvērtēšanas kārtību; 

 Kārtību, kādā Daugavpils pilsētas domē tiek piešķirts atbalsts zaudējumu kompensēšanai 

COVID-19 pandēmijas krīzes skartajām kapitālsabiedrībām. 

Daugavpils pilsētas dome atbilstoši Kapitālsabiedrību pārvaldības likumā paredzētajam 

deleģējumam lemj arī par: 

- kapitālsabiedrības dibināšanu; 

- kapitālsabiedrības darbības izbeigšanu; 

- kapitālsabiedrību reorganizāciju, apvienošanu, sadalīšanu vai pārveidošanu; 

- līdzdalības iegūšanu vai izbeigšanu; 

- kapitāla daļu (akciju) pārdošanu vai nodošanu bez atlīdzības valsts vai citas 

atvasinātas publiskas personas īpašumā.  

Daugavpils pilsētas dome ne retāk kā reizi piecos gados pārvērtē katru tās tiešo līdzdalību 

kapitālsabiedrībā un atbilstību Kapitālsabiedrību pārvaldības likumā un VPIL paredzētajiem 

nosacījumiem, Daugavpils pilsētas domes lēmumā ietverot vērtējumu attiecībā uz atbilstību 

normatīvo aktu nosacījumiem un vispārējo stratēģisko mērķi.  

Pašvaldības līdzdalības izvērtēšana kapitālsabiedrībās notika 2021.gadā, kad Daugavpils 

pilsētas dome pieņēma 2 lēmumus: 

1. 2021.gada 25.februāra lēmumu Nr.94 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzdalības 

pārvērtēšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens””; 

2. 2021.gada 27.maija lēmumu Nr.326 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzdalības 

pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās”. 

Ar minētajiem Daugavpils pilsētas domes lēmumiem tika apstiprināta Pašvaldības 

līdzdalības saglabāšana 11 kapitālsabiedrībās, kā arī minētajām kapitālsabiedrībām tika noteikti 

vispārējie stratēģiskie mērķi. Vispārējais stratēģiskais mērķis ir publiskas personas augstākās 

lēmējinstitūcijas noteiktās kapitālsabiedrības galvenās aktivitātes, kas publiskai personai tiek 

īstenotas ar līdzdalību kapitālsabiedrībā un kuri izriet no tiesību aktiem un politikas plānošanas 

dokumentiem. Savukārt no vispārējā stratēģiskā mērķa tiek atvasināti apakšmērķi, kas tiek 

noteikti katras kapitālsabiedrības Stratēģijā. 

Ar Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 27.maija lēmumu Nr.326 “Par Daugavpils 

pilsētas pašvaldības līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās” pašvaldība nolēma izbeigt 

līdzdalību SIA “Latgales Laiks”, reģistrācijas Nr. 41503004556.  

Daugavpils pilsētas dome ar 2021.gada 15.jūlija lēmumu Nr.446 “Par pašvaldības 

kapitālsabiedrības SIA “Daugavpils lidosta” darbības izbeigšanu un likvidācijas procesa 

uzsākšanu” nolēma likvidēt SIA “Daugavpils lidosta”, reģistrācijas Nr.41503036354, izbeidzot 

pašvaldības līdzdalību šajā kapitālsabiedrībā. 

Daugavpils pilsētas dome ar 2021.gada 15.jūlija lēmumu Nr.447 “Par pašvaldības 
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kapitālsabiedrību SIA “Parkings D” un AS “Daugavpils satiksme” reorganizācijas procesa 

uzsākšanu apvienošanas ceļā” nolēma reorganizēt SIA ,,Parkings D”, reģistrācijas 

Nr.41503025952 un AS ,,Daugavpils satiksme”, reģistrācijas Nr.41503002269, veicot 

reorganizāciju apvienošanas ceļā un pievienojot SIA ,,Parkings D” kapitālsabiedrībai AS 

,,Daugavpils satiksme”. 

Daugavpils pilsētas dome ar 2021.gada 15.jūlija lēmumu Nr.448 “Par pašvaldības 

kapitālsabiedrību SIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts” un SIA “Labiekārtošana-D” 

reorganizācijas procesa uzsākšanu apvienošanas ceļā” nolēma reorganizēt SIA ,,Sadzīves 

pakalpojumu kombināts”, reģistrācijas Nr.41503002428 un SIA ,,Labiekārtošana-D”, 

reģistrācijas Nr.41503003033, veicot reorganizāciju apvienošanas ceļā un pievienojot SIA 

,,Sadzīves pakalpojumu kombināts” kapitālsabiedrībai SIA “Labiekārtošana-D”. 

Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmā daļa nosaka, ka šajā likumā 

paredzētos kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem pašvaldības izpilddirektors, kas ir uzskatāms 

par kapitāla daļu turētāja pārstāvi. Tomēr, izmantojot savas no likuma “Par pašvaldībām” 

izrietošās tiesības, Daugavpils pilsētas dome nodeva kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas 

tiesības attiecībā uz akciju sabiedrību „Daugavpils satiksme”, reģistrācijas Nr.41503002269: 

1. Pašvaldības Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas ekonomistam Raitim Ķikustam, 

pamats - Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 2.aprīļa lēmums Nr.162 “Par 

Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora iecelšanu”, Daugavpils pilsētas domes 

2021.gada 28.janvāra lēmums Nr.17 “Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 

2020.gada 2.aprīļa lēmumā Nr.162 „Par Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora 

iecelšanu””; 

2. Pašvaldības izpilddirektores vietniecei Tatjanai Dubinai, pamats - Daugavpils pilsētas 

domes 2021.gada 26.augusta lēmums Nr.535 “Par grozījumiem Daugavpils pilsētas 

domes 2020.gada 2.aprīļa lēmumā Nr.162 „Par Daugavpils pilsētas domes 

izpilddirektora iecelšanu””; 

3. Pašvaldības izpilddirektorei Sabīnei Šņepstei, pamats - Daugavpils pilsētas domes 

2022.gada 31.marta lēmums Nr.166 “Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 

2020.gada 2.aprīļa lēmumā Nr.162 „Par Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora 

iecelšanu””. 

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis pieņem dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus 

(izņemot gadījumus, kad ir izveidota padome) par: 

 sabiedrības gada pārskata apstiprināšanu; 

 peļņas izlietošanu; 

 valdes locekļu un valdes priekšsēdētāja ievēlēšanu un atsaukšanu, izņemot 

gadījumus, kad sabiedrībā ir izveidota padome; 

 padomes (ja tāda ir izveidota) locekļu ievēlēšanu un atsaukšanu; 

 revidenta ievēlēšanu un atsaukšanu; 

 prasības celšanu pret valdes vai padomes (ja tāda ir izveidota) locekli vai par 

atteikšanos no prasības pret viņiem, kā arī par sabiedrības pārstāvja iecelšanu 

sabiedrības pārstāvēšanai tiesā; 

 sabiedrības statūtu apstiprināšanu un grozīšanu; 

 atlīdzības apmēru revidentam, padomes locekļiem (ja tāda ir izveidota) un valdes 

locekļiem; 

 pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu; 

 sabiedrības reorganizāciju; 

 likvidatora ievēlēšanu un atsaukšanu; 

 Stratēģiju, izņemot gadījumus, kad ir izveidota padome; 

 iespēju piešķirt prēmiju valdei reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas, 

ņemot vērā kapitālsabiedrības darbības un valdes locekļa darbības rezultātus 
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iepriekšējā pārskata gadā, kā arī Stratēģijas izpildi un kapitālsabiedrības darbības 

rezultātus saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem; 

 uzņēmuma iegūšana vai atsavināšana; 

 konkrētu darbības veidu pārtraukšana un jaunu darbības veidu uzsākšana; 

 filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana; 

 tādu darījumu slēgšana, kuri pārsniedz statūtos vai padomes lēmumos noteikto 

summu; 

 tādu aizdevumu izsniegšana, kuri nav saistīti ar sabiedrības parasto 

komercdarbību; 

 kredītu izsniegšana sabiedrības darbiniekiem; 

 vispārīgo komercdarbības principu noteikšana; 

 citiem jautājumiem, ja tas paredzēts likumā vai kapitālsabiedrības statūtos.  

Pašvaldībā ir spēkā Pārvaldības noteikumi, kuri nosaka Pašvaldības kapitālsabiedrību un 

kapitāla daļu pārvaldības kārtību. Pārvaldības noteikumu mērķis ir nodrošināt Pašvaldības 

kapitālsabiedrību un tai piederošu kapitāla daļu efektīvu pārvaldību, to racionālu un ekonomiski 

pamatotu resursu izmantošanu un labas korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu. 

Pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldība jāveic tā, lai nodrošinātu efektīvu 

darbības rezultātu sasniegšanu un publisko interešu īstenošanu un aizsardzību. 

 

1.2. Stratēģijas izstrāde un tās apstiprināšanas process 
 

Pārvaldības noteikumu 15.punkts nosaka, ka kapitālsabiedrība, izstrādājot Stratēģiju, 

kuru apstiprina kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulce vai kapitālsabiedrības padome 

(ja tāda ir izveidota), ņem vērā Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57.panta prasības. 

Stratēģijas projekta saskaņošanas kārtību, nosakot pienākumu pašvaldības kapitāla daļu 

turētāja pārstāvim vai kapitālsabiedrības padomei (ja tāda ir izveidota), pēc Stratēģijas projekta 

saņemšanas, 3 dienu laikā pārsūtīt projektu pašvaldības Juridiskā departamenta 

Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļā, kas tālāk organizē projekta saskaņošanu ar citām 

pašvaldības struktūrvienībām, nosaka Daugavpils pilsētas domes 30.01.2020. noteikumi Nr.2 

“Kārtība, kādā pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis vai kapitālsabiedrības padome saņem 

un izvērtē atsevišķu pašvaldības struktūrvienību viedokli par izstrādāto vidēja termiņa darbības 

stratēģiju” (apstiprināti ar Daugavpils pilsētas domes 30.01.2020. lēmumu Nr.44). 

Stratēģijas izstrādāšanas ieteikumus, iesniegšanas terminus un saturiskos noteikumus 

nosaka:  

 Pašvaldības izpilddirektora 2020.gada 7.aprīļa rīkojums Nr.159 “Par vidējā termiņa 

darbības stratēģijas izstrādi”; 

 Pašvaldības izpilddirektora 2020.gada 17.jūlija rīkojums Nr.289 “Par grozījumu 

Daugavpils pilsētas domes 2020.gada rīkojumā Nr.159 “Par vidējā termiņa darbības 

stratēģijas izstrādi””; 

 Daugavpils pilsētas domes pilnvarotās personas Pašvaldības Juridiskā departamenta 

Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas ekonomista R. Ķikusta 2020.gada 14.aprīļa 

rīkojums Nr.162 “Par AS “Daugavpils satiksme” vidējā termiņa darbības stratēģijas 

izstrādi”. 

2021.gadā sākas jauns Stratēģiju darbības posms, kas beigsies 2025.gadā. Stratēģijas bija 

spēkā 12 publiskās un publiski privātajās kapitālsabiedrībās, kurās Pašvaldībai ir izšķiroša 

ietekme. SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Stratēģija tika apstiprināta 2022.gadā. 

 

1.3. Dividenžu politika 
 

Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 35.pants nosaka, ka atvasinātas publiskas personas 

augstākā lēmējinstitūcija reglamentē kārtību, kādā nosakāma dividendēs izmaksājamā peļņas 
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daļa kapitālsabiedrībā, kurā atvasinātai publiskai personai ir izšķirošā ietekme. Pamatojoties uz 

Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 35.panta pirmo daļu, Daugavpils pilsētas dome apstiprināja 

Dividenžu izmaksāšanas noteikumus. Minētie noteikumi nosaka Pašvaldības kapitālsabiedrībām 

minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu (procentos no kapitālsabiedrības tīrās peļņas), kā 

arī nosaka kārtību, kādā kapitālsabiedrības iemaksā pašvaldības budžetā dividendēs izmaksājamo 

peļņas daļu. 

Dividenžu izmaksāšanas noteikumu 4. un 6.punkts nosaka, ka Pašvaldības kontrolētajām 

kapitālsabiedrībām prognozējamā minimālā dividendēs izmaksājamā peļņas daļa ir 50% 

procentu apmērā no attiecīgās kapitālsabiedrības tīrās pārskata gada peļņas. Atsevišķos 

gadījumos, pēc Juridiskā departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas pamatota 

priekšlikuma, Daugavpils pilsētas dome var dot atļauju kapitālsabiedrības stratēģijā noteikt no 

šajos noteikumos noteikto atšķirīgu prognozējamo peļņas daļu, kas izmaksājama dividendēs. 

Pamatojoties uz minētajiem Dividenžu izmaksāšanas noteikumu punktiem, Daugavpils 

pilsētas dome ar 2021.gada 29.jūnija lēmumu Nr.408 “Par SIA „Daugavpils bērnu veselības 

centrs”, SIA „Labiekārtošana D”  un SIA “Daugavpils ūdens” 2020.gada 50% no peļņas 

neizmaksāšanu dividendēs” atļāva pašvaldībai piederošajām kapitālsabiedrībām SIA 

“Daugavpils bērnu veselības centrs”, SIA “Labiekārtošana-D” un SIA “Daugavpils ūdens” 

neizmaksāt 2020.gada peļņu dividendēs. 

 

1.4. Nominācijas 
 

Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta pirmā daļa nosaka, ka kapitāla daļu 

turētājs vai kapitālsabiedrības padome (ja tāda ir izveidota) nodrošina kandidāta nomināciju 

kapitālsabiedrības valdes locekļa amatam. Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta 

desmīta daļa paredz, ka Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā nominē kandidātus valdes un 

padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās atvasinātai publiskai personai kā 

dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus, un valdes locekļus 

atvasinātas publiskas personas kapitālsabiedrībās, kurās izveidota padome. Kapitālsabiedrību 

pārvaldības likuma 37.panta piektā daļa nosaka, ka kapitāla daļu turētājs vai kapitālsabiedrības 

padome (ja tāda ir izveidota) izveido nominācijas komisiju, kuras uzdevums ir izvērtēt valdes vai 

padomes locekļu kandidātus. Nominācijas komisijā iekļauj kapitāla daļu turētāja vai padomes (ja 

tāda ir izveidota) izvirzītos pārstāvjus, kā arī neatkarīgus ekspertus un, ja nepieciešams, 

novērotājus ar padomdevēja tiesībām. 

Kapitālsabiedrības valdes un padomes locekļu nominācijas procesu regulē Ministru 

kabineta 07.01.2020. noteikumi Nr.20 “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība 

kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai”. 

2021.gadā Pašvaldībā tika īstenoti šādi valdes un padomes locekļu nominācijas procesi: 

 AS “Daugavpils satiksme” padomes locekļu amata kandidātu atlase, pamats - Pašvaldības 

pilnvarotās personas, AS “Daugavpils satiksme” kapitāla daļu turētāja pārstāvja R. 

Ķikusta 2021.gada 16.augusta rīkojums Nr.341 “Par AS “Daugavpils satiksme” padomes 

locekļu amata kandidātu nominācijas komisijas izveidošanu”; 

 PSIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts” valdes locekļa amata kandidātu atlase, pamats - 

Pašvaldības izpilddirektores 2021.gada 16.jūnija rīkojums Nr.259 “Par SIA “Sadzīves 

pakalpojumu kombināts” valdes locekļa amata kandidātu nominācijas komisijas 

izveidošanu” (atzīts par spēkā zaudējušu ar Pašvaldības izpilddirektores 2021.gada 

4.augusta rīkojumu Nr.318); 

 SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” valdes locekļa amata 

kandidātu atlase, pamats - Pašvaldības izpilddirektores 2021.gada 16.jūnija rīkojums 

Nr.260 “Par SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” valdes 

locekļa amata kandidātu nominācijas komisijas izveidošanu”; 

 SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” padomes locekļu amata kandidātu atlase, pamats - 

Pašvaldības izpilddirektores 2021.gada 4.februāra rīkojums Nr.33 “Par SIA “Daugavpils 
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reģionālā slimnīca” padomes locekļu amata kandidātu nominācijas komisijas 

izveidošanu”. 

Nominācijas procesa ietvaros AS “Daugavpils satiksme” un SIA “Daugavpils reģionālā 

slimnīca” padomēs uz Kapitālsabiedrību pārvaldības likumā paredzēto pilnvarojuma termiņu tika 

ievēlēti attiecīgi 3 un 4 padomes locekļi. 

 

1.5. Atlīdzība valdes un padomes locekļiem 
 

Atlīdzību kapitālsabiedrību padomes un valdes locekļiem nosaka, ievērojot 

Kapitālsabiedrību pārvaldības likumu un Ministru kabineta 04.02.2020. noteikumus Nr.63 

“Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes 

un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo 

apmēru”. 

Pašvaldībā ir pieņemti arī: 

 Daugavpils pilsētas domes 06.05.2015. noteikumi “Par kapitālsabiedrību valdes 

locekļu un darbinieku atlīdzību” (apstiprināti ar Daugavpils pilsētas domes 

priekšsēdētāja 2015.gada 6.maija rīkojumu Nr.116) (atzīti par spēku zaudējušiem ar 

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 2021.gada 5.novembra rīkojumu Nr.193); 

 Pašvaldības noteikumi “Noteikumi par kapitālsabiedrību valdes locekļu un darbinieku 

atlīdzību” (apstiprināti ar Pašvaldības izpilddirektores 2021.gada 2.novembra 

rīkojumu Nr.491). 

 

1.6. Informācijas atklātība publiskas personas kapitālsabiedrībās 

 
Svarīgs publisko personu kapitālsabiedrību pārvaldības noteikums ir darbības 

caurskatāmības nodrošināšana. Gan Pašvaldībai, gan kapitālsabiedrībām ir pienākums publiskot 

informāciju par kapitālsabiedrību darbību, ekonomiskajiem rādītājiem, kapitālsabiedrību valdes 

locekļiem, kā arī kapitālsabiedrību gada pārskatus. Pašvaldības Juridiskā departamenta 

Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļa regulāri pārbauda pašvaldības kontrolēto 

kapitālsabiedrību mājaslapas un nepieciešamības gadījumā kapitālsabiedrības tiek informētas par 

nepieciešamību veikt publiskojamās informācijas korekcijas vai tās papildināšanu mājaslapās 

internetā.  

2021.gadā pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pasūtījuma SIA 

„Ernst & Young Baltic“ veica ārkārtas finanšu revīziju Pašvaldībā un astoņās kapitālsabiedrībās. 

Revīzijas ietvaros tajā skaitā tika veiktas pārbaudes, lai gūtu pārliecību, ka kapitālsabiedrību 

valdes nodrošina informācijas publiskošanu kapitālsabiedrības mājaslapā internetā 

Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta noteiktajā kārtībā. Pārbaudes laikā tika 

konstatētās dažādas nepilnības informācijas publiskošanā. Konstatēto trūkumu novēršana 

norisinājās 2022.gadā. 

Pašvaldībai informācijas publiskošanas pienākumu nosaka Kapitālsabiedrību pārvaldības 

likuma 36.pants. Tabula ar informāciju par pašvaldības kapitālsabiedrībām, kurās tai ir 

līdzdalība, tiek publicēta Pašvaldības mājaslapā internetā (saite: 

https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/daugavpils-pilsetas-dome/pasvaldibas-iestades-un-

kapitalsabiedribas/). Informācija pašvaldības mājaslapā tiek atjaunota pēc nepieciešamības. 

Mājas lapā tiek publiskoti arī aktuālie Daugavpils pilsētas domes lēmumi. 

 

1.7. Kapitālsabiedrību pārvaldības pilnveidošanas iniciatīvas 2021.gadā 
 

Pašvaldība pastāvīgi veic kapitālsabiedrību pārvaldības modeļu pilnveidošanu, izstrādājot 

jaunas un pilnveidojot esošās procedūras.  

Reaģējot uz Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmās daļas grozījumiem, 
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saskaņā ar kuriem pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis tika aizstāts no domes 

priekšsēdētāja uz pašvaldības izpilddirektoru, ar Pašvaldības izpilddirektores 2021.gada 

2.novembra rīkojumu Nr.491 tika apstiprināti Pašvaldības noteikumi “Noteikumi par 

kapitālsabiedrību valdes locekļu un darbinieku atlīdzību”. Savukārt Daugavpils pilsētas domes 

06.05.2015. noteikumi “Par kapitālsabiedrību valdes locekļu un darbinieku atlīdzību”, kas tika 

apstiprināti ar Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 2015.gada 6.maija rīkojumu Nr.116, tika 

atzīti par spēku zaudējušiem ar Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 2021.gada 5.novembra 

rīkojumu Nr.193. 

Sakarā ar Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas reorganizāciju, iekļaujot to Juridiskā 

departamenta sastāvā, ar Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 11.novembra lēmumu Nr.755 tika 

grozīti Pārvaldības noteikumi. 

Reaģējot uz trūkumiem, kas tika konstatēti 2021.gadā veiktajā ārkārtas finanšu revīzijā 

Pašvaldībā un astoņās kapitālsabiedrībās, kuru veica SIA „Ernst & Young Baltic“ pēc Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pasūtījuma, Pašvaldības izpilddirektore 

2022.gada 28.janvārī izdeva rīkojumu Nr.15 “Par ārkārtas finanšu revīzijā Daugavpils pilsētas 

pašvaldībā un astoņās kapitālsabiedrībās konstatēto trūkumu novēršanu”.  
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2. Pašvaldības kapitālsabiedrības 
 

2.1. Kapitālsabiedrības, kurās Pašvaldībai pieder kapitāla daļas 
 

Nosaukums 

Pamatkapitāla 

lielums 

31.12.2020. 

EUR 

Pamatkapitāla 

lielums 

31.12.2021. 

EUR 

Pašvaldības 

līdzdalības 

apmērs (%) 

Pašvaldības 

līdzdalības 

apmērs, 

EUR 

Pašvaldības kontrolētas kapitālsabiedrības 

SIA “Daugavpils 

ūdens” 
7 383 183 7 894 415 100 7 894 415 

SIA “Daugavpils 

reģionālā slimnīca” 
8 463 896 8 563 896 88,63 7 590 865 

AS “Daugavpils 

satiksme”  
2 935 629 2 935 629 100 2 935 629 

PAS “Daugavpils 

siltumtīkli” 
17 448 444 17 448 444 100 17 448 444 

SIA “Daugavpils 

dzīvokļu un 

komunālās 

saimniecības 

uzņēmums” 

4 618 918 4 618 918 100 4 618 918 

SIA “Atkritumu 

apsaimniekošanas 

Dienvidlatgales 

starppašvaldību 

organizācija” 

473 000 485 900 49,64 242 520 

SIA “Daugavpils 

autobusu parks” 
5 032 413 5 032 413 100 5 032 413 

SIA 

“Labiekārtošana-D” 
473 989 473 989 100 473 989 

SIA “Daugavpils 

bērnu veselības 

centrs” 

635 470 635 470 100 635 470 

SIA “Daugavpils 

zobārstniecības 

poliklīnika” 

521 224 607 462 100 607 462 

PSIA “Sadzīves 

pakalpojumu 

kombināts” 

1 039 911 1 039 911 100 1 039 911 

PSIA “Parkings D” 2 845 2 845 100 2 845 

SIA “Daugavpils 

lidosta” 
2 633 848 2 783 848 100 2 783 848 

Kapitālsabiedrības, kurās Pašvaldībai nav noteicoša ietekme 

SIA “Daugavpils 

olimpiskais centrs” 
23 890 222 24 175 784 46,51 11 245 406 

AS “Daugavpils 

specializētais 

autotransporta 

uzņēmums” 

538 512,80 538 512,80 37,20 200 215,40 
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SIA “Latgales laiks” 7 824 7 824 25,46 1 992 

 

2.2. Izmaiņas kapitālsabiedrībās 

 
Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 27.01.2021. noteikumiem Nr.3 “Par Daugavpils 

pilsētas pašvaldības budžetu 2021.gadam” (apstiprināti ar Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 

27.janvāra lēmumu Nr.14), Pašvaldība 2021.gadā veica naudas ieguldījumus kopsummā 1 171 

142 EUR šādu kapitālsabiedrību pamatkapitālos: 

 SIA “Daugavpils ūdens” - naudas ieguldījums 400 000 EUR; 

 SIA “Daugavpils lidosta” – naudas ieguldījums 150 000 EUR; 

 SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” – naudas ieguldījums 558 904 EUR; 

 SIA “Daugavpils zobārstniecības poliklīnika” – naudas ieguldījums 62 238 EUR. 

Ar Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 25.februāra lēmumu Nr.93 “Par līguma par 

sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu 

atbildību „Daugavpils ūdens” un Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 12.novembra lēmuma 

Nr.573 atzīšanu par spēkā zaudējušu”, Pašvaldība nolēma noslēgt jaunu līgumu par sabiedrisko 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu ar SIA “Daugavpils ūdens”. Ar minēto līgumu 

kapitālsabiedrība tika pilnvarota sniegt sabiedriskos ūdensapgādes un kanalizācijas 

pakalpojumus Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā. Līgums ir spēkā no 2021.gada 

1.marta līdz 2026.gada 31.martam. 

Daugavpils pilsētas dome ar 2021.gada 18.marta lēmumu Nr.164 “Par ieguldījumu 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils Olimpiskais centrs” pamatkapitālā un  

apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmām” nolēma veikt 

ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils Olimpiskais centrs” pamatkapitālā 

37 331 EUR apmērā.  

Daugavpils pilsētas dome ar 2021.gada 28.marta lēmumu Nr.30 “Par projekta 

„Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība II kārta”, 

Nr.5.6.2.0/17/I/028 ietvaros, jaunizbūvētā kanalizācijas posma ieguldīšanu SIA „Daugavpils 

ūdens” pamatkapitālā” nolēma ieguldīt SIA „Daugavpils ūdens” pamatkapitālā projekta „Spaļu 

ielas pārbūve posmā no Smilškalna ielas līdz zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 

05000070506, Daugavpilī” ietvaros jaunizbūvētu kanalizācijas posmu Spaļu ielā, Daugavpilī. 

Saskaņā ar SIA “Daugavpils ūdens” 2021.gada 12.aprīļa dalībnieku sapulcē apstiprinātajiem 

pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem, pamatkapitāla palielinājuma apjoms sastādīja 69 801 

EUR. 

Ar Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 15.aprīļa lēmumu Nr.200 “Par grozījumiem 

Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 18.marta lēmumā Nr.164” SIA “Daugavpils Olimpiskais 

centrs” pamatkapitālā ieguldāmā naudas summa tika precizēta uz 37 204 EUR. 

Daugavpils pilsētas dome ar 2021.gada 15.aprīļa lēmumu Nr.208 “Par ieguldījumu 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils Olimpiskais centrs” pamatkapitālā un  

apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmām” nolēma veikt 

ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils Olimpiskais centrs” pamatkapitālā 

221 094 EUR apmērā Futbola laukuma žoga pārnešanas un tribīņu novietošanas Stadionā ielā 1, 

Daugavpilī, projekta realizācijai. 

Daugavpils pilsētas dome ar 2021.gada 13.maija lēmumu Nr.274 “Par līdzekļu 

piešķiršanu pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” SIA „Daugavpils 

zobārstniecības poliklīnika” (reģ.nr.41503007355), darbinieku veselības apdrošināšanai”, 

nolēma piešķirt naudas līdzekļus 3400 EUR apmērā SIA „Daugavpils zobārstniecības 

poliklīnika” darbinieku veselības apdrošināšanai. 

Daugavpils pilsētas dome ar 2021.gada 14.maija lēmumu Nr.294 “Par ieguldījumu 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils Olimpiskais centrs” pamatkapitālā un  

apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmām” nolēma veikt 
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ieguldījumu SIA „Daugavpils Olimpiskais centrs” pamatkapitālā 27 264 EUR apmērā spēļu 

zāles grīdas seguma atjaunošanai un FIBA noteikumiem atbilstoša vairoga aprīkojuma iegādei. 

Ar Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 27.maija lēmumu Nr.326 “Par Daugavpils 

pilsētas pašvaldības līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās” Pašvaldība nolēma izbeigt 

līdzdalību SIA “Latgales Laiks”, reģistrācijas Nr. 41503004556. Kapitāla daļu pārdošanas 

process tiks organizēts 2022.gadā. 

Daugavpils pilsētas dome ar 2021.gada 27.maija lēmumu Nr.328 “Par ieguldījumu 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils zobārstniecības poliklīnika” pamatkapitālā un 

apropriācijas pārdali” nolēma papildus ieguldīt SIA “Daugavpils zobārstniecības poliklīnika” 

pamatkapitālā 24 000 EUR bērnu zobārstu pakalpojumu pieejamībai.  

Ar Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 31.maija lēmumu Nr.345 “Par līdzekļu 

piešķiršanu AS “Daugavpils satiksme” (reģ. Nr.41503002269) un SIA „Daugavpils autobusu 

parks” (reģ. Nr.41503007196) darbinieku prēmēšanai”, Pašvaldība nolēma piešķirt līdzekļus AS 

“Daugavpils satiksme” sabiedriskā transportlīdzekļa vadītāju, konduktoru un kontrolieru 

prēmēšanai 54 544 EUR apmērā un SIA „Daugavpils autobusu parks” sabiedriskā 

transportlīdzekļa vadītāju un kontrolieru prēmēšanai 11 327 EUR apmērā. 

Daugavpils pilsētas dome ar 2021.gada 15.jūlija lēmumu Nr.446 “Par pašvaldības 

kapitālsabiedrības SIA “Daugavpils lidosta” darbības izbeigšanu un likvidācijas procesa 

uzsākšanu” nolēma likvidēt SIA “Daugavpils lidosta”, reģistrācijas Nr.41503036354, izbeidzot 

Pašvaldības līdzdalību šajā kapitālsabiedrībā. Par likvidējamās kapitālsabiedrības likvidatoru tika 

iecelts līdzšinējais valdes loceklis Nikolajs Jefimovs. Likvidācijas process tika pabeigts 

2022.gada 9.februārī, kad Uzņēmumu Reģistrs ar lēmumu Nr.6-12/11181 nolēma izslēgt SIA 

“Daugavpils lidosta” no komercreģistra. Atbilstoši mantas sadales plānam visa likvidētās 

kapitālsabiedrības manta pārgājusi Pašvaldības īpašumā. 

Daugavpils pilsētas dome ar 2021.gada 15.jūlija lēmumu Nr.447 “Par pašvaldības 

kapitālsabiedrību SIA “Parkings D” un AS “Daugavpils satiksme” reorganizācijas procesa 

uzsākšanu apvienošanas ceļā” nolēma reorganizēt SIA ,,Parkings D”, reģistrācijas 

Nr.41503025952 un AS ,,Daugavpils satiksme”, reģistrācijas Nr.41503002269, veicot 

reorganizāciju apvienošanas ceļā un pievienojot SIA ,,Parkings D” kapitālsabiedrībai AS 

,,Daugavpils satiksme”. Atbilstoši Uzņēmumu reģistra 2022.gada 24.marta lēmumam Nr.6-

12/161/2, SIA “Parkings D” tika izslēgta no Uzņēmumu reģistra. Pēc reorganizācijas, atbilstoši 

Komerclikuma 335.panta ceturtās daļas noteikumiem, SIA “Parkings D” beidza pastāvēt bez 

likvidācijas procesa. SIA “Parkings D” (pievienojamā sabiedrība) nodeva visu savu mantu, 

tiesības un pienākumus AS “Daugavpils satiksme” (iegūstošā sabiedrība). Pēc reorganizācijas 

iegūstošā sabiedrība turpina pievienotās sabiedrības komercdarbību. 

Daugavpils pilsētas dome ar 2021.gada 15.jūlija lēmumu Nr.448 “Par pašvaldības 

kapitālsabiedrību SIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts” un SIA “Labiekārtošana-D” 

reorganizācijas procesa uzsākšanu apvienošanas ceļā” nolēma reorganizēt SIA ,,Sadzīves 

pakalpojumu kombināts”, reģistrācijas Nr.41503002428 un SIA ,,Labiekārtošana-D”, 

reģistrācijas Nr.41503003033, veicot reorganizāciju apvienošanas ceļā un pievienojot SIA 

,,Sadzīves pakalpojumu kombināts” kapitālsabiedrībai SIA “Labiekārtošana-D”. Atbilstoši 

Uzņēmumu reģistra 2022.gada 8.aprīļa lēmumam Nr.6-12/31897, SIA “Sadzīves pakalpojumu 

kombināts” tika izslēgta no Uzņēmumu reģistra. Pēc reorganizācijas, atbilstoši Komerclikuma 

335.panta ceturtās daļas noteikumiem, SIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts” beidza pastāvēt 

bez likvidācijas procesa. SIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts” (pievienojamā sabiedrība) 

nodeva visu savu mantu, tiesības un pienākumus SIA “Labiekārtošana-D” (iegūstošā sabiedrība). 

Pēc reorganizācijas iegūstošā sabiedrība turpina pievienotās sabiedrības komercdarbību. 

Daugavpils pilsētas dome ar 2021.gada 23.septembra lēmumu Nr.613 “Par PSIA 

“Sadzīves pakalpojumu kombināts” zaudējumu kompensāciju” nolēma piešķirt sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību „Sadzīves pakalpojumu kombināts” dotāciju zaudējumu kompensācijai, kas 

radušies sakarā ar pirts pakalpojumu sniegšanas ierobežojumiem, 38 411 EUR apmērā. 

Daugavpils pilsētas dome ar 2021.gada 14.oktobra lēmumu Nr.652 “Par pārvaldīšanas 
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līguma un deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA „Daugavpils Olimpiskais centrs”” pieņēma 

lēmumu ar 2022.gada 1.janvāri noslēgt līgumu ar SIA “Daugavpils Olimpiskais centrs” par 

pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu pārvaldīšanā. Tāpat ar minēto domes lēmumu tika 

nolemts ar 2022.gada 1.janvāri noslēgt deleģēšanas līgumu ar SIA “Daugavpils Olimpiskais 

centrs” par no pašvaldības autonomās funkcijas - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un 

sportu, izrietošā pārvaldes uzdevuma deleģēšanu kapitālsabiedrībai. 

Daugavpils pilsētas dome ar 2021.gada 28.oktobra lēmumu Nr.717 “Par nekustamā 

īpašuma, kadastra Nr.0500 032 0117, ieguldīšanu PAS “Daugavpils siltumtīkli” pamatkapitālā” 

nolēma ieguldīt PAS “Daugavpils siltumtīkli” pamatkapitālā zemesgabalu 7867 m2 platībā pēc 

adreses Poligona ielā 48B, Daugavpilī. Pamatkapitāla faktiskā palielināšana notika 2022.gadā. 

Ar Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 29.decembra lēmumu Nr.839 “Par grozījumu 

Daugavpils domes 2021.gada 27.maija lēmumā Nr.328 „Par ieguldījumu sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību „Daugavpils zobārstniecības poliklīnika” pamatkapitālā un apropriācijas 

pārdali””, pašvaldība precizēja SIA “Daugavpils zobārstniecības poliklīnika” pamatkapitālā 

ieguldāmo naudas līdzekļu apmēru 2022.-2026.gadā. 

Daugavpils pilsētas dome ar 2021.gada 29.decembra lēmumu Nr.834 “Par īpašumu 

nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “Daugavpils Olimpiskais centrs”” nolēma nodot 

bezatlīdzības lietošanā SIA “Daugavpils Olimpiskais centrs” Pašvaldībai piederošos nekustamos 

īpašumus – sporta bāzes. Minētie īpašumi tika nodoti ar mērķi veicināt kapitālsabiedrībai ar 

deleģēšanas līgumu noteikto pārvaldes uzdevumu izpildi.  

Daugavpils pilsētas dome ar 2021.gada 29.decembra lēmumu Nr.838 “Par deleģēšanas 

līguma izpildes uzsākšanu” noteica, ka SIA “Daugavpils Olimpiskais centrs” piemēro ar 

Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 11.marta lēmumu Nr.135 „Par Daugavpils pilsētas 

pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” maksas pakalpojumu cenrādi” apstiprināto Daugavpils 

pilsētas Sporta pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādi. Vienlaicīgi kapitālsabiedrībai tika uzlikts 

pienākums ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc sporta bāzu pārņemšanas sagatavot un iesniegt 

Daugavpils pilsētas domei lēmuma projektu par deleģēšanas līguma izpildei nepieciešamo 

maksas pakalpojumu cenrādi. 

 

2.3. Pašvaldības līdzdalība un vispārējais stratēģiskais mērķis 
 

Saskaņā ar Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 7.panta pirmo daļu publiskai personai, 

tai skaitā Pašvaldībai, ir pienākums ne retāk kā reizi piecos gados pārvērtēt katru tās tiešo 

līdzdalību kapitālsabiedrībā un tās atbilstību VPIL 88.panta pirmajā daļā minētajiem 

nosacījumiem. 

Lēmumā par publiskas personas līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībā ir jāietver gan 

vērtējums attiecībā uz atbilstību Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta nosacījumiem 

(4.panta pirmajā daļā noteikts, ka publiska persona drīkst iegūt līdzdalību kapitālsabiedrībā VPIL 

88.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos), gan vispārējais stratēģiskais mērķis 

(Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 1.panta pirmās daļas 18.punktā noteikts, ka 

kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi ir publiskas personas augstākās lēmējinstitūcijas 

noteikti kapitālsabiedrības mērķi, kurus publiska persona vēlas sasniegt ar līdzdalību 

kapitālsabiedrībā un kuri izriet no tiesību aktiem un politikas plānošanas dokumentiem). 

Kapitālsabiedrība 

Kapitālsabiedrības 

komercdarbības 

veidi 

Vispārējais stratēģiskais mērķis 
Līdzdalības 

pamatojums 

SIA “Daugavpils 

ūdens” 

 

Ūdens ieguve, 

attīrīšana un apgāde; 

Notekūdeņu savākšana 

un attīrīšana; 

Ūdensapgādes sistēmu 

būvniecība; 

Būvlaukuma 

sagatavošana; 

Ūdensapgādes un kanalizācijas 

pakalpojumu sniegšana 

Daugavpils pilsētas 

administratīvajā teritorijā 

Daugavpils pilsētas 

domes 2021.gada 

25.februāra lēmums 

Nr.94 “Par Daugavpils 

pilsētas pašvaldības 

līdzdalības pārvērtēšanu 

sabiedrībā ar ierobežotu 

atbildību “Daugavpils 
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Kravu pārvadājumi pa 

autoceļiem; 

Arhitektūras un 

projektēšanas 

pakalpojumi un 

konsultācijas; 

Tehniskā pārbaude un 

analīze 

ūdens”” 

SIA “Daugavpils 

reģionālā slimnīca” 

 

Slimnīcu darbība 

Nodrošināt veselības aprūpes 

pakalpojumu pieejamību 

Daugavpils pilsētā 

Daugavpils pilsētas 

domes 2021.gada 

27.maija lēmums Nr.326 

“Par Daugavpils pilsētas 

pašvaldības līdzdalības 

pārvērtēšanu 

kapitālsabiedrībās” 

AS “Daugavpils 

satiksme” 

 

Iekārtu remonts; 

Automobiļu apkope un 

remonts; 

Pilsētas un piepilsētas 

pasažieru sauszemes 

pārvadājumi; 

Sauszemes transporta 

palīgdarbības; 

Kravu iekraušana un 

izkraušana; 

Sava nekustamā 

īpašuma pirkšana un 

pārdošana; 

Sava vai nomāta 

nekustama īpašuma 

izīrēšana un 

pārvaldīšana; 

Reklāmas, aģentūru 

darbība; 

Sauszemes transporta 

palīgdarbības 

Nodrošināt sabiedriskā 

transporta pakalpojumu 

pieejamību, veicinot Daugavpils 

pilsētas iedzīvotāju mobilitāti un 

pamatvajadzību apmierināšanu 

Daugavpils pilsētas 

domes 2021.gada 

27.maija lēmums Nr.326 

“Par Daugavpils pilsētas 

pašvaldības līdzdalības 

pārvērtēšanu 

kapitālsabiedrībās” 

PAS “Daugavpils 

siltumtīkli” 

 

Elektroenerģijas 

ražošana; 

Tvaika piegāde un 

gaisa kondicionēšana 

Nodrošināt drošu, nepārtrauktu, 

kvalitatīvu, videi draudzīgu un 

ilgtspējīgu centralizēto 

siltumapgādi 

Daugavpils pilsētas 

domes 2021.gada 

27.maija lēmums Nr.326 

“Par Daugavpils pilsētas 

pašvaldības līdzdalības 

pārvērtēšanu 

kapitālsabiedrībās” 

SIA “Daugavpils 

dzīvokļu un 

komunālās 

saimniecības 

uzņēmums” 

 

Dzīvojamo un 

nedzīvojamo ēku 

būvniecība; 

Sava vai nomāta 

nekustamā īpašuma 

izīrēšana un 

pārvaldīšana; 

Nekustamā īpašuma 

pārvaldīšana par 

atlīdzību vai uz līguma 

pamata; 

Ēku uzturēšanas un 

ekspluatācijas darbības 

Nodrošināt dzīvojamā fonda 

uzturēšanu Pašvaldības 

administratīvās teritorijas 

robežās 

Daugavpils pilsētas 

domes 2021.gada 

27.maija lēmums Nr.326 

“Par Daugavpils pilsētas 

pašvaldības līdzdalības 

pārvērtēšanu 

kapitālsabiedrībās” 
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SIA “Atkritumu 

apsaimniekošanas 

Dienvidlatgales 

starppašvaldību 

organizācija” 

 

Atkritumu savākšana 

(izņemot bīstamos 

atkritumus) 

Nodrošināt videi draudzīgas 

atkritumu apsaimniekošanas 

pakalpojumu sistēmas 

uzturēšanu, kvalitatīvus 

atkritumu apsaimniekošanas 

pakalpojumus 

Daugavpils pilsētas 

domes 2021.gada 

27.maija lēmums Nr.326 

“Par Daugavpils pilsētas 

pašvaldības līdzdalības 

pārvērtēšanu 

kapitālsabiedrībās” 

SIA “Daugavpils 

autobusu parks” 

 

Pilsētas un piepilsētas 

pasažieru sauszemes 

pārvadājumi; 

Automobiļu apkope un 

remonts; 

Citur neklasificēts 

pasažieru sauszemes 

transports; 

Sauszemes transporta 

palīgdarbības; 

Sava vai nomāta 

nekustamā īpašuma 

izīrēšana un 

pārvaldīšana; 

Kravas automobiļu 

iznomāšana un 

ekspluatācijas līzings 

Kapitālsabiedrība ir dibināta, lai 

pildītu pašvaldībai likumā 

noteiktu funkciju - organizēt 

sabiedriskā transporta 

pakalpojumus 

Daugavpils pilsētas 

domes 2010.gada 

22.jūnija lēmums Nr.390 

“Par sabiedrību ar 

ierobežotu atbildību 

“Daugavpils autobusu 

parks”” 

SIA 

“Labiekārtošana-D” 

 

Ainavu veidošanas un 

uzturēšanas darbības 

Gādāt par savas administratīvās 

teritorijas labiekārtošanu un 

sanitāro tīrību (ielu, ceļu un 

laukumu būvniecība, 

rekonstruēšana un uzturēšana; 

Ielu, laukumu un citu publiskai 

lietošanai paredzēto teritoriju 

apgaismošana; Parku, skvēru un 

zaļo zonu ierīkošana un 

uzturēšana; Atkritumu 

savākšanas un izvešanas 

kontrole; Pretplūdu pasākumi; 

Kapsētu un beigto dzīvnieku 

apbedīšanas vietu izveidošana 

un uzturēšana 

Daugavpils pilsētas 

domes 2016.gada 

22.decembra lēmums 

Nr.684 „Par Daugavpils 

pilsētas pašvaldības 

tiešās līdzdalības 

izvērtēšanu  

sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību 

“Labiekārtošana D”” 

SIA “Daugavpils 

bērnu veselības 

centrs” 

 

Specializēta ārstu 

prakse; 

Slimnīcu darbība; 

Pārējā darbība 

veselības aizsardzības 

jomā; 

Sava vai nomāta 

nekustamā īpašuma 

izīrēšana un 

pārvaldīšana 

Nodrošināt veselības aprūpes 

pakalpojumu pieejamību 

Daugavpils pilsētā 

Daugavpils pilsētas 

domes 2021.gada 

27.maija lēmums Nr.326 

“Par Daugavpils pilsētas 

pašvaldības līdzdalības 

pārvērtēšanu 

kapitālsabiedrībās” 

SIA “Daugavpils 

zobārstniecības 

poliklīnika” 

 

Zobārstu prakse 

Nodrošināt veselības aprūpes 

pakalpojumu pieejamību 

Daugavpils pilsētā 

Daugavpils pilsētas 

domes 2021.gada 

27.maija lēmums Nr.326 

“Par Daugavpils pilsētas 

pašvaldības līdzdalības 

pārvērtēšanu 

kapitālsabiedrībās” 
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PSIA “Sadzīves 

pakalpojumu 

kombināts” 

Elektroenerģijas 

apgāde; 

Elektroenerģijas 

sadale; 

Elektroenerģijas 

tirdzniecība; 

Ūdens ieguve, 

attīrīšana un apgāde; 

Notekūdeņu savākšana 

un attīrīšana; 

Elektroinstalācijas 

ierīkošanas, 

cauruļvadu 

uzstādīšanas un citas 

līdzīgas darbības; 

Elektroinstalācijas 

ierīkošana; 

Sava vai nomāta 

nekustamā īpašuma 

izīrēšana un 

pārvaldīšana; 

Cita veida tīrīšanas 

darbības; 

Fiziskas labsajūtas 

uzlabošanas 

pakalpojumi 

Nodrošināt Ziemeļu rūpniecības 

zonas apsaimniekošanu, 

veicinot uzņēmējdarbības 

attīstību Daugavpils pilsētas 

administratīvajā teritorijā 

Daugavpils pilsētas 

domes 2021.gada 

27.maija lēmums Nr.326 

“Par Daugavpils pilsētas 

pašvaldības līdzdalības 

pārvērtēšanu 

kapitālsabiedrībās” 

PSIA “Parkings D” 
Sauszemes transporta 

palīgdarbības 

Gādāt par savas administratīvās 

teritorijas labiekārtošanu un 

sanitāro tīrību (ielu, ceļu un 

laukumu būvniecība, 

rekonstruēšana un uzturēšana) 

Daugavpils pilsētas 

domes 2016.gada 

22.decembra lēmums 

Nr.682 “Par Daugavpils 

pilsētas pašvaldības 

tiešās līdzdalības 

izvērtēšanu sabiedrībā ar 

ierobežotu atbildību 

“Parkings D”” 

SIA “Daugavpils 

lidosta” 

Aviotransporta 

palīgdarbības; 

sava vai nomāta 

nekustamā īpašuma 

izīrēšana un 

pārvadīšana 

Veicināt saimnieciskās darbības 

paplasināšanu Daugavpils 

pilsētā 

Daugavpils pilsētas 

domes 2021.gada 

27.maija lēmums Nr.326 

“Par Daugavpils pilsētas 

pašvaldības līdzdalības 

pārvērtēšanu 

kapitālsabiedrībās” 

SIA “Daugavpils 

Olimpiskais centrs” 

 

Izmitināšana; 

Ēdināšanas 

pakalpojumi; 

Operācijas ar 

nekustamo īpašumu; 

Reklāmas un tirgus 

izpētes pakalpojumi; 

Iznomāšana un 

ekspluatācijas līzings; 

Sporta nodarbības, 

izklaides un atpūtas 

darbība 

Veicināt sporta popularitāti 

Daugavpils pilsētā 

Daugavpils pilsētas 

domes 2021.gada 

27.maija lēmums Nr.326 

“Par Daugavpils pilsētas 

pašvaldības līdzdalības 

pārvērtēšanu 

kapitālsabiedrībās” 

AS “Daugavpils 

specializētais 

autotransporta 

uzņēmums” 

 

Ar Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 24.oktobra lēmumu Nr.464 “Par Daugavpils 

pilsētas pašvaldības dalības akciju sabiedrībā „Daugavpils specializētais autotransporta 

uzņēmums” izvērtējumu” tika nolemts atsavināt pašvaldības akcijas kapitālsabiedrībā. 

Ar Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 30.aprīļa lēmumu Nr.247 “Par Daugavpils 

pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārdošanu akciju sabiedrībā „Daugavpils 

specializētais autotransporta uzņēmums”” tika nolemts pārdot pašvaldības akcijas 

kapitālsabiedrībā, iesaistot starpnieku (pilnvarotu personu) SIA “Publisko aktīvu 

pārvaldītājs Possessor” (iepriekšējais nosaukums - VAS “Privatizācijas aģentūra”). 
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Pašlaik notiek akciju atsavināšanas process. 

SIA “Latgales laiks” 

 

Ar Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 27.maija lēmumu Nr.326 “Par Daugavpils 

pilsētas pašvaldības līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās” tika nolemts izbeigt 

pašvaldības līdzdalību kapitālsabiedrībā. 

Pašlaik notiek kapitāla daļu atsavināšanas process. 

 

2.4. Pārskata veidošanā un datu apstrādē izmantotā metodika 
 

Publiskā pārskata par Pašvaldības kapitālsabiedrībām un tai piederošām kapitāla daļām 

sagatavošanai izmantoti kapitālsabiedrību gada pārskati, budžeta un rīcības plāna izpildes 

pārskati, Stratēģijas, maksas pakalpojumu cenrāžu dati, publiskotā informācija kapitālsabiedrību 

mājaslapā, VID publiskojamo datu bāzes informācija, kas kalpo arī kā pārbaudes rīks datu 

kvalitātei un citi publiski pieejamie datu avoti. 

Finanšu analītiskie rādītāji tiek iegūti no kapitālsabiedrību darbības rezultātu izvērtēšanai 

iesniegtās informācijas, tai skaitā:  

 aktīvu rentabilitāte – neto peļņa un aktīvu kopsummas attiecība izteikta procentos; 

 neto peļņas rentabilitāte – neto peļņas un neto apgrozījuma attiecība izteikta procentos; 

 pašu kapitāla rentabilitāte - neto peļņas un pašu kapitāla attiecība izteikta procentos; 

 aktīvu aprites rādītājs – neto apgrozījuma un aktīvu kopsummas attiecība; 

 apgrozāmo līdzekļu aprites rādītājs - neto apgrozījuma un apgrozāmo līdzekļu attiecība; 

 kopējās likviditātes rādītājs - visu apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību attiecība; 

 tekošās likviditātes rādītājs - apgrozāmo līdzekļu bez krājumiem un īstermiņa saistību 

attiecība; 

 saistību īpatsvars bilancē – saistību kopsummas (bez nākamo periodu ieņēmumiem) un 

bilances kopsummas attiecība; 

 saistību attiecība pret pašu kapitālu – saistību kopsummas (bez nākamo periodu 

ieņēmumiem) un pašu kapitāla attiecība; 

 ilgtermiņa ieguldījumu segums ar pašu kapitālu – pašu kapitāla un ilgtermiņa ieguldījumu 

attiecība; 

 apgrozāmo līdzekļu segums ar īstermiņa saistībām – īstermiņa saistību un apgrozāmo 

līdzekļu attiecība. 

Vidējā bruto atlīdzība uz vienu nodarbināto mēnesī aprēķināta, izmantojot gada pārskatā 

iekļautās personāla izmaksas un vidējo darbinieku skaitu. Rādītājs atspoguļo vidējo bruto algu uz 

vienu darbinieku mēnesī (neietverot valdes un padomes locekļu atlīdzību par amata pienākumu 

pildīšanu). 

Veiktie nodokļu/nodevu maksājumi ietver iemaksu par pievienotās vērtības nodokli, 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, valsts riska nodeva, iedzīvotāju ienākuma 

nodokli, uzņēmuma ienākuma nodokli, elektroenerģijas nodokli, dabas resursu nodokli un 

nekustamā īpašuma nodokli - dati tiek iegūti no kapitālsabiedrību mājaslapā publicētās 

informācijas. 

Kapitālsabiedrību saņemto finansējumu veido: 

1. no valsts budžeta piešķirtais veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai, 

kompensācija par valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju pārvadāšanu, 

kā arī kompensācija par zaudējumiem maršrutos, kuriem vairāk nekā 30% no kopējā 

maršruta garuma ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas; 

2. no pašvaldības budžeta – iemaksas pamatkapitāla palielināšanai, finansējums 

kapitālsabiedrībām pašvaldības funkciju nodrošināšanai, kompensācija zaudējumu 

segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem - dati tiek iegūti no 

kapitālsabiedrību darbības rezultātu izvērtēšanai iesniegtās informācijas un no 

Pašvaldības domes lēmumiem. 

Pārskata sadaļā, kurā analizēti kapitālsabiedrību darbības rezultāti, informācija apkopota 
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tikai par pašvaldības kontrolētām kapitālsabiedrībām. 

Šajā pārskatā analizēti kapitālsabiedrību finanšu dati par 2019.-2021.gadu. 

Ja kapitālsabiedrība gada pārskatā ir veikusi korekcijas par iepriekšējo gadu, tad tās, 

sagatavojot pārskatu, tika ņemtas vērā. 

 

2.5. Pašvaldības kapitālsabiedrību galvenie rādītāji 2021.gadā 
 

Kapitālsabiedrība 
Pašu 

kapitāls, 

EUR 

Neto 

apgrozījums, 

EUR 

Kopējie 

aktīvi, 

EUR 

Neto peļņa/ 

zaudējumi, 

EUR 

Vidējais 

darbinieku 

skaits 

Vidēja 

atlīdzība 

mēnesī, 

EUR 

Lielas 

SIA “Daugavpils ūdens” 9 479 540 5 463 445 
53 369 

180 
-227 785 257 795 

SIA “Daugavpils reģionālā 

slimnīca” 
7 700 904 53 772 313 

37 575 

397 
2 981 816 1 594 1 583 

AS “Daugavpils satiksme” 3 505 141 3 432 077 
35 818 

544 
4 247 552 689 

Vidējas 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” 
12 578 

611 
19 777 723 

37 307 

438 
-2 078 912 241 818 

SIA “Daugavpils dzīvokļu un 

komunālās saimniecības 

uzņēmums” 

4 078 350 5 520 919 
10 581 

625 
2 199 449 683 

SIA “Atkritumu 

apsaimniekošanas 

Dienvidlatgales 

starppašvaldību 

organizācija” 

2 358 959 4 482 049 
5 464 

559 
361 477 83 1 013 

SIA “Daugavpils autobusu 

parks” 
1 854 373 1 162 023 

5 894 

982 
56 590 188 1 085 

Mazas 

SIA “Labiekārtošana-D” 1 005 174 2 109 895 
1 288 

079 
63 446 112 747 

SIA “Daugavpils bērnu 

veselības centrs” 
744 018 1 823 798 

1 592 

730 
9 268 90 1 138 

SIA “Daugavpils 

zobārstniecības poliklīnika” 
608 570 1 938 918 786 766 -15 163 112 934 

PSIA “Sadzīves 

pakalpojumu kombināts” 
1 094 609 1 020 363 

1 299 

428 
-16 380 29 492 

SIA “Daugavpils lidosta” 1 591 919 0 
1 591 

919 
-45 090 2 565 

Mikro 

PSIA “Parkings D” 85 102 81 483 93 252 -7 794 5 775 

Kapitālsabiedrības, kurās Pašvaldībai nav noteicoša ietekme 

SIA “Daugavpils olimpiskais 

centrs” 

18 303 

926 
501 249 

18 530 

798 
-483 376 46 518 

AS “Daugavpils specializētais 

autotransporta uzņēmums” 
2 627 914 4 726 603 

3 295 

041 
263 351 109 1 122 

SIA “Latgales laiks” 54 518 182 462 139 479 -868 14 - 

* kopējā vidējā atlīdzība nav nosakāma, jo vairums darba ņēmēju ir nodarbināti nepilnu stundu 

skaitu, kā arī pārskata perioda rādītājus būtiski ietekmēja COVID-19 pandēmijas izplatības 

ierobežojumu dīkstāve. 

** korespondentiem tiek izmaksāta autoratlīdzība. 
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2.6. Apkopojums par Pašvaldības kontrolēto kapitālsabiedrību darbības 

rezultātiem 
 

Galvenie finanšu rādītāji , EUR 2019 2020 2021 

Neto apgrozījums 82 603 828 78 696 566 99 594 033 

Neto peļņa 1 907 361 888 403 2 630 817 

Neto zaudējumi -560 998 -539 671 -2 391 124 

Pašu kapitāls 41 227 077 44 123 316 45 837 044 

Aktīvu kopsumma 152 289 001 170 091 120 191 649 032 

Debitori 10 261 605 11 532 534 17 525 588 

Kreditori 111 061 924 125 967 794 145 811 988 

Saņemtās dotācijas, t. sk.: 41 662 607 47 198 465 66 802 400 

- Pašvaldības dotācija 5 893 887 7 831 271 7 774 095 

- Valsts dotācija 35 768 720 39 367 193 59 028 305 

Samaksātie nodokļi/nodevas 23 610 161 24 753 107 29 690 759 

Izmaksātas dividendes no iepriekšējā perioda peļņas 418 222 256 573 25 060 

Darbinieku skaits (bez valdes locekļa) 3 678 3 688 3 706 

Vidējā bruto atlīdzība mēnesī 737 753 846 

Rentabilitāte:    

Neto peļņas rentabilitāte,% 1.63 0.44 0.24 

Pašu kapitāla atdeve,% 3.27 0.79 0.52 

Aktīvu atdeve (ROA), % 0.88 0.21 0.13 

Efektivitāte:    

Aktīvu aprites rādītājs (≥1) 0.54 0.46 0.52 

Apgrozāmo līdzekļu aprites koeficients 2.92 2.63 2.63 

Likviditāte:    

Kopējās likviditātes rādītājs (≥2) 1.36 1.18 1.26 

Tekošas likviditātes rādītājs (≥1) 1.22 1.05 1.11 

Maksātspēja:    

Saistību īpatsvars bilancē (<0,5) 0.31 0.36 0.41 

Saistību attiecība pret pašu kapitālu (<1) 1.14 1.39 1.70 

Seguma rādītāji:    

Ilgtermiņa ieguldījumu segums ar pašu kapitālu (≥0) 0.33 0.31 0.30 

Apgrozāmo līdzekļu segums ar īstermiņa saistībām 0.74 0.85 0.80 
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3. Pašvaldības kontrolēto kapitālsabiedrību individuālās vizītkartes 
 

3.1. PAS “Daugavpils siltumtīkli” 
 

Reģ.nr. 41503002945  
Pašvaldības līdzdalība 100 %  

Sabiedrībai nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās  

Kapitālsabiedrības pārvaldība: 

Kapitāla daļu turētājs – Pašvaldība 

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Sabīne Šņepste 

Valdes locekļi – Oļesja Duškeviča līdz 22.03.2021. 

                            Artis Birkmanis no 23.03.2021. līdz 

14.01.2022. 

                            Aleksandrs Karpenko no 14.01.2022. 

 

 

Vispārējais stratēģiskais mērķis – Nodrošināt drošu, nepārtrauktu, kvalitatīvu, videi draudzīgu 

un ilgtspējīgu centralizēto siltumapgādi. 

 

Vispārējais apraksts:  

 

Sniegtie pakalpojumi  

Siltumenerģijas ražošana, pārvade un sadale, realizācija. 

Siltumenerģija tiek saražota gan ūdenssildāmajās iekārtās, gan koģenerācijas ciklā 

(vienlaicīga elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana). Siltumenerģija tiek saražota 

ekspluatējot 3 siltumcentrāles, 11 katlumājas un 120 km maģistrālo un sadales siltumtīklu.  

PAS “Daugavpils siltumtīkli” sniedz ar pamatdarbību saistītus pakalpojumus: veic 

siltumenerģijas pārvades un sadales operatora funkcijas iepērkot siltumenerģiju no neatkarīgiem 

siltumenerģijas ražotājiem, sniedz īpašuma nomas, citu siltumenerģijas ražotāju katlumāju 

apsaimniekošanu, dokumentu, izziņu izsniegšanu, kas kopumā ir 2.7% no ieņēmumiem. 

Kapitālsabiedrība nodrošina siltumapgādi Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem, sabiedriskās 

nozīmes un rūpniecības uzņēmumiem, kopumā pilsētas centralizētajai siltumapgādes sistēmai 

pieslēgtas 1171 ēkas. 

Nodrošinot pakalpojuma kvalitātes uzlabošanu, pastāvīgi tiek īstenota siltumtīklu 

optimizācija, maksimāli samazinot siltumenerģijas zudumus pārvades laikā, mainot siltumtīklu 

struktūru: virszemes un kanāla siltumtīklu vietā būvējot pazemes bezkanāla siltumtīklus. 

 

Cenas/ tarifi  

Spēkā esošie siltumenerģijas tarifi tiek aprēķināti atbilstoši SPRK 2010.gada 14.aprīļa 

lēmumam Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika", kas 

atbilst Latvijas Republikas likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 19.panta 

pirmajai daļai un 20.pantam. 

Tarifi tiek noteikti tā, lai kapitālsabiedrība, kas saņem maksājumus no siltumenerģijas 

lietotājiem, gūtu ekonomiski attaisnojamus ieņēmumus, kas sedz siltumenerģijas ražošanas, 

pārvades un tirdzniecības izmaksas, atlīdzību par darbu, saimnieciskās un administratīvās 

izmaksas, kā arī nodrošina ilgtermiņa ieguldījumu uzturēšanu un resursus jauniem apstiprinātiem 

kapitālieguldījumiem. 

Vidējais siltumenerģijas tarifs 2021.gadā 48.34 EUR/MWh (2020.gadā 45.24 

EUR/MWh). 

Siltumenerģijas tarifs tieši ir atkarīgs no dabas gāzes tirdzniecības cenas, kas būtiski 

sadārdzinājās 2021.gada nogalē. Dabasgāzes vidējais tarifs 2021.gadā 42.28 EUR /MWh 

(2020.gadā 22.68 EUR /MWh). 

Pamatojoties uz PAS „Daugavpils siltumtīkli” sniegto informāciju, vidējās maksas 

diapazons pilsētā par dzīvokļu kopējās platības 1m2 apsildi ir no 0.57 EUR/m2 maijā līdz 1.25 

EUR/m2 februārī. 
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Saņemtās licences, atļaujas 

SPRK ir izsniegusi licenci siltumenerģijas pārvadei un sadalei Nr.E23057, derīga līdz 

2037.gada 10.novembrim, kas nosaka licences saņēmējam tiesības un pienākumu veikt 

komercdarbību siltumenerģijas pārvadē un sadalē Daugavpils pilsētā, nodrošinot nepārtraukta 

sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu, drošības prasību ievērošanu un darbinieku kvalifikācijas 

atbilstību.  

PAS “Daugavpils siltumtīkli” ir reģistrēts siltumenerģijas ražotāju reģistrā 

(reģ.Nr.SR0038) un siltumenerģijas tirgotāju reģistrā (reģ.Nr.ST0010). 

Ekonomikas ministrija ir izsniegusi atļaujas pārdod koģenerācijas stacijās saražoto 

elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, atļaujas elektroenerģijas ražošanas iekārtu 

ieviešanai.  

VVD izsniedzis atļaujas A un B kategorijas piesārņojošai darbībai: Nr.DA11IA0002, 

Nr.DA11IA0003, Nr.DA11IA0004, Nr.DA12IB0029, Nr.DA15IB0009, Nr.DA10IB0068, 

Nr.DA10IB0049, Nr.DA10IB0004.  

Kopš 1980.gada decembra tiek uzturēta un aktualizēta KVS, bet, saskaņā ar starptautisko 

standartu ISO 9001 – kopš 2006.gada 15.janvāra, un ISO 50001 – kopš 2017.gada septembra. 

KVS, atbilstoši starptautisko standartu ISO 9001 un ISO 50001 prasībām, tiek izmantota kā 

instruments kapitālsabiedrības uzstādīto mērķu sasniegšanai un darba efektivitātes novērtēšanai 

kā ražošanas, tā arī vadības procesos. 

 

Deleģēšanas/ pilnvarojuma līgumi 
2014.gada 5.augustā Daugavpils pilsētas dome un PAS „Daugavpils siltumtīkli” noslēdza 

deleģēšanas līgumu Nr.D-2014/366 par siltumapgādes pakalpojumu organizēšanu Pašvaldības 

iedzīvotājiem. 2022.gada 25.februārī vienošanās nosaka līguma darbības izbeigšanu no 

2022.gada 1.marta.  

Pašvaldība un kapitālsabiedrība 2022.gada 25.februārī noslēdza līgumu par sabiedrisko 

siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu, piešķirot ekskluzīvas tiesības sniegt sabiedriskos 

siltumapgādes pakalpojumus Daugavpils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, 

nosakot nodrošināt siltumenerģijas pārvadi, sadali, ražošanu, siltumenerģijas tīkla un 

siltumapgādes infrastruktūras uzturēšanu, apkalpošanu, atjaunošanu, rekonstrukciju, jaunu 

siltumapgādes tīklu pieprasījuma apzināšanu un izbūves plānošanu, energoefektivitātes 

veicināšanu, ES fondu un citu finanšu instrumentu rezultātā gūto labumu uzturēšanu (līgums spēkā 

no 2022.gada 1.marta līdz 2032.gada 29.februārim).  

 

Galvenie izvirzītie nefinanšu mērķi: 
 Nodrošināt Daugavpils pilsētā drošu, nepārtrauktu un kvalitatīvu centralizēto 

siltumapgādi.  

 Uzturēt un paaugstināt personāla kvalifikācijas līmeni.  

 Nodrošināt aktuālu komunikāciju ar klientu. 

 

Galvenie izvirzītie finanšu mērķi, rezultatīvie rādītāji 2021.gadā: 
 Uzturēt, attīstīt un optimizēt centralizēto siltumapgādi, īpašu nozīmi veltot darbības 

ekoloģijai.  

 Nodrošināt efektīvu kapitālsabiedrības darbību, veicot patstāvīgu ieņēmumu, izmaksu 

analīzi un kontroli, realizējot projektus energoefektivitātes paaugstināšanai. 

Pamatrādītājs Plāns Fakts 
Izpilde 

% 

Kopējie ieņēmumi 16567100 21555088 130.1 

Kopējie izdevumi 16240700 23634000.0 145.5 

Neto peļņa/zaudējumi 326400 -2078912  

Investīcijas, t. sk.:    



24 
DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA | K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401 

- pamatlīdzekļu iegādei 71900 73800 102.6 

- remontdarbu veikšanai 11251200 685600 6.1 

 

Projektu realizācija: 

Nodrošinot izmantojamo fosilo energoresursu izmantošanas īpatsvara samazināšanu, 

realizēts projekts „Siltumcentrāles Nr.3 siltumavota pārbūve ar iekārtu uz atjaunojamiem 

energoresursiem uzstādīšanu” (nodots ekspluatācijā 2022.gada 5.janvārī).  

Piesaistot ES finansējumu tiek īstenoti maģistrālo siltumtīklu pārbūves projekti, 

samazinot siltumenerģijas zudumus pārvades laikā: rādītājs pārskata periodā 15%, kas pārsniedz 

plānoto par 1%.  

Plānotie pasākumi centalizētās siltumapgādes attīstības un optimizācijas projektu 

realizācijai tika atlikti ierobežota finansējuma dēļ, tostarp darbi turpinās Lokālās katlumājas Nr.5 

saules paneļu (P=15kW) uzstādīšanā, Lokālās katlumājas Nr.1 kondensācijas ekonomaizera 

uzstādīšanā katlam K-3, jauna dūmeņa ierīkošana nākotnē samazinot siltumenerģijas ražošanas 

izmaksas, uzlabojot katlu darba lietderības koeficientu: rādītājs pārskata periodā 86.6%, kas 

pārsniedz plānoto par 1.6%. 

 

Saņemtais finansējums:  
PAS „Daugavpils siltumtīkli” dotācijas, kompensācijas 2020.-2021.gadā nav saņēmusi. 

 

Pašvaldības budžetā iemaksātās dividendes un atstātās peļņas daļas izlietojums: 

PAS „Daugavpils siltumtīkli” saimnieciskās darbības rezultāts 2021.gadā ir zaudējumi, kas 

tiks segti no nākamo periodu peļņas. 

 

Sasniegtie rezultāti: 

Galvenie finanšu rādītāji , EUR 2019 2020 2021 

Neto apgrozījums 19371204 15415052 19777723 

Neto peļņa 18200   

Neto zaudējumi  -275294 -2078912 

Pašu kapitāls 14932817 14657523 12578611 

Aktīvu kopsumma 21416318 29175214 37307438 

Debitori 3866682 3340653 7505574 

Kreditori 6483501 14517691 24728827 

Samaksātie nodokļi/nodevas 1271723 1356715 1311774 

Izmaksātas dividendes no iepriekšējā perioda peļņas - - - 

Darbinieku skaits (bez valdes locekļa) 247 247 240 

Vidējā bruto atlīdzība mēnesī 827 782 838 

Rentabilitāte:    

Neto peļņas rentabilitāte,% 0.09 -1.79 -10.51 

Pašu kapitāla atdeve,% 0.12 -1.88 -16.53 

Aktīvu atdeve (ROA), % 0.08 -0.94 -5.57 

Efektivitāte:    

Aktīvu aprites rādītājs (≥1) 0.90 0.53 0.53 

Apgrozāmo līdzekļu aprites koeficients 2.18 2.03 1.91 

Likviditāte:    

Kopējās likviditātes rādītājs (≥2) 2.20 1.18 1.23 

Tekošas likviditātes rādītājs (≥1) 2.14 1.15 1.21 
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Maksātspēja:    

Saistību īpatsvars bilancē (<0,5) 0.23 0.42 0.61 

Saistību attiecība pret pašu kapitālu (<1) 0.33 0.84 1.80 

Seguma rādītāji:    

Ilgtermiņa ieguldījumu segums ar pašu kapitālu (≥0) 1.19 0.68 0.47 

Apgrozāmo līdzekļu segums ar īstermiņa saistībām 0.46 0.85 0.81 

2021.gadam noteiktie finanšu un nefinanšu mērķu izpildes raksturojošie rezultatīvie 

rādītāji sasniegti daļēji un liecina par nepietiekošu Stratēģijā 2021.-2025.gadam noteikto mērķu 

izpildes virzību.  

Īstenojot noteiktos nefinanšu mērķus, PAS „Daugavpils siltumtīkli” nodrošina 

nepārtrauktus un kvalitatīvus pakalpojumus uzturot darba kārtībā siltumražošanas avotos 

uzstādītās jaudas un esošos siltumtīklus, visos siltumražošanas avotos nodrošinot rezerves 

elektroapgādi, starpapkures periodā veicot centralizēto siltumapgādes sistēmu pārbaudes, 

pārliecinoties par to darbības drošību.  

Nodrošināta darbinieku izglītošana kvalifikācijas celšanas kursos un semināros atbilstoši 

normatīvo aktu, profesionālās kvalifikācijas un jaunāko tehnoloģiju īstenošanas prasībām. 

Veicot klientu aptauju, noskaidrota klientu apmierinātība ar saņemto pakalpojumu, kas 

tiek vērtēta kā laba vai ļoti laba. 

PAS „Daugavpils siltumtīkli” nodrošina savas darbības atklātību un informē sabiedrību 

par aktualitātēm, izvietojot informāciju mājaslapā, pilsētas internetvietnēs, masu medijos. Tiek 

sniegtas konsultācijas un skaidrojumi par siltumapgādes jautājumiem, kā arī tiek operatīvi 

izskatītas un analizētas sūdzības. 

Izvirzītie finanšu mērķi nav sasniegti, ko galvenokārt ietekmēja energoresursu cenu, īpaši 

dabasgāzes cenas pieaugums. PAS „Daugavpils siltumtīkli” īstenoja pasākumus saimnieciskās 

darbības ieņēmumu, izmaksu iespējamai sabalansēšanai, tostarp atliekot plānotos ieguldījumus 

centralizēto siltumapgādes sistēmu attīstības un optimizācijas pasākumiem. 

Pārskata periodā zaudējumi, tai skaitā saistību apjoma pieaugums un apgrozāmo līdzekļu 

samazinājums, liecina par būtisku maksātspējas samazināšanās risku, ko sekmēja arī 

siltumcentrāles Nr.3 pārbūves (ar biomasas kurināmo) projektā neapgūtais ES finansējums, radot 

būtiskus riskus PAS „Daugavpils siltumtīkli” finanšu stabilitātei. 
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3.2. SIA “Daugavpils ūdens” 

 
Reģ.nr. 41503002432 

Pašvaldības līdzdalība 100 %  

Sabiedrībai nav līdzdalības citās 

kapitālsabiedrībās 

Kapitālsabiedrības pārvaldība: 

Kapitāla daļu turētājs – Pašvaldība 

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Sabīne Šņepste 

Valdes locekļi – Jeļena Lapinska 

 

 

Vispārējais stratēģiskais mērķis – Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana 

Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā. 

 

Vispārējais apraksts:  

 

Sniegtie pakalpojumi 

Ūdens ieguve, attīrīšana un tā piegāde patērētājiem. 

Notekūdeņu savākšana un attīrīšana un novadīšana. 

  

SIA “Daugavpils ūdens” ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanu nodrošina 3 neatkarīgas 

ūdens ieguves sistēmas: Ziemeļi, Vingri, Kalkūni. Ūdens attīrīšanu nodrošina divas 

atdzelžošanas stacijas. Ūdens uzkrāšanu nodrošina ūdens rezervuāri Ziemeļu, Vingri, Kalkūni un 

Križi. Kopējais centralizēto ūdensapgādes tīklu garums ir 281.7 km, kanalizācijas tīklu garums 

248.2 km, kanalizācijas sūkņu staciju skaits 51.  

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pieejamība tiek nodrošināta lielākajā daļā no pilsētas 

teritorijas un nelielai daļai ārpus tās (Naujenes, Līksnas un Kalkūnes pagastos). Norādāms, ka 

kapitālsabiedrības realizētie ES līdzfinansētie projekti, kā arī pašvaldības atbalsts jaunu 

centralizēto ūdensapgādes tīklu būvniecībai joprojām nespēj pilnībā atrisināt jautājumu par visu 

Daugavpils pilsētas iedzīvotāju nodrošināšanu ar centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas 

pakalpojumiem. No kopējā ūdenssaimniecības pakalpojuma apjoma fiziskās personas ~ 60%, 

juridiskās personas ~30%. 

SIA “Daugavpils ūdens” sniedz ar pamatdarbību saistītus pakalpojumus: nekustamā 

īpašuma pieslēgšana centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, veic ūdens un 

notekūdeņu laboratorijas analīzes, sniedz decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus notekūdeņu 

apstrādes jomā, nodrošina decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistra uzturēšanu, kas kopumā 

sastāda 2.7% no ieņēmumiem. 

Pārskata periodā kapitālsabiedrība veica virkni pasākumu, nodrošinot sniegto 

ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti, modernizējot ūdenssaimniecības infrastruktūru, 

nodrošinot tehnoloģisko attīstību, tostarp tika veikta ūdensvada un notekūdeņu cauruļvadu 

nomaiņa – pārbūvēti ūdensapgādes tīkli 0.695 km un kanalizācijas tīkli 0.151 km. 

 

Cenas/ tarifi  

SPRK padome ar 2014.gada 12.marta lēmumu Nr.35 “Par sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “Daugavpils ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem” apstiprināja SIA 

„Daugavpils ūdens” ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus, kas stājas spēkā 

2014.gada 1.maijā: 

 ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 0.72 EUR/m3 (bez PVN); 

 kanalizācijas pakalpojumu tarifs 0.74 EUR /m3 (bez PVN). 

Aprēķināto tarifu projektu kapitālsabiedrība iesniedz SPRK kopā ar tarifus veidojošo 

izmaksu pamatojumu, ievērojot SPRK padomes lēmumu Nr.1/12 “Noteikumi par tarifus 

veidojošo izmaksu pamatojumu”. Tarifi nosakāmi tādā apmērā, lai lietotāju veiktie tarifu 

maksājumi segtu ekonomiski pamatotas sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un nodrošinātu 
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sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti. 

Neskatoties uz Daugavpils pilsētā pēdējos gados veiktajām aktivitātēm pilsētas vides 

pievilcības uzlabošanā iedzīvotājiem un uzņēmējiem, iedzīvotāju skaits turpina samazināties 

(gan pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem, gan pēc Daugavpils pilsētā deklarētiem 

iedzīvotajiem), kas būtiski ietekmē ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. 

 

Saņemtās licences, atļaujas 

SIA “Daugavpils ūdens” veic savu darbību, pamatojoties uz SPRK 2014.gada 28.oktobra 

reģistrāciju Nr.U10030 ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrā, saskaņā ar VVD 

Daugavpils reģionālās vides pārvaldes izsniegtajām atļaujām B kategorijas piesārņojošai darbībai 

Nr.DA10IB0022 un Nr.DA17IB0011, kā arī atbilstoši spēkā esošiem Latvijas Republikas un ES 

standartiem un prasībām ūdenssaimniecības jomā.  

Ražošanas procesu vadība tiek organizēta saskaņā ar Starptautiskā kvalitātes standarta 

ISO 9001:2015 prasībām (atbilstības sertifikāts Nr.189833-2015-AQ-LVA-FINAS). 2021.gada 

4.janvārī  neatkarīga sertifikācijas iestāde BM Certification  izsniedza  atbilstības sertifikātu № 

MSC-9-489, kas apliecina ka SIA “Daugavpils ūdens” KVS atbilst ISO 9001:2015 standarta 

prasībām. 

Lai nodrošinātu enerģijas patēriņa optimizēšanu un pastāvīgu energopārvaldības sistēmas 

pilnveidošanu, 2020.gadā kapitālsabiedrība ieviesa starptautisko energopārvaldības standartu 

ISO 50001:2018. 2020.gada 23.decembrī  neatkarīga sertifikācijas iestāde BM 

Certification  pirmoreiz izsniedza SIA „Daugavpils ūdens” atbilstības sertifikātu № MSC-50-

504, kas apliecina, ka SIA «Daugavpils ūdens» energopārvadības sistēma atbilst ISO 

50001:2018 standarta prasībām. 

 

Deleģēšanas/ pilnvarojuma līgumi 

SIA “Daugavpils ūdens” sniedz ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Daugavpils 

pilsētas administratīvajā teritorijā pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem ar Pašvaldību kopš 

2009.gada. Šobrīd ir spēkā 2021.gada 1.martā ar Pašvaldību noslēgtais līgums par sabiedrisko 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu (no 2021.gada 1.marta līdz 2026.gada 31.martam), 

kas piešķir pakalpojumu sniedzējam ekskluzīvas tiesības sniegt ūdensapgādes un kanalizācijas 

pakalpojumus Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā.  

Saskaņā ar noslēgto līgumu kapitālsabiedrība atbildīga: 

 par ūdens ieguvi, uzkrāšanu, sagatavošanu lietošanai un piegādi atbilstoši normatīviem 

aktiem par obligātajām dzeramā ūdens nekaitīguma prasībām; 

 notekūdeņu savākšanu centralizētājā kanalizācijas sistēmā un novadīšanu līdz 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu vidē atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. 

 

Galvenie izvirzītie nefinanšu mērķi: 

 Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajām prasībām dzeramajam ūdenim un notekūdeņu attīrīšanai. 

 Dzeramā ūdens ieguve, uzkrāšana, sagatavošana lietošanai un piegādes līdz 

patērētajiem nodrošināšana, t.sk. centralizētās ūdensapgādes sistēmas ekspluatācija 

un uzturēšana. 

 Notekūdeņu savākšana centralizētajā kanalizācijas sistēmā un novadīšana līdz 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšana un novadīšana vidē, t.sk. 

centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācija un uzturēšana. 

 SIA “Daugavpils ūdens” efektīvas darbības un pārvaldības nodrošināšana.  

 Ūdenssaimniecības attīstības un citu projektu ar ES līdzfinansējumu realizācija.  

 

Galvenie izvirzītie finanšu mērķi, rezultatīvie rādītāji 2021.gadā: 

 Saglabāt kopējo ienākumu apjomu, līdzsvarojot izmaksas ar ienākumiem. 

https://lv.bmcertification.com/
http://www.daugavpils.udens.lv/UserFiles/file/2021/Sert_ISO%209001.jpg
http://www.daugavpils.udens.lv/UserFiles/file/2021/Sert_ISO%209001.jpg
https://lv.bmcertification.com/
https://lv.bmcertification.com/
http://www.daugavpils.udens.lv/UserFiles/file/2021/Sert_ISO%2050001.jpg
http://www.daugavpils.udens.lv/UserFiles/file/2021/Sert_ISO%2050001.jpg
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 Būtiski nemainīt kopējo izmaksu apjomu, izņemot tās situācijas, kad mainās preču un 

pakalpojumu cenas vai notiks izmaksu ietekmējošās izmaiņas likumdošanā. 

 Nodrošināt debitoru parāda apjoma samazinājumu, uzlabojot debitoru parādu 

piedziņas pasākumu efektivitāti. 

 Piesaistīt līdzekļus SIA “Daugavpils ūdens” attīstībai, realizējot ūdenssaimniecības 

attīstības projektus. 

 Motivējoša un konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšana darbiniekiem, nodrošinot 

konkurētspējīgu un profesionālu personālu. 

Pamatrādītājs Plāns Fakts 
Izpilde 

% 

Kopējie ieņēmumi 6585300 6490172 98.6 

Kopējie izdevumi 6578500 6717957 102.1 

Neto peļņa/zaudējumi 6800 -227785  

Investīcijas, t. sk.:    

- pamatlīdzekļu iegādei 50914 27690 54.4 

- remontdarbu veikšanai 299027 52360 17.5 

 

Projektu realizācija: 

Attīstot sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabojot to 

pieejamību, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem, t.sk. samazinot 

apkārtējā vidē novadīto piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikācijas riskus, SIA “Daugavpils 

ūdens” turpina īstenot ES Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu “Ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī”. Projekta ietvaros Judovkas 

apkaimē tiek plānots izbūvēt jaunus maģistrālos ārējos ūdensapgādes tīklus 10.6 km kopgarumā 

(tajā skaitā ūdensvada dīķeri), kanalizācijas ārējos inženiertīklus 9.4 km kopgarumā (tajā skaitā 

kanalizācijas dīķeri), 3 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas un pieslēgt jaunizbūvētiem tīkliem 1 

076 Judovkas apkaimes iedzīvotājus. Projekta izpildes termiņš līdz 2023.gada 30.septembrim.  

Sekmīgi tiek īstenots ES ERAF projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils 

pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās – Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” 

(Nr.4.2.2.0/18/I/008).  

Līdz 2025.gadam SIA “Daugavpils ūdens” plāno izbūvēt ūdensapgādes un kanalizācijas 

tīklus Daugavpils pilsētas apkaimēs, kur pakalpojumi nav pieejami vai daļēji pieejami nodrošinot 

iespējami lielākam Daugavpils pilsētas iedzīvotāju skaitam iespēju saņemt normatīvo aktu 

prasībām atbilstošu dzeramo ūdeni, kas noteikts ES direktīvā 98/83/EC un centralizētās 

kanalizācijas pakalpojumus, kas noteikts ES direktīvā 91/271/EEC. Kā arī investīciju plānos 

norādītas izmaksas kapitālsabiedrības īpašumā esošo un radīto dūņu pārstrādes nodrošināšanai. 

Īstenojot Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumos Nr.384 „Noteikumi par 

decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” paredzētās aktivitātes, 

SIA “Daugavpils ūdens” nodrošina arvien plašākas teritorijas klientiem iespējas pieslēgties 

centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, sekmējot notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu notekūdeņu 

attīrīšanas stacijās, arī no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savākto, kas savukārt 

mazinās vides piesārņojumu ne tikai no centralizētajās, bet arī no decentralizētajās sistēmās 

savāktajiem notekūdeņiem - potenciāli Daugavpils pilsētas novada administratīvā teritorija, kur 

kompetenču un resursu apvienošana administratīvi teritoriālās reformas ietvarā novērsīs 

pakalpojuma sadrumstalotību un sekmēs notekūdeņu pārstrādes jaudu palielinājumu, 

pakalpojuma pieejamību un kvalitāti. 

 

Saņemtais finansējums: 

Finansējuma veids / mērķis: 
Summa 

2020 2021 

Saņemtās dotācijas (kompensācija), t. sk.: 240352 1162479 

- Pašvaldības dotācija 240352 1162479 

https://likumi.lv/ta/id/291947-noteikumi-par-decentralizeto-kanalizacijas-sistemu-apsaimniekosanu-un-registresanu
https://likumi.lv/ta/id/291947-noteikumi-par-decentralizeto-kanalizacijas-sistemu-apsaimniekosanu-un-registresanu
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- Valsts dotācija - - 

 

Pašvaldības budžetā iemaksātās dividendes un atstātās peļņas daļas izlietojums: 

SIA “Daugavpils ūdens” saimnieciskās darbības rezultāts 2021.gadā ir zaudējumi, kas tiks 

segti no nākamo periodu peļņas. 

 

Sasniegtie rezultāti: 

Galvenie finanšu rādītāji , EUR 2019 2020 2021 

Neto apgrozījums 5439126 5380275 5463445 

Neto peļņa 104006 100282  

Neto zaudējumi   -227785 

Pašu kapitāls 7933332 9196083 9479540 

Aktīvu kopsumma 50375082 53928076 53369180 

Debitori 700113 596354 613299 

Kreditori 42441750 44731983 43889640 

Samaksātie nodokļi/nodevas 2295456 2213883 2190860 

Izmaksātas dividendes no iepriekšējā perioda peļņas - - - 

Darbinieku skaits (bez valdes locekļa) 257 260 256 

Vidējā bruto atlīdzība mēnesī 790 770 803 

Rentabilitāte:    

Neto peļņas rentabilitāte,% 1.91 1.86 -4.17 

Pašu kapitāla atdeve,% 1.31 1.09 -2.40 

Aktīvu atdeve (ROA), % 0.21 0.19 -0.43 

Efektivitāte:    

Aktīvu aprites rādītājs (≥1) 0.11 0.10 0.10 

Apgrozāmo līdzekļu aprites koeficients 5.21 3.98 4.95 

Likviditāte:    

Kopējās likviditātes rādītājs (≥2) 0.43 0.47 0.38 

Tekošas likviditātes rādītājs (≥1) 0.41 0.46 0.37 

Maksātspēja:    

Saistību īpatsvars bilancē (<0,5) 0.13 0.18 0.14 

Saistību attiecība pret pašu kapitālu (<1) 0.82 1.06 0.80 

Seguma rādītāji:    

Ilgtermiņa ieguldījumu segums ar pašu kapitālu (≥0) 0.16 0.17 0.18 

Apgrozāmo līdzekļu segums ar īstermiņa saistībām 2.31 2.11 2.65 

2021.gadam noteiktie finanšu un nefinanšu mērķu izpildes raksturojošie rezultatīvie 

rādītāji sasniegti daļēji un nosaka veicamo pasākumu īstenošanas pārskatīšanu, nosakot 

efektīvākos risinājumus, kopumā sekmējot Stratēģijā 2021.-2025.gadam noteikto mērķu izpildes 

intensīvāku virzību.  

Īstenojot noteiktos nefinanšu mērķus, SIA “Daugavpils ūdens” nodrošina nepārtrauktus 

un kvalitatīvus ūdenssaimniecības pakalpojumus sniedzot ūdensapgādes un kanalizācijas 

pakalpojumus atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajām prasībām dzeramajam ūdenim un 

notekūdeņu attīrīšanai, dzeramā ūdens ieguvi, atdzelžošanu, attīrīšanu un novadīšanu līdz 

patērētajiem (palielināta ūdensapgādes pakalpojuma pieejamība līdz 92.44%, pakalpojuma 

izmantošanas palielinājums līdz 87.42%, samazināti ūdens zudumi  līdz 15.7%). 

Nodrošināta notekūdeņu savākšana no patērētājiem, attīrīšana un attīrīto notekūdeņu 

novadīšana (palielināta kanalizācijas pakalpojuma pieejamība līdz 91.89%, pakalpojuma 
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izmantošanas palielinājums līdz 87.31%). 

Nav sasniegti plānotie rādītāji jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvē. 

Izvirzītie finanšu mērķi sasniegti daļēji, galvenokārt īstenojot ES KF projektu 

“Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī”, daļēji veiktas 

plānotās investīcijas iekārtu, mehānismu iegādē. Pārskata perioda zaudējumus galvenokārt 

ietekmēja izmaksu palielinājums pakalpojumu sniedzējiem par izveidotiem pieslēgumiem un 

avārijas seku likvidēšanai dūņu laukos “Križi”. Finanšu darbības rādītājus būtiski ietekmē 

pamatdarbības apjomu samazinājums, ko izraisa iedzīvotāju skaita negatīva dinamika, COVID-

19 pandēmijas ārkārtējās situācijas izraisītie ierobežojumi. 
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3.3. SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 

 
Reģ.nr. 41503002485 

Pašvaldības līdzdalība 100 %  

Sabiedrībai nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās 

Kapitālsabiedrības pārvaldība: 

Kapitāla daļu turētājs – Pašvaldība 

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Sabīne Šņepste 

Valdes locekļi – Jūlija Mamaja līdz 14.07.2021. 

                            Ilona Jakovļeva no 14.07.2021. 

 

 

Vispārējais stratēģiskais mērķis – Nodrošināt dzīvojamā fonda uzturēšanu Pašvaldības 

administratīvās teritorijas robežās. 

 

Vispārējais apraksts:  

 

Sniegtie pakalpojumi  

Dzīvojamo māju ekspluatācija un uzturēšana, pārvaldīšanas procesu nodrošināšana. 

Dzīvojamo māju energoefektivitātes darbu organizēšana / veikšana. 

Nekustamā īpašuma, tai skaitā piesaistīto zemes gabala daļu uzturēšana un 

apsaimniekošana.  

SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” pakalpojumu 

saņēmēji ir pilsētas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieki, pašvaldībai piederošo dzīvojamo 

telpu īrnieki. Pakalpojumu pieejamībai pilsētas apkaimēs ir izveidoti trīs namu apsaimniekošanas 

iecirkņi, nodrošināta informācijas un konsultāciju sniegšana. 

SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” pārvalda un 

apsaimnieko 795 dzīvojamās mājas ar kopējo dzīvokļu īpašumu platību 1390740 m2 un 73 

neapdzīvotas telpas ar platību 6475 m2.  

Kapitālsabiedrība sniedz ar pamatdarbību saistītus pakalpojumus: veic elektromontāžas 

darbus, nodrošina īpašumos esošo inženiertehnisko komunikāciju tehnisko apkopi, izbūvi un 

rekonstrukciju, ūdensskaitītāju uzstādīšanu, specializētā autotransporta nomu, dzīvojamo māju 

energoefektivitātes darbus, kas vidēji ir 10% no ieņēmumiem. 

SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” pakalpojumi veicina 

Daugavpils pilsētas iedzīvotāju dzīves kvalitātes nodrošināšanu un uzlabošanu (māju 

apsaimniekošana, komunālie pakalpojumi), pievilcīgas vides veidošanu (teritorijas 

labiekārtošana), pašvaldības īpašuma uzturēšanu un apsaimniekošanu.  

 

Cenas/ tarifi  

Pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķinu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās 

SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” veic atbilstoši 2018.gada 

28.septembrī apstiprinātajiem metodiskajiem norādījumiem “Metodiskie norādījumi dzīvojamās 

mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanai”, kas izstrādāti saskaņā ar 

Ministru kabineta 11.07.2017. noteikumiem Nr.408 „Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un 

apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”.  

Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa kapitālsabiedrības 

klientiem tiek noteikta atbilstoši dzīvojamās mājas labiekārtotības līmenim, kā arī no mājai 

piegulošās teritorijas (saskaņā ar Zemes robežu plānu), kopējās dzīvokļu īpašumu platības un 

plānotajiem remontdarbiem.  

Apsaimniekošanas maksas diapazons 2021.gadā: 

 mājas, kurās nav ūdensapgādes, siltumapgādes, kanalizācijas un sanitārās 

uzkopšanas - 0.1420-0.6111 EUR/m2; 

 mājas, kurās ir ūdensapgāde un kanalizācija, piegulošā teritorija (ir/nav), nav 

siltumapgādes - 0.1581-0.5746 EUR/m2; 
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 mājas, kurās ir gan ūdens un kanalizācija, gan siltumapgāde un piegulošā teritorija 

- 0.1420-1.6457 EUR/m2. 

Saskaņā ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” maksas 

pakalpojumu cenu noteikšanas kārtību, faktisko izdevumu un nākotnes prognozes analīzi, tiek 

noteiktas maksas pakalpojumu cenas, kas ir ekonomiski pamatotas ar pakalpojuma pašizmaksas 

aprēķinu. 

 

Saņemtās licences, atļaujas 

SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” kopš 2003.gada 

17.oktobra ir Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas izsniegtais sertifikāts 

Nr.23 „Par atbilstību namu pārvaldītāja un apsaimniekotāja kvalifikācijai” ar atbilstības 

apstiprināšanu katru gadu. 

Kapitālsabiedrības speciālistiem ir licences: 

 ēku konstrukciju projektēšanai; 

 siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas un ventilācijas sistēmu montāžai; 

 elektroietaišu izbūvei, ekspluatācijai, tehnisko parametru mērīšanai un pārbaudei; 

 visu veidu celtniecības un remontdarbu veikšanai. 

 

Deleģēšanas/ pilnvarojuma līgumi 

Daugavpils pilsētas dome 2004.gada 15.decembrī noslēdza Dzīvojamo māju 

pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības 

uzņēmums”. Līgums uz katru atsevišķu māju darbojas līdz tās pārvaldīšanas tiesību nodošanai ar 

nodošanas-pieņemšanas aktu dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku 

savstarpēju līgumu pilnvarotai personai. 

Pašvaldība pilnvaroja SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 

pārvaldīt Daugavpils pilsētas teritorijā esošo dzīvojamo māju ar piesaistītajiem zemesgabaliem 

un palīgēkām un Daugavpils pilsētas domes īpašumā esošo dzīvokļu apsaimniekošanu, kas ietver 

līgumā noteiktās funkcijas, tai skaitā slēgt līgumus ar komunālo un citu nepieciešamo 

pakalpojumu piegādātājiem, nodrošināt īpašumiem piesaistīto zemesgabalu uzturēšanu, 

labiekārtošanu un sanitāro tīrību, nodrošināt īpašumos esošo inženiertehnisko komunikāciju 

tehnisko apkopi un veikt īpašumu kārtējos remontus, slēgt dzīvojamās telpas īres līgumus un 

neapdzīvojamo telpu, kas atrodas dzīvojamās mājās, nomas līgumus Pašvaldības noteiktajā 

kārtībā, nosakot apsaimniekošanas maksu, veikt līgumos paredzētos maksājumu aprēķinus, 

nodrošināt šo maksājumu rēķinu izsniegšanu, maksājumu saņemšanu un norēķinu kontroli u.c. 

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām”, Daugavpils pilsētas dome 2010.gada 

22.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.402 “Par pilnvarojumu SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās 

saimniecības uzņēmums” un 2010.gada 29. jūnijā noslēdza Pilnvarojuma līgumu - uzdodot 

kapitālsabiedrībai pārstāvēt Daugavpils pilsētas domes intereses līgumā noteiktajos gadījumos un 

pārvaldības procesos.  

 

Galvenie izvirzītie nefinanšu mērķi: 
 Nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu dzīvojamo māju apsaimniekošanu un 

pārvaldīšanu. 

 Veicināt pasākumu īstenošanu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanai 

un kapitālo remontu veikšanai. 

 Panākt klientu apmierinātību ar sniedzamajiem pakalpojumiem, uzturēt komunikāciju 

ar sabiedrību kopumā. 

 

Galvenie izvirzītie finanšu mērķi, rezultatīvie rādītāji 2021.gadā: 

 Nodrošināt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 

konkurētspēju, apgūstot jaunas tehnoloģijas, modernizējot tehniku, veicinot personāla 

attīstību. 
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 Nodrošināt efektīvu kapitālsabiedrības darbību. 

Plānotās aktivitātes efektīvas finanšu plūsmas nodrošināšanai kapitālsabiedrībā:  

 saglabāt stabilu kopējo ieņēmumu apjomu, līdzsvarot izdevumus ar ieņēmumiem; 

 nodrošināt debitoru parāda apjoma samazinājumu; 

 piesaistīt līdzekļus pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju siltumnoturības un 

tehniskā stāvokļa uzlabošanai; 

 saglabāt peļņas apjomu, nodrošināt stabila un maksātspējīga uzņēmuma finansiālo 

pamatu. 

Pamatrādītājs Plāns Fakts 
Izpilde 

% 

Kopējie ieņēmumi 8742713 6154163 70.4 

Kopējie izdevumi 8698282 6151964 70.7 

Neto peļņa/zaudējumi 44431 2199  

Investīcijas, t. sk.:    

- pamatlīdzekļu iegādei 64524 4068 6.3 

- remontdarbu veikšanai 4378927 1657130 37.8 

 

Projektu realizācija: 

SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” piedalās Pašvaldības 

līdzfinansējuma programmu īstenošanā, kas attiecas uz dzīvojamo māju kapitālo remontu 

veikšanu, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanu, energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem, 

t.sk. Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējuma programmas: 

- pagalmu labiekārtošanai, pārbūvei, apgaismojuma izbūvei, māju atjaunošanas darbiem, 

saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 23.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.50 

“Saistošie noteikumi par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu 

daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai”; 

- daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai, saskaņā ar Daugavpils pilsētas 

domes 14.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.47 “Līdzfinansējums 

energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”. 

 

Saņemtais finansējums:  

SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” dotācijas, 

kompensācijas 2020., 2021. gadā nav saņēmusi. 

 

Pašvaldības budžetā iemaksātās dividendes un atstātās peļņas daļas izlietojums: 

Saskaņā ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” dalībnieku 

sapulces lēmumu par 2021.gada pārskata apstiprināšanu, lemts kapitālsabiedrības peļņu novirzīt 

plānošanas dokumentos noteikto uzdevumu īstenošanai. 

 

Sasniegtie rezultāti: 

Galvenie finanšu rādītāji , EUR 2019 2020 2021 

Neto apgrozījums 5640262 5589143 5520919 

Neto peļņa  140113 2199 

Neto zaudējumi -518734   

Pašu kapitāls 3936039 4076151 4078350 

Aktīvu kopsumma 9816976 10110910 10581625 

Debitori 3846708 3923659 4436735 

Kreditori 5880937 6034759 6503275 

Samaksātie nodokļi/nodevas 2584113 2513962 2634131 
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Izmaksātas dividendes no iepriekšējā perioda peļņas - - - 

Darbinieku skaits (bez valdes locekļa) 459 452 448 

Vidējā bruto atlīdzība mēnesī 593 647 666 

Rentabilitāte:    

Neto peļņas rentabilitāte,% -9.20 2.51 0.04 

Pašu kapitāla atdeve,% -13.18 3.44 0.05 

Aktīvu atdeve (ROA), % -5.28 1.39 0.02 

Efektivitāte:    

Aktīvu aprites rādītājs (≥1) 0.57 0.55 0.52 

Apgrozāmo līdzekļu aprites koeficients 0.78 0.70 0.63 

Likviditāte:    

Kopējās likviditātes rādītājs (≥2) 2.83 3.43 4.13 

Tekošas likviditātes rādītājs (≥1) 2.73 3.27 3.93 

Maksātspēja:    

Saistību īpatsvars bilancē (<0,5) 0.30 0.27 0.24 

Saistību attiecība pret pašu kapitālu (<1) 0.75 0.68 0.62 

Seguma rādītāji:    

Ilgtermiņa ieguldījumu segums ar pašu kapitālu (≥0) 1.72 1.91 2.20 

Apgrozāmo līdzekļu segums ar īstermiņa saistībām 0.35 0.29 0.24 

2021.gadam noteiktie finanšu un nefinanšu mērķu izpildes raksturojošie rezultatīvie 

rādītāji sasniegti daļēji un liecina par nepietiekošu Stratēģijā 2021.-2025.gadam noteikto mērķu 

izpildes virzību.  

Īstenojot noteiktos nefinanšu mērķus, SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās 

saimniecības uzņēmums” nodrošina dzīvojamo māju tehniskās apkopes un uzturēšanu, tiek 

likvidētas avārijas sekas, apkopta dzīvojamo māju piegulošā teritorija esošo finanšu līdzekļu 

ietvaros. 

Sekmīgi izpildīts plānotais pārvaldīšanas līgumu noslēgšanā (82% no dzīvojamajām 

mājām), 100% ir veikts enerģijas patēriņa monitorings visām daudzīvokļu ēkām.  

Nav veikta dzīvojamo māju kapitālo remontu veikšana. Remontdarbu plāna izpildes 

apjoms ir nepietiekošs (38%), tai skaitā plānotais paveikt kapitālsabiedrības spēkiem. 

Informācija par pakalpojumiem, aktualitātēm tiek publiskota SIA „Daugavpils dzīvokļu 

un komunālās saimniecības uzņēmums” mājaslapā internetā, nodrošināta darbības atklātība. 

Pakalpojuma kvalitāte netika monitorēta. 

Daļēji sasniegti plānotie finanšu mērķi: neto apgrozījuma rādītāji nedaudz zemāki par 

plānotajiem, nav sasniegti rezultatīvie rādītāji debitoru parādu atgūšanas procesos. Kopumā 

nodrošināta kapitālsabiedrības rentabla saimnieciskā darbība. 

Nav pilnīgi veikta iedzīvotāju apkalpošanas sistēmas modernizācija. Veicinot 

energoefektivitātes paaugstināšanu, nav paveikta izpilde remontdarbos plānotās pilnīgas un 

daļējas dzīvojamo māju renovācijas ietvaros. Daļēji nodrošināta pastāvīga kontrole 

energoresursu patēriņam, pilnībā nav veikti energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi SIA 

„Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” piederošajās ēkās.  
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3.4. SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību 

organizācija” 

 
Reģ.nr. 41503004556 

Pašvaldības līdzdalība 49.91 % / 2020. gads 51.27% 

Sabiedrībai nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās 

Kapitālsabiedrības pārvaldība: 

Kapitāla daļu turētājs – Pašvaldība 

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Sabīne Šņepste 

Valdes locekļi – Aivars Pudāns 

 

 

 
Vispārējais stratēģiskais mērķis – Nodrošināt videi draudzīgas atkritumu apsaimniekošanas 

pakalpojumu sistēmas uzturēšanu, kvalitatīvus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus. 

 

Vispārējais apraksts:  

 

Sniegtie pakalpojumi  

Atkritumu apsaimniekošana: sadzīves atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības 

atkritumu savākšana, pārvadāšana, pārkraušana, šķirošana, uzglabāšana, apglabāšana. 

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” 

nodrošina atkritumu apsaimniekotāju savākto sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu 

poligonā “Cinīši” no Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada, Ilūkstes pilsētas un novada, 

Subates pilsētas, Krāslavas pilsētas un novada, Dagdas pilsētas un novada, Preiļu pilsētas un 

novada, Līvānu pilsētas un novada, Aglonas novada, Vārkavas novada, Riebiņu novada, tai 

skaitā 68 novadu pagastiem. 

Atkritumu savākšanas sistēma ietver: 

 nešķirotu sadzīves atkritumu savākšanu Pašvaldības teritorijā, Ilūkstes novada 

administratīvajā teritorijā un Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā; 

 izlietotā iepakojuma savākšanu sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktos 

(Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā tie ir 100 konteineri ar tilpumu 1,1 m3); 

 šķiroto atkritumu savākšanas laukuma Daugavpilī, Liģinisķu ielas rajonā 

apsaimniekošanu (tiek pieņemti gan atsevišķu veidu bīstamie atkritumi, izlietotais 

iepakojums, videi kaitīgo preču atkritumi, citi pārstrādājami materiāli); 

 nestandarta un lielgabarīta atkritumu savākšanu; 

 bioloģiski sadalošo atkritumu savākšanu. 

Ieņēmumi no atkritumu apglabāšanas ir 62%, no atkritumu savākšanas 34% no kopējā 

ieņēmumu apjoma. 

Saimnieciskā darbība tiek veikta sniedzot tikai ar pamatpakalpojumu saistītas darbības, 

tai skaitā infrastruktūras izmantošana, otrreizējās produkcijas pārdošana, izlietotā iepakojuma 

izmantošana, kas ir 4% no ieņēmumiem. Ieņēmumu apjoma un īpatsvara palielinājuma dinamiku 

ietekmē atkritumu savākšanai noslēgto līgumu skaits. 

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” sniegtie 

atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi, to kvalitāte, būtiski ietekmē iedzīvotāju dzīves un 

uzņēmējdarbības vides kvalitāti. Mūsdienīgas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidē tiek 

ieguldīti ievērojami finanšu līdzekļi, tostarp piesaistot ES finansējumu: investējot atkritumu 

apglabāšanas poligonā, samazinot poligonā apglabājamo atkritumu daudzumu, izveidojot šķiroto 

atkritumu savākšanas punktus bioloģiski noārdāmo atkritumu vākšanai un pārstrādei. 

Būtisks nosacījums atkritumu apsaimniekošanā ir sabiedrības attieksme, izglītotība un tās 

līdzdalība, tāpēc iedzīvotāju informēšana un izglītošana ietver ne tikai informācijas sniegšanu 

par konkrētu vides tēmu, bet arī vides izglītību, sabiedrības līdzdalību un videi draudzīgu rīcību. 
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Cenas/ tarifi  
Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas 

likumā noteiktajam, savā administratīvajā teritorijā ar lēmumu nosaka pašvaldība. 

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu veido: 

 maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, 

dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu 

uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atbilstoši izvēlēts 

atkritumu apsaimniekotājs;  

 SPRK apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu 

poligonā;  

 Dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu. 

Pareizi un pamatoti veidota maksa, kuras pamatā ir princips, ka atkritumu radītājam 

jāmaksā par faktiski radīto atkritumu apjomu, motivē iedzīvotājus šķirot atkritumus jau to 

rašanās avotā.  

No 2021.gada 1.janvāra sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs poligonā 

„Cinīši” atbilstoši 2020.gada 17.decembra SPRK padomes lēmumam Nr.175 “Par sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” 

sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu piemērošanas kārtību” ir 56.19 EUR/t (ar 

dabas resursu nodokli), savukārt no 2022.gada 1.janvāra 63.53 EUR/t (ar dabas resursu nodokli), 

kur palielinājumu būtiski ietekmē dabas resursu nodokļa likmes palielinājums. 

Atbilstoši Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 27.decembra lēmumam Nr.711 “Par 

nešķirotu sadzīves atkritumu maksas par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 

pārkraušanu apstiprināšanu” (3.23 EUR par 1 m3, ja 1 m3 atkritumu svars sastāda 115 kg) 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa no 2021.gada 1.janvāra bija 8,85 EUR (bez 

PVN) par 1 m3 nešķiroto sadzīves atkritumu un 11,78 EUR (bez PVN) par 1 m3 pārējo 

atkritumu. 

 

Saņemtās licences, atļauja 

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” strādā 

atkritumu apsaimniekošanas jomā saskaņā ar VVD 2017.gada 26.septembrī izsniegto (ar 

2019.gada 17.septembra grozījumiem) Atkritumu apsaimniekošanas atļauju Nr.DA17AA0009, 

kas derīga līdz 2027.gada 30.septembrim un VVD 2013.gada 11.martā (atjaunots 2019.gada 

17.jūnijā) izsniegto atļauju A kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.DA13IA0001. 

Likums “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” sadzīves atkritumu jomā nosaka, ka 

sabiedrisko pakalpojumu licence dod sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam tiesības uzņemties 

līdzīgas saistības vienlaikus pret vairākiem lietotājiem licencē noteiktajā teritorijā un nosaka 

sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pienākumu nodrošināt šiem lietotājiem sabiedriskos 

pakalpojumus noteiktā kvalitātē un kvantitātē par noteiktajiem tarifiem. 

Atbilstoši SPRK izsniegtajai licencei Nr.A10015, kapitālsabiedrībai ir atļauts veikt 

sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā „Cinīši”,  Demenes  pagastā, Augšdaugavas 

novadā. 

 

Deleģēšanas/ pilnvarojuma līgumi 

Daugavpils pilsētas dome 2017.gada 29.augustā  noslēdza līgumu par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā (spēkā līdz 30.09.2024.) nosakot 

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” pienākumu 

ievērot apstiprinātajos plānošanas dokumentos noteiktos kvalitātes kritērijus un atkritumu 

apsaimniekošanas mērķus. 

Ilūkstes novada dome un Daugavpils novada dome 2018.gadā noslēdza līgumus par 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ilūkstes novada un Daugavpils novada administratīvajā 

teritorijā. 
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Galvenie izvirzītie nefinanšu mērķi: 

 Nodrošināt efektīvu un videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu Dienvidlatgales 

reģionā. 

 Nodrošināt resursu ilgtspējīgu un efektīvu izmantošanu. 

 Veicināt informācijas apmaiņu, izglītošanu vides un atkritumu apsaimniekošanas 

jautājumos.  

 

Galvenie izvirzītie finanšu mērķi, rezultatīvie rādītāji 2021.gadā: 

 Nodrošināt ilgtspējīgu darbību un attīstību, piesaistot finansējumu SIA “Atkritumu 

apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” darbības kvalitātes 

uzlabošanai un optimizēšanai, t.sk., ES struktūrfondos pieejamo līdzekļu apgūšanu. 

Pamatrādītājs Plāns Fakts 
Izpilde 

% 

Kopējie ieņēmumi 4783390 4775462 99.8 

Kopējie izdevumi 4633260 4413985 95.3 

Neto peļņa/zaudējumi 150130 361477  

Investīcijas, t. sk.:    

- pamatlīdzekļu iegādei 1948860 310620 15.9 

- remontdarbu veikšanai 139000 125070 90.0 

 

Projektu realizācija: 

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” 

2021.gada 26.martā noslēdza Vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par ES 

Kohēzijas fonda projekta īstenošanu Nr.5.2.1.2/20/A/003 “Bioloģiski noārdāmo atkritumu 

pārstrādes iekārtu izveide poligonā “Cinīši””. Projekta kopējie izdevumi: 8 719 222.00 EUR, tai 

skaitā Kohēzijas fonda finansējums 85 % no attiecināmajiem izdevumiem.  

Projekta mērķis – attīstīt bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādi, veicināt atkritumu 

vairākkārtēju izmantošanu Dienvidlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Mērķa 

īstenošana nodrošinās saistošo normatīvo aktu prasību atkritumu apsaimniekošanas jomā izpildi, 

t.i., samazinās apglabāto atkritumu apjomu, palielinās atkritumu pārstrādes īpatsvaru, kā arī 

nodrošinās atkritumos esošu resursu atgriešanu tautsaimniecības apritē. Bioloģiski noārdāmo 

atkritumu pārstrādes procesā radusies biogāze tiks izmantota kā kurināmais koģenerācijas 

stacijai, siltumenerģijas un elektrības ražošanai. Koģenerācijas staciju plānots iegādāties projekta 

īstenošanas ietvaros. Koģenerācijas iekārtās saražotā siltumenerģija ~60% apmērā no saražotā 

daudzuma tiks izmantota poligonā “Cinīši” un bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtās 

tehnoloģisko procesu nodrošināšanai. Pārstrādes procesa gala produktam – digestātam tiks veikta 

pēcapstrāde (sijāšana), kas nepieciešama, lai atdalītu mehāniskos piemaisījumus un sagatavotu 

gala produktu izmantošanai lauksaimniecībā, labiekārtošanas darbos, inženiertehniskam 

vajadzībām un ainavu veidošanā. 

2021.gada 22.novembrī noslēgts līgums “Par inženiertehnisko uzraudzību bioloģiski 

noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveidei poligonā “Cinīši””.     

 

Saņemtais finansējums:  

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” dotācijas, 

kompensācijas 2020., 2021. gadā nav saņēmusi. 

 

Pašvaldības budžetā iemaksātās dividendes un atstātās peļņas daļas izlietojums: 

Kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības rezultāts 2021.gadā ir peļņa 361477 EUR. 

Atbilstoši SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību 

organizācija” dalībnieku sapulces lemtajam: 

50% jeb 180738.50 EUR jāizmaksā dividendēs (89736.74 EUR Daugavpils pašvaldībai), 

atlikušos 50% izlietot projekta “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide 
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poligonā “Cinīši”” realizācijai, kur projekta kopējās attiecināmās izmaksas 6 952 809.00 EUR, 

t.sk. ES Kohēzijas fonda atbalsts 5 909 887.68 EUR, atlikušo finansējuma daļu 

1 042 921.35 EUR plānots segt no kapitālsabiedrības budžeta līdzekļiem. 

 

Sasniegtie rezultāti: 

Galvenie finanšu rādītāji , EUR 2019 2020 2021 

Neto apgrozījums 3599299 3894604 4482049 

Neto peļņa 435723 442897 361477 

Neto zaudējumi    

Pašu kapitāls 1759147 1984182 2358959 

Aktīvu kopsumma 5413003 5370119 5464559 

Debitori 464814 500826 576566 

Kreditori 3653856 3385937 3105600 

Samaksātie nodokļi/nodevas 2456731 2787924 3134519 

Izmaksātas dividendes no iepriekšējā perioda peļņas 265514 217862 - 

Darbinieku skaits (bez valdes locekļa) 80 82 83 

Vidējā bruto atlīdzība mēnesī 927 954 1013 

Rentabilitāte:    

Neto peļņas rentabilitāte,% 12.11 11.37 8.06 

Pašu kapitāla atdeve,% 24.77 22.32 15.32 

Aktīvu atdeve (ROA), % 8.05 8.25 6.61 

Efektivitāte:    

Aktīvu aprites rādītājs (≥1) 0.66 0.73 0.82 

Apgrozāmo līdzekļu aprites koeficients 1.97 1.80 1.92 

Likviditāte:    

Kopējās likviditātes rādītājs (≥2) 3.03 3.69 4.19 

Tekošas likviditātes rādītājs (≥1) 2.90 3.55 3.97 

Maksātspēja:    

Saistību īpatsvars bilancē (<0,5) 0.07 0.06 0.06 

Saistību attiecība pret pašu kapitālu (<1) 0.20 0.17 0.13 

Seguma rādītāji:    

Ilgtermiņa ieguldījumu segums ar pašu kapitālu (≥0) 0.49 0.62 0.75 

Apgrozāmo līdzekļu segums ar īstermiņa saistībām 0.33 0.27 0.24 

2021.gadam noteiktie finanšu un nefinanšu mērķu izpildes raksturojošie rezultatīvie 

rādītāji tiek veiksmīgi īstenoti un liecina par sekmīgu Stratēģijā 2021.-2025.gadam noteikto 

mērķu izpildes virzību.  

Īstenojot noteiktos nefinanšu mērķus, SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales 

starppašvaldību organizācija” nodrošina efektīvu un videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu 

Dienvidlatgales reģionā samazinot apglabājamo bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzumu līdz 

47.59%, faktiski pārstrādājot 100% no šķiroto atkritumu daudzuma, atbilstoši veiktajiem vides 

monitoringa datiem, uzlabojas poligona atkritumu apsaimniekošana, tai skaitā apglabāšana tiek 

veikta, neapdraudot cilvēku veselību un neradot kaitējumu videi. Tiek nodrošināta regulāra 

sadzīves atkritumu savākšana un izvešana atbilstoši Pašvaldības saistošajos noteikumos 

noteiktajam. Informācija par dalīto atkritumu vākšanu tiek sniegta SIA “Atkritumu 

apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” mājas lapā internetā, kas nav 

pietiekoši sabiedrības informēšanas un izglītošanas jomā.  

Izvirzītie finanšu mērķi tiek sasniegti: nodrošināta rentabla saimnieciskā darbība un 
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pozitīva pašu kapitāla atdeve, ekonomiski pamatota sadzīves atkritumu apglabāšanas 

pakalpojuma tarifa uzturēšana. Tiek nodrošināti būtiski kapitālieguldījumi, ES finansējuma 

piesaiste ilgtspējīgai darbībai un attīstībai.  

Apgrozījuma apjoma pieauguma dinamiku ietekmē atkritumu savākšanas funkciju 

deleģēšana un sniegtā pakalpojuma darbības teritoriālā paplašināšanās, kas liecina par to, ka 

atkritumu apglabāšana un savākšana, it īpaši dalītā vākšana un šķirošana, ir pieprasīta un 

nepieciešama, un, ka sniegtā pakalpojumu kvalitāte ir laba, kas palielina sniegto pakalpojumu 

skaitu, nodrošinot pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem.  
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3.5. AS “Daugavpils satiksme” 

 
Reģ.nr. 41503002269  

Pašvaldības līdzdalība 100 %  

Sabiedrībai nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās 

Kapitālsabiedrības pārvaldība: 

Kapitāla daļu turētājs – Pašvaldība 

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Sabīne Šņepste 

Valdes locekļi – Sergejs Blagoveščenskis 

 

Vispārējais stratēģiskais mērķis – Nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamību, 

veicinot Daugavpils pilsētas iedzīvotāju mobilitāti un pamatvajadzību apmierināšanu. 

 

Vispārējais apraksts: 

 

Sniegtie pakalpojumi  

Sabiedriskā transporta pakalpojumi ar tramvajiem un autobusiem.  

2013.gada 20.decembrī noslēgta Vienošanās Nr.1 “Par grozījumiem 2011.gada 

28.decembra līgumā Par sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījumu pārvadājumiem ar 

tramvajiem”, nosakot, ka līgums stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri un darbojas: 

 pārvadājumiem ar tramvajiem līdz 2026.gada 31.decembrim; 

 pārvadājumiem ar autobusiem līdz 2023.gada 31.decembrim.  

Pašvaldībai piederošo maksas autostāvvietu, kas atrodas ielu sarkano līniju robežās, 

ierīkošana un uzturēšana, aprīkojumu uzstādīšana un uzturēšana, to apkope un sanitārā tīrība 

(31.01.2022. tika noslēgts Deleģēšanas līgums, kas ir spēkā līdz 2027.gada 31.janvārim). 

Papilddarbība - pakalpojumi, kas tiek sniegti saistībā ar pamatpakalpojuma sniegšanu, ar 

mērķi racionāli un lietderīgi izmantot AS “Daugavpils satiksme” resursus: 

- reklāmas pakalpojumi (tramvaju un autobusu korpusa virsmas uzlīmes, audio-reklāma);  

- telpu noma (autoostas, garāžu teritorijas, remonta zonas izmantošana); 

- tehnikas, autotransporta noma (atsevišķu pasūtījumu izpilde, vēsturiskā tramvaja 

pakalpojumi tūristiem un pilsētas viesiem).  

 

Cenas/ tarifi  
Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 28.jūnija lēmumu Nr.337 “Par 

sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifiem” tika noteikti šādi pasažieru un bagāžas 

pārvadāšanas tarifi (ar PVN, spēkā no 01.09.2018. līdz 31.05.2022.): 

Pilsētas autobusos: 

 vienreizēja braukšanas maksa vienam braucienam - 0.50 EUR; 

 par bagāžas (izmēri no 60x40x20cm līdz 100x60x30cm) pārvadāšanu1 – 0.50 

EUR; 

 par dzīvnieku pārvadāšanu – 0.50 EUR; 

 abonementa maksa par mēnešbiļeti vienā maršrutā – 25.00 EUR; 

 abonementa maksa par mēnešbiļeti divos maršrutos – 30.00 EUR; 

 abonementa maksa par mēnešbiļeti visos maršrutos – 35.00 EUR. 

Pilsētas tramvajos: 

 vienreizēja braukšanas maksa vienam braucienam - 0.50 EUR; 

 par bagāžas (izmēri no 60x40x20cm līdz 100x60x30cm) pārvadāšanu – 0.50 

EUR; 

 par dzīvnieku pārvadāšanu – 0.50 EUR; 

                                                      
1 Ar Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 29.decembra lēmumu Nr.690 no maksas par bagāžas pārvadāšanu ir 

atbrīvotas pasažieru kategorijas, kurām ir tiesības uz braukšanas maksas atvieglojumiem pilsētas sabiedriskajā 

transportā.  
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 abonementa maksa par mēnešbiļeti visos maršrutos – 25.00 EUR. 

Sniedzot papildpakalpojumus, AS “Daugavpils satiksme” nosaka cenas atbilstoši 

izstrādātajiem cenrāžiem. 

 

Saņemtās licences, atļaujas 

VSIA “Autotransporta direkcija” izsniegtā licence: sērija PV Nr.00517 pasažieru 

komercpārvadājumiem ar autobusiem Latvijas teritorijā (derīga līdz 17.12.2023.).  

VSIA “Autotransporta direkcija” izsniegti PP sertifikāti: PKV-024334 (derīgs līdz 

10.11.2023.); PKV-026439 (derīgs līdz 09.10.2024.); PKV-026440 (derīgs līdz 22.09.2024.). 

VSIA “Autotransporta direkcija” (uz 14.09.2022) izsniegtas 74 licences kārtiņas, kas 

apliecina, ka pārvadātājs ar konkrēto autotransporta līdzekli var veikt dokumentā vai ierakstā 

norādītā veida komercpārvadājumus. 

VVD izsniedzis šādas atļaujas:  

 autobusu daļā: Kārklu iela 24, Daugavpils, 04.12.2015. Atļauja B kategorijas piesārņojošai 

darbībai Nr.DA13IB0045; 

 tramvaju daļā: Jātnieku iela 90, Daugavpils, 18.Novembra iela 183, Daugavpils, 

05.08.2014. Apliecinājums C kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.DA14IC0070.  

 

Deleģēšanas/ pilnvarojuma līgumi 

2011.gada 28.decembrī starp AS „Tramvaju uzņēmums” un Daugavpils pilsētas domi 

tika noslēgts Sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgums pārvadājumiem ar 

tramvajiem. Līgums ir spēkā no 2012.gada 1.janvāra līdz 2026.gada 31.decembrim. Saskaņā ar 

Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 12.decembra lēmumu Nr.615, AS „Tramvaju uzņēmums” 

nomainīja savu nosaukumu uz AS „Daugavpils satiksme”.  

Daugavpils pilsētas dome 2013.gada 17.decembrī pieņēma lēmumu Nr.634 „Par 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils autobusu parks” reorganizācijas uzsākšanu, 

nodalot Daugavpils pilsētas sabiedriskā transporta pakalpojumu daļu un pievienojot to AS 

„Daugavpils satiksme”.  

No 2014.gada 1.janvāra AS „Daugavpils satiksme” veic pārvadājumus arī ar autobusiem, 

pamatojoties uz 2013.gada 20.decembra Vienošanās Nr.1 “Par grozījumiem 2011.gada 

28.decembra līgumā Par sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījumu pārvadājumiem ar 

tramvajiem”.  

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 15.jūlija lēmumu Nr.447, tika uzsākts 

AS “Daugavpils satiksme” un SIA “Parkings D” reorganizācijas process, līdz ar ko 2021.gada 

1.oktobrī tika parakstīts reorganizācijas līgums.  

2022.gada 8.augustā starp Pašvaldību un AS “Daugavpils satiksme” tika noslēgts 

Deleģēšanas līgums par Pašvaldībai piederošo maksas autostāvvietu ierīkošanu un uzturēšanu, 

aprīkojumu uzstādīšanu un uzturēšanu, to apkopi un sanitāro tīrību. 

 

Galvenie izvirzītie nefinanšu mērķi 

 Nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamību un kvalitātes līmeņa 

uzlabošanu. 

 Modernizēt sabiedriskos transportlīdzekļus, tehniskās iekārtas, veikt infrastruktūras  

atjaunošanu. 

 Nodrošināt personāla un darba vides uzlabošanu, pilnveidot sadarbību ar sabiedrību 

kopumā. 

 

Galvenie izvirzītie finanšu mērķi, rezultatīvie rādītāji 2021.gadā 

 Nodrošināt finanšu stabilitāti, iekšējo darba procesu efektivitātes uzlabošanu. 

Pamatrādītājs Plāns Fakts 
Izpilde 

% 

Kopējie ieņēmumi 9 861 110 9 637 985 97.7 
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Kopējie izdevumi 9 849 471 9 707 086 98.6 

Neto peļņa/zaudējumi 11 639 -69 101 - 

Investīcijas, t. sk.:    

- pamatlīdzekļu iegādei 601 502 566 802 94.2 

- remontdarbu veikšanai 525 250 71 799 13.7 

 

Projektu realizācija 

2021.gadā AS “Daugavpils satiksme” turpināja realizēt Kohēzijas fonda līdzfinansētos 

projektus. Ekspluatācijā tika nodota pārbūvētā tramvaju līnija 2,06 km garumā posmā Vienības iela 

- Stacijas iela, 18.novembra un Ventspils ielu krustojumā Kohēzijas fonda projekta “Videi 

draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros. Papildus tam, tika uzsākta 

projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā 2.kārta” realizācija. 

2021.gadā turpinājās projektēšanas darbi jaunas tramvaju līnijas būvniecībai Vaiņodes ielas posmā, 

kas savienos pilsētas apkaimes “Ķīmija” – “Vecstropi” un turpinājās esošās tramvaju līnijas 

pārbūves darbi posmā Parādes iela (Cietokšņa iela no Parādes ielas) līdz galapunktam 

“Cietoksnis”. Kā arī iesniegts un apstiprināts projekts “Videi draudzīgu autobusu iegāde 

Daugavpils pilsētai”, kura ietvaros plānots iegādāties 35 jaunus ar saspiesto dabasgāzi (CNG) 

darbināmus autobusus. 

 

Saņemtais finansējums 
Finansējuma veids / mērķis: Summa 

 2020 2021 

Saņemtās dotācijas (kompensācija), t. sk.: 6 047 227 6 674 953 

- Pašvaldības dotācija 5 596 079 6 218 485 

- Valsts dotācija 451 149 456 468 

Saskaņā ar Ministru kabineta 28.07.2015. noteikumiem Nr.435 „Kārtība, kādā nosaka un 

kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un 

nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu”, AS “Daugavpils satiksme” sniedz pārskatus par 

pasažieru pārvadāšanu un peļņas vai zaudējumu aprēķinu no pamatdarbības un saņem zaudējuma 

kompensāciju no Pašvaldības, t.sk. par piešķirtajiem braukšanas maksas atvieglojumiem un no 

Valsts budžeta par I un II grupas invalīdu, kā arī personu līdz 18 gadiem ar invaliditāti un 

pavadošo personu pārvadāšanu. 

2021.gadā AS “Daugavpils satiksme” saņēma Pašvaldības dotāciju 54 544 EUR apmērā, 

saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 31.maija lēmumu Nr.345 “Par līdzekļu 

piešķiršanu AS “Daugavpils satiksme” (reģ. Nr.41503002269) un SIA „Daugavpils autobusu 

parks” (reģ. Nr.41503007196) darbinieku prēmēšanai”. 

 

Pašvaldības budžetā iemaksātās dividendes un atstātās peļņas daļas izlietojums 

Saskaņā ar AS “Daugavpils satiksme” 2022.gada 30.maija ārkārtas akcionāra sapulces 

lēmumu, kapitālsabiedrības 2021.gada finansiālās darbības rezultāts ir peļņa 4 247 EUR. 

Akcionāru sapulces laikā tika nolemts 50% no peļņas atstāt AS “Daugavpils satiksme” rīcībā 

iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai, nenovirzot dividenžu izmaksai. 

 

Sasniegtie rezultāti: 

Galvenie finanšu rādītāji , EUR 2019 2020 2021 

Neto apgrozījums 6 611 141 3 951 786 3 432 077 

Neto peļņa 18 183  4 247 

Neto zaudējumi  -81 726  

Pašu kapitāls 1 768 349 3 501 688 3 505 141 

Aktīvu kopsumma 27 072 557 30 965 846 35 818 544 

Debitori 49 978 304 796 173 448 
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Kreditori 25 304 208 27 464 158 32 313 403 

Samaksātie nodokļi/nodevas 2 480 026 2 095 509 2 133 304 

Izmaksātas dividendes no iepriekšējā perioda peļņas - - - 

Darbinieku skaits (bez valdes locekļa) 555 553 552 

Vidējā bruto atlīdzība mēnesī 624 628 689 

Rentabilitāte:    

Neto peļņas rentabilitāte,% 0.28 -2.07 0.12 

Pašu kapitāla atdeve,% 1.03 -2.33 0.12 

Aktīvu atdeve (ROA), % 0.07 -0.26 0.01 

Efektivitāte:    

Aktīvu aprites rādītājs (≥1) 0.24 0.13 0.10 

Apgrozāmo līdzekļu aprites koeficients 2.73 3.28 1.18 

Likviditāte:    

Kopējās likviditātes rādītājs (≥2) 0.72 0.36 0.71 

Tekošas likviditātes rādītājs (≥1) 0.47 0.15 0.61 

Maksātspēja:    

Saistību īpatsvars bilancē (<0,5) 0.90 0.85 0.87 

Saistību attiecība pret pašu kapitālu (<1) 13.79 7.55 8.85 

Seguma rādītāji:    

Ilgtermiņa ieguldījumu segums ar pašu kapitālu (≥0) 0.07 0.12 0.11 

Apgrozāmo līdzekļu segums ar īstermiņa saistībām 1.39 2.74 1.41 

2021.gadam noteiktie finanšu un nefinanšu mērķi sasniegti daļēji, jo AS “Daugavpils 

satiksme” darbību būtiski ietekmēja COVID-19 pandēmija. Neskatoties uz valstī ieviestajiem 

ierobežojumiem, Daugavpils pilsētā pilnībā tika nodrošināta sabiedriskā transporta pakalpojumu 

pieejamība.  

Pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai 2021.gadā tika piesaistīti ES struktūrfondi, līdz ar 

ko tika pārbūvēta kontakttīkla sistēma un pielāgots pantogrāfa tipa strāvas uztvērējs, tika izstrādāts 

būvprojekts jaunas tramvaju līnijas izbūvei, tika izsludināts iepirkums uz projektēšanu esošās 

tramvaju līnijas pārbūvei, tika nodrošināta sabiedrisko transportlīdzekļu un tehnisko iekārtu 

modernizācija, tai skaitā tika noslēgts līgums par 20 jaunu autobusu iegādi, tika izsludināti 

iepirkumi 11 jauno ar saspiesto dabasgāzi (CNG) darbināmo mikroautobusu iegādei, 14 ar 

saspiesto dabasgāzi (CNG) darbināmo autobusu iegādei un 4 ar elektrību darbināmo 

mikroautobusu iegādei.  

2021.gadā tika izstrādāti būvprojekti ēku energoefektivitātes paaugstināšanai šādiem AS 

“Daugavpils satiksme” n/ī objektiem: 18.novembra ielā  183, Jātnieku ielā 90, Kārklu ielā 24 

darbnīcai un administratīvai ēkai. Tika nodrošināta iekšējās kontroles dienesta darbība (personāla 

un darba vides uzlabošana) - notika 48 darba kvalitātes komisijas sēdes, kurās tika izskatīti 

personāla darba pārkāpumi.  

AS “Daugavpils satiksme” galvenie finanšu rādītāji uzlabojās, savukārt izvirzītie finanšu 

mērķi nav sasniegti. Neskatoties uz pozitīvu naudas plūsmu un to, ka faktiskās naudas plūsmas 

svārstības nepasniedz 10%, kapitālsabiedrības ieņēmumu un izdevumu apjoms neatbilst 2021.gadā 

plānotajiem rādītājiem: ieņēmumu plāna izpilde ir 97,7%, izdevumu plāna izpilde ir 98.6%, 

plānotā peļņa 11.6 tūkst. EUR, faktiskie zaudējumi 69.1 tūkst. EUR apmērā. Plāna neizpildi 

galvenokārt ietekmēja COVID-19 pandēmija. 
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3.6. SIA “Daugavpils autobusu parks” 

 
Reģ.nr. 41503007196  

Pašvaldības līdzdalība 100 %  

Sabiedrībai nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās 

Kapitālsabiedrības pārvaldība: 

Kapitāla daļu turētājs – Pašvaldība 

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Sabīne Šņepste 

Valdes locekļi – Sergejs Mihailovs 

 

Vispārējais stratēģiskais mērķis – Organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus. 

 

Vispārējais apraksts: 

 

Sniegtie pakalpojumi  

Sabiedriskā transporta pakalpojumi ar autobusiem.  

SIA “Daugavpils autobusu parks” nodrošina pasažieru pārvadājumus reģionālajos 

vietējās nozīmes, reģionālajos starppilsētu nozīmes un starptautiskajos autobusu maršrutos, kā 

arī piedāvā klientiem transporta nomas pakalpojumus iekšzemē un ārvalstīs pēc pasūtījumiem. 

Pārvadājumi tiek nodrošināti pamatojoties uz ar VSIA “Autotransporta direkcija” noslēgtajiem 

līgumiem. Apkalpošanas zonas ir Daugavpils, Dagdas, Ilūkstes un Krāslavas novadi. Tiek 

organizēti starppilsētu maršruti starp Rīgu, Rēzekni, Ludzu un citām pilsētām, ka arī starptautiskais 

autobusu maršruts “Daugavpils-Braslava”. Izņemot regulāro maršrutu reisus, tiek veikti 

ekskursijas pārvadājumi pēc iedzīvotāju pieteikumiem uz Eiropas valstīm.  

Papilddarbībā - pakalpojumi, kas tiek sniegti saistībā ar pamatpakalpojuma sniegšanu, ar 

mērķi racionāli un lietderīgi izmantot SIA “Daugavpils autobusu parks” resursus - autotransporta 

remonta un diagnostikas pakalpojumi pēc fizisko un juridisko personu pieteikumiem. 

 

Cenas/ tarifi  

Saskaņā ar Ministru kabineta 28.07.2015. noteikumu Nr.435 “Kārtība, kādā nosaka un 

kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un 

nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu” 86.punktu, SIA “Daugavpils autobusu parks” 

sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu (braukšanas maksu) nosaka pārvadātājs, kas iesniedz 

pasūtītājam VSIA “Autotransporta direkcija” informāciju par tarifa lielumu. Sniedzot 

papildpakalpojumus, SIA “Daugavpils autobusu parks” nosaka cenas atbilstoši izstrādātajiem 

cenrāžiem. 

 

Saņemtās licences, atļaujas 

VSIA “Autotransporta direkcija” licence starptautiskajiem pasažieru 

komercpārvadājumiem ar autobusiem, reģ. Nr.00124 (spēkā līdz 14.03.2024.). 

Eiropas kopienas atļauja starptautiskiem pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusu, reģ. 

Nr. EP-00023 (spēkā līdz 14.03.2024.). 

VSIA “Autotransporta direkcija” izsniegtas 60 licences kārtiņas, kas apliecina, ka 

pārvadātājs ar konkrēto autotransporta līdzekli var veikt dokumentā vai ierakstā norādītā veida 

komercpārvadājumus. 

VVD izsniedzis šādas atļaujas: 

 C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums pēc adreses Kārklu iela 24, 

Daugavpilī, reģ. Nr.DA15IC0061; 

 sadedzināšanas iekārtas piesārņojošās darbības C kategorijas apliecinājums pēc 

adreses Upes ielā 9, Ilūkstē, Augšdaugavas novadā, reģ. Nr.LA21IC0021; 

 sadedzināšanas iekārtas piesārņojošās darbības C kategorijas apliecinājums pēc 

adreses Alejas ielā 6, Dagdā, reģ. Nr.LA21IC0022. 

Deleģēšanas/ pilnvarojuma līgumi 
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SIA “Daugavpils autobusu parks” nav noslēgts deleģēšanas vai pilnvarojuma līgums ar 

Pašvaldību. 

 

Galvenie izvirzītie nefinanšu mērķi: 

 Nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamību un kvalitātes līmeņa 

uzlabošanu. 

 Atjaunot un modernizēt sabiedriskos transportlīdzekļus, tehniskās iekārtas, veikt 

infrastruktūras atjaunošanu. 

 Nodrošināt personāla un darba vides uzlabošanu, pilnveidot sadarbību ar iestādēm, 

partneriem un sabiedrību kopumā. 

 

Galvenie izvirzītie finanšu mērķi, rezultatīvie rādītāji 2021.gadā: 

 Nodrošināt ilgtspējīgu sabiedrības attīstību, piesaistot finansējumu investīcijām.  

 Nodrošināt efektīvu naudas līdzekļu vadības veikšanu sabiedriskā transporta 

pakalpojumu pasūtījuma un saistību izpildei. 

Pamatrādītājs Plāns Fakts 
Izpilde 

% 

Kopējie ieņēmumi 5 268 430 5 017 153 95.2 

Kopējie izdevumi 5 267 934 4 909 978 93.2 

Neto peļņa/zaudējumi 496 107 175  

Investīcijas, t. sk.:    

- pamatlīdzekļu iegādei 3 278 851 3 233 755 98.6 

- remontdarbu veikšanai 70 650 1 484 2.1 

 

Projektu realizācija  
2021.gadā SIA “Daugavpils autobusu parks” iegādājas 16 jaunus autobusus MAN Intercity 

R60, kā arī 9 jaunus autobusus Mercedes Benz Sprinter 514 CDI. Projektu realizācijai tika 

izmantoti kapitālsabiedrības pašu naudas līdzekļi un piesaistītais kredītiestādes (SIA “SEB” 

līzings) finansējums. 

 

Saņemtais finansējums  

Finansējuma veids / mērķis: 
Summa 

2020 2021 

Saņemtās dotācijas (kompensācija), t. sk.: 3 315 297 3 850 553 

- Pašvaldības dotācija 0 11 327 

- Valsts dotācija 3 315 297 3 839 226 

Saskaņā ar Ministru kabineta 28.07.2015. noteikumiem Nr.435 „Kārtība, kādā nosaka un 

kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un 

nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu”, SIA “Daugavpils autobusu parks” sniedz 

pārskatus par pasažieru pārvadāšanu un peļņas vai zaudējumu aprēķinu no pamatdarbības un 

saņem zaudējuma kompensāciju no VSIA “Autotransporta direkcija” par piešķirtajiem braukšanas 

maksas atvieglojumiem. 

2021.gadā SIA “Daugavpils autobusu parks” saņēma Pašvaldības dotāciju 11 327 EUR 

apmērā, saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 31.maija lēmumu Nr.345 “Par līdzekļu 

piešķiršanu AS “Daugavpils satiksme” (reģ. Nr.41503002269) un SIA „Daugavpils autobusu 

parks” (reģ. Nr.41503007196) darbinieku prēmēšanai”. 

 

Pašvaldības budžetā iemaksātās dividendes un atstātās peļņas daļas izlietojums 

Saskaņā ar Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 55.panta pirmo daļu, kā arī pamatojoties 

uz Komerclikuma 182.panta trešo daļu, dalībniekiem nedrīkst izdarīt izmaksas, ja sabiedrības pašu 

kapitāls pārskata gada noslēgšanas brīdī ir mazāks par sabiedrības pamatkapitāla apmēru. 

Ņemot vērā, ka 2021.gadā saimnieciskās darbības rezultātā SIA “Daugavpils autobusu 
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parks” pašu kapitāls (1 854 373 EUR) ir mazāks par pamatkapitālu (5 032 413 EUR), saņemtā 

peļņa (56 590 EUR) tika atstātā kapitālsabiedrības rīcībā un tika novirzīta iepriekšējo gadu 

zaudējumu segšanai. 

 

Sasniegtie rezultāti: 

Galvenie finanšu rādītāji , EUR 2019 2020 2021 

Neto apgrozījums 1 956 455 1 334 695 1 162 023 

Neto peļņa 54 393 154 175 56 590 

Neto zaudējumi    

Pašu kapitāls 1 643 608 1 797 783 1 854 373 

Aktīvu kopsumma 3 198 895 2 831 458 5 894 982 

Debitori 95 443 84 592 98 706 

Kreditori 1 555 287 1 033 675 4 040 609 

Samaksātie nodokļi/nodevas 975 429 888 849 894 833 

Izmaksātas dividendes no iepriekšējā perioda peļņas 0 0 0 

Darbinieku skaits (bez valdes locekļa) 207 197 187 

Vidējā bruto atlīdzība mēnesī 757 763 876 

Rentabilitāte:    

Neto peļņas rentabilitāte,% 2.78 11.55 4.87 

Pašu kapitāla atdeve,% 3.31 8.58 3.05 

Aktīvu atdeve (ROA), % 1.70 5.45 0.96 

Efektivitāte:    

Aktīvu aprites rādītājs (≥1) 0.61 0.47 0.20 

Apgrozāmo līdzekļu aprites koeficients 2.21 1.45 0.93 

Likviditāte:    

Kopējās likviditātes rādītājs (≥2) 0.97 1.42 1.03 

Tekošas likviditātes rādītājs (≥1) 0.87 1.27 0.94 

Maksātspēja:    

Saistību īpatsvars bilancē (<0,5) 0.49 0.37 0.69 

Saistību attiecība pret pašu kapitālu (<1) 0.95 0.57 2.18 

Seguma rādītāji:    

Ilgtermiņa ieguldījumu segums ar pašu kapitālu (≥0) 0.71 0.94 0.40 

Apgrozāmo līdzekļu segums ar īstermiņa saistībām 1.03 0.70 0.97 

Atbilstoši SIA “Daugavpils autobusu parks” iesniegtajam pārskatam par 2021.gadu, 

COVID-19 pandēmijas izplatības dēļ noteikto nefinanšu un finanšu mērķu sasniedzamie rezultāti 

tika sasniegti daļēji. Nav sasniegts plānotais pārvadāto pasažieru skaits (plāna izpilde 74,3%), ko 

ietekmēja autobusu ietilpības 50-80% ierobežojumi reģionālās nozīmes maršrutos. Nodrošināta 

ritošā sastāva atjaunošana ar jauniem, kvalitatīviem un videi draudzīgiem (EURO 6) 

transportlīdzekļiem (iegādāti 25 jaunie autobusi). Autobusi tika nodrošināti ar jauniem kases 

aparātiem atbilstoši VSIA “Autotransporta direkcija” un Valsts ieņēmumu dienesta prasībām. 16 

transportlīdzekļi tika aprīkoti ar bezskaidras naudas norēķināšanas ierīcēm.  

Uz doto brīdi turpinās transportlīdzekļu aprīkošana ar integrēto kustības kontroles, 

pasažieru drošības un informēšanas sistēmu (60 gab.), kā arī katrā autobusa salonā tiek uzstādītas 2 

videokameras (kopā 72 gab.), atbilstoši VSIA “Autotransporta direkcija” prasībām. Tiek 

pilnveidota pasažieru informācijas pieejamība transportlīdzekļos, kā arī, saskaņā ar saņemtiem 

iesniegumiem, tika atjaunoti 3 maršruti un atklāts 1 jauns maršruts “Daugavpils-Līvāni”.  

Saskaņā ar SIA “Daugavpils autobusu parks” iesniegtajiem datiem, tika nodrošināta 
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kapitālsabiedrības rentabla darbība, tai skaitā tika nodrošināta finanšu stabilitāte. t.i. naudas 

plūsmas seguma koeficients ir 1,22 (≥ 1.2), faktiskās naudas plūsmas atlikums pārsniedz plānoto 

par 208%. Būtisko noviržu gadījumā kapitālsabiedrība sniedz atbildes un skaidrojumus 

Pašvaldības noteiktajā kartībā.  
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3.7. SIA “Labiekārtošana-D” 

 
Reģ.nr. 41503003033  

Pašvaldības līdzdalība 100 %  

Sabiedrībai nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās 

Kapitālsabiedrības pārvaldība: 

Kapitāla daļu turētājs – Pašvaldība 

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Sabīne Šņepste 

Valdes locekļi – Jūlija Mamaja 

 

Vispārējais stratēģiskais mērķis – Gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un 

sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un 

citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana 

un uzturēšana, atkritumu savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto 

dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana). 

 

Vispārējais apraksts: 

 

Sniegtie pakalpojumi 

Skvēru, parku, zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana, kapsētu un beigto dzīvnieku 

apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana, pilsētas ceļu apkalpošana, pilsētas infrastruktūras 

elementu, būvju uzturēšana un remonts, pilsētas ielu un laukumu apgaismošana.  

Papilddarbība - pakalpojumi, kas tiek sniegti saistībā ar pamatfunkciju pildīšanu, ar mērķi 

racionāli un lietderīgi izmantot kapitālsabiedrības resursus: 

- specializēto transportlīdzekļu un mehānismu noma; 

- elektroapgādes nodrošināšana publiskajiem pasākumiem; 

- reklāmmateriālu izvietošana uz reklāmu stendiem; 

- daudzveidīgu izaudzēto dārza puķu stādu pārdošana; 

- galdniecības izstrādājumu izgatavošana pēc individuāliem pasūtījumiem.  

 

Cenas/ tarifi  

SIA “Labiekārtošana-D” deleģēto pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto pakalpojumu 

maksas apmērs tiek noteikts atbilstoši Daugavpils pilsētas domes 21.06.2017. noteikumiem Nr.2 

“Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana-D” sniegto maksas pakalpojumu cenu 

noteikšanas kārtība”. Pakalpojuma maksas apmērs nav mazāks par aprēķinātā pakalpojuma vai 

izstrādājuma pašizmaksu, kā arī pilnai pakalpojuma pašizmaksai pieskaita peļņu, kuras apmērs 

nepārsniedz 8%. Pašizmaksā ietver tikai ekonomiski pamatotas uzņēmējdarbības izmaksas, kas 

saistītas ar konkrēta pakalpojumu sniegšanu vai izstrādājuma izgatavošanu. Sniedzot 

papildpakalpojumus, kapitālsabiedrība nosaka cenas atbilstoši izstrādātajiem cenrāžiem. 

 

Saņemtās licences, atļaujas  

VAS ,,Elektroniskie sakari” sauszemes mobilo radiosakaru tīkla lietošanas atļaujas, spēka 

no 01.06.2021. līdz 30.04.2026.; 

LR Zemkopības ministrijas Valsts augu aizsardzības dienesta reģistrācijas apliecība, reģ. 

Nr. LV5403553, reģ. datums: 24.11.2005.; 

LR Ekonomikas ministrijas 25.10.2005. Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr.0753-

R; 

VVD izsniedza: 

 C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājumu Nr.DP-139, reģ. datums: 29.02.2008.; 

 Atkritumu apsaimniekošanas atļauju Nr.DA14AA0011, spēkā no 19.12.2014. līdz 

01.12.2024. 

 

Deleģēšanas/ pilnvarojuma līgumi 
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Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 26.janvāra lēmumu Nr.29 “Par 

deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana D””, 

2017.gada 31.janvārī starp Pašvaldību un SIA “Labiekārtošana-D” tika noslēgts deleģēšanas 

līgums par pārvaldes uzdevumu izpildi. Līguma termiņš tika noteikts līdz 2022.gada 31.janvārim. 

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 2022.gada 27.janvāra lēmumu Nr.26 “Par Vienošanās par 

2017.gada 31.janvāra deleģēšanas līguma izmaiņām noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu 

atbildību „Labiekārtošana D””, līguma darbība tika pagarināta līdz 2027.gada 31.janvārim. 

 

Galvenie izvirzītie nefinanšu mērķi: 

 Nodrošināt operatīvu un kvalitatīvu pilsētas zaļo zonu (kapsētu, parku, skvēru) 

sakoptību, publisko teritoriju apgaismojumu un tīklu tehniskās infrastruktūras 

apkalpošanu un energoefektivitātes pasākumu veikšanu, ceļu apsaimniekošanu, 

klaiņojošo un bezpalīdzības stāvoklī nonākušo dzīvnieku izķeršanu un to uzturēšanu 

dzīvnieku patversmē, ārtelpas elementu izbūvi un uzturēšanu, stihisko seku un avārijas 

situāciju operatīvu  likvidēšanu. 

 Nodrošināt pakalpojumu paplašināšanu un pieejamību, ieviešot un attīstot progresīvas 

metodes un tehnoloģijas darba procesu efektīvai realizācijai un kontrolei. 

 Nodrošināt personāla kompetenču attīstību un pēctecību, uzlabot darba produktivitāti. 

 Pilnveidot sadarbību ar valsts un pašvaldības iestādēm, partneriem un sabiedrību 

kopumā. 

 

Galvenie izvirzītie finanšu mērķi, rezultatīvie rādītāji 2021.gadā: 

 Saglabāt stabilu kopējo ieņēmumu apjomu, līdzsvarot izdevumus ar ieņēmumiem. 

Pamatrādītājs Plāns Fakts 
Izpilde 

% 

Kopējie ieņēmumi 2 200 000 2 117 800 96.3 

Kopējie izdevumi 2 188 000 2 053 900 93.9 

Neto peļņa/zaudējumi 12 000 63 900  

Investīcijas, t. sk.:    

- pamatlīdzekļu iegādei 148 300 87 800 59.2 

- remontdarbu veikšanai 132 000 40 300 30.5 

 

Projektu realizācija 

2021.gadā SIA “Labiekārtošana-D” veica savas materiāli tehniskās bāzes investīciju 

projekta realizāciju: tika iegādāts traktors, mauriņa traktors, ķēdes smalcinātā pļaujmašīna, nulles 

apgrieziena mauriņa pļāvējs, hidrauliskais dīvstatņu pacēlājs, kā arī jauns ūdenssildāmais apkures 

katls. 

 

Saņemtais finansējums.  
2021.gadā SIA “Labiekārtošana-D” nesaņēma valsts un pašvaldības dotāciju vai 

kompensāciju. 

 

Pašvaldības budžetā iemaksātās dividendes un atstātās peļņas daļas izlietojums 

Saskaņā ar SIA “Labiekārtošana-D” 2022.gada 25.aprīļa dalībnieku sapulces protokolu, 

tika nolemts 2021.gada peļņu 63 446 EUR atstāt kapitālsabiedrības rīcībā darbības pilnveidošanai, 

nenovirzot dividenžu izmaksai.  

 

Sasniegtie rezultāti: 

Galvenie finanšu rādītāji , EUR 2019 2020 2021 

Neto apgrozījums 2 541 161 2 708 113 2 109 895 

Neto peļņa 43 256 37 648 63 446 
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Neto zaudējumi 0 0 0 

Pašu kapitāls 925 708 941 728 1 005 174 

Aktīvu kopsumma 1 393 901 1 292 536 1 288 079 

Debitori 98 610 15 744 10 912 

Kreditori 468 193 350 808 282 905 

Samaksātie nodokļi/nodevas 715 602 764 950 697 973 

Izmaksātas dividendes no iepriekšējā perioda peļņas 100 000 21 628 18 824 

Darbinieku skaits (bez valdes locekļa) 115 118 111 

Vidējā bruto atlīdzība mēnesī 795 835 735 

Rentabilitāte:    

Neto peļņas rentabilitāte,% 1.70 1.39 3.01 

Pašu kapitāla atdeve,% 4.67 4.00 6.31 

Aktīvu atdeve (ROA), % 3.10 2.91 4.93 

Efektivitāte:    

Aktīvu aprites rādītājs (≥1) 1.82 2.10 1.64 

Apgrozāmo līdzekļu aprites koeficients 3.59 4.22 3.29 

Likviditāte:    

Kopējās likviditātes rādītājs (≥2) 1.80 2.17 2.82 

Tekošas likviditātes rādītājs (≥1) 1.42 1.79 2.30 

Maksātspēja:    

Saistību īpatsvars bilancē (<0,5) 0.33 0.27 0.22 

Saistību attiecība pret pašu kapitālu (<1) 0.50 0.37 0.28 

Seguma rādītāji:    

Ilgtermiņa ieguldījumu segums ar pašu kapitālu (≥0) 1.35 1.45 1.55 

Apgrozāmo līdzekļu segums ar īstermiņa saistībām 0.56 0.46 0.35 

2021.gadam noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildes rezultatīvie rādītāji sasniegti 

daļēji, savukārt SIA “Labiekārtošana-D” saimnieciskās darbības rezultāts kopumā ir labāks nekā 

plānots. Pilnīgi nodrošināta deleģēto uzdevumu kvalitatīvā izpilde (piešķirtais finansējums 

izlietots 98,6% apmērā). Nodrošināta Daugavpils pilsētas parku, skvēru un citu publiskā 

lietošanā esošo teritoriju un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana, nodrošināta pilsētas 

infrastruktūras elementu sakārtošana, būvju uzturēšana un apkalpošana, kā arī autoavārijas un 

stihisko seku operatīva likvidēšana. Nodrošināta darbinieku apmācība, amatam atbilstošās 

izglītības un kvalifikācijas saņemšanai. Tika īstenota SIA “Labiekārtošana-D” pozitīvas 

reputācijas veidošana sabiedrībā, novērtējot pakalpojumu kvalitāti. 
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3.8. PSIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts” 

 
Reģ.nr. 41503002428  

Pašvaldības līdzdalība 100 %  

Sabiedrībai nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās 

Kapitālsabiedrības pārvaldība: 

Kapitāla daļu turētājs – Pašvaldība 

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Sabīne Šņepste 

Valdes locekļi – Nikolajs Jefimovs 

 

Vispārējais stratēģiskais mērķis – Nodrošināt Ziemeļu rūpniecības zonas apsaimniekošanu, 

veicinot uzņēmējdarbības attīstību Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā. 

 

Vispārējais apraksts:  

 

Sniegtie pakalpojumi  

Elektroenerģijas piegāde (tirdzniecība un sadale) Ziemeļu rūpniecības zonā. 

Ūdens apgādes pakalpojumi un kanalizācijas tīklu apkalpošana Ziemeļu rūpniecības zonā. 

Neapdzīvojamo telpu noma, tai skaitā ēku uzturēšana un remontdarbi.  

Pirts pakalpojumi. 

Medicīniskās deratizācijas un dezinsekcijas pakalpojumi. 

Ziemeļu rūpniecības zona un tās teritorijā esošais Biznesa parks ir lielākais industriālais 

centrs ar rūpniecības objektiem un brīvām telpām, kurus ir iespējams pirkt vai nomāt saimnieciskās 

darbības veikšanai, tai skaitā plašu ražotņu izvietošanai. 

 

Cenas/ tarifi  

PSIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts” pakalpojumu cenas tiek noteiktas saskaņā ar 

kapitālsabiedrības maksas pakalpojumu cenu noteikšanas kārtību, faktisko izdevumu un nākotnes 

prognozes analīzi. Pašizmaksā ietver tikai ekonomiski pamatotas uzņēmējdarbības izmaksas, kas 

saistītas ar konkrēta pakalpojumu sniegšanu. 

 

Saņemtās licences, atļaujas 

Licence elektroenerģijas sadalei, reģ. Nr.E13014/2, derīga līdz 19.11.2023. 

Licence elektroenerģijas tirdzniecībai, reģ. Nr.ET0143, reģ. datums: 14.10.2021. 

PSIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts” ir dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas 

pakalpojumu sniegšanas komersantu datu bāzes subjekts. 

 

Deleģēšanas/ pilnvarojuma līgumi 

PSIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts” nav noslēgts deleģēšanas vai pilnvarojuma 

līgums ar Pašvaldību. 

 

Galvenie izvirzītie nefinanšu mērķi: 

 Nodrošināt kvalitatīvu un konkurētspējīgu pakalpojumu sniegšanu, pilnveidojot un 

paplašinot pakalpojumu klāstu, modernizējot infrastruktūru un iekārtas. 

 Nodrošināt pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, sadarbību un veiksmīgu komunikāciju 

ar partneriem, nodrošinot darbības risku un iespējamo pilnveidošanas virzienu 

savlaicīgu identificēšanu. 

 Uzlabot darba produktivitāti, nodrošinot nepārtrauktu personāla attīstību. 

 

Galvenie izvirzītie finanšu mērķi, rezultatīvie rādītāji 2021.gadā: 

 Nodrošināt stabilu kopējo ieņēmumu apjomu, bezdeficīta budžetu, pozitīvu 

rentabilitāti, stabila un maksātspējīga uzņēmuma finansiālo pamatu. 
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Pamatrādītājs Plāns Fakts 
Izpilde 

% 

Kopējie ieņēmumi 1 004 298 1 071 347 106.7 

Kopējie izdevumi 998 381 1 093 631 109.5 

Neto peļņa/zaudējumi 5 917 -22 284  

Investīcijas, t. sk.:    

- pamatlīdzekļu iegādei 26 700 27 006 101.1 

- remontdarbu veikšanai 8 194 10 576 129.1 

 

Projektu realizācija 

2021.gadā PSIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts” nerealizēja investīciju projektu. 

 

Saņemtais finansējums:  

Finansējuma veids / mērķis: 
Summa 

2020 2021 

Saņemtās dotācijas (kompensācija), t. sk.: 18 937 38 411 

- Pašvaldības dotācija 18 937 38 411 

- Valsts dotācija 0 0 

2021.gadā PSIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts” saņēma Pašvaldības dotāciju 38 411 

EUR apmērā, saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 23.septembra lēmumu Nr.613 “Par 

PSIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts” zaudējumu kompensāciju”. Lēmums tika pieņemts 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Daugavpils pilsētas 

domes 10.06.2021. noteikumu Nr.3 “Kārtība, kādā Daugavpils pilsētas domē tiek piešķirts atbalsts 

zaudējumu kompensēšanai COVID-19 pandēmijas krīzes skartajām kapitālsabiedrībām” 

12.punktu. 

 

Pašvaldības budžetā iemaksātās dividendes un atstātās peļņas daļas izlietojums 

PSIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts” saimnieciskās darbības rezultāts 2021.gadā ir 

zaudējumi, tādējādi dividendes pašvaldības budžetā netika izmaksātās. 

 

Sasniegtie rezultāti: 

Galvenie finanšu rādītāji , EUR 2019 2020 2021 

Neto apgrozījums 1 033 550 967 692 1 020 363 

Neto peļņa 12 575   

Neto zaudējumi  -49 647 -16 380 

Pašu kapitāls 1 531 885 1 111 188 1 094 609 

Aktīvu kopsumma 1 792 773 1 322 790 1 299 428 

Debitori 177 628 129 342 217 045 

Kreditori 260 888 211 602 204 819 

Samaksātie nodokļi/nodevas 190 844 171 228 149 443 

Izmaksātas dividendes no iepriekšējā perioda peļņas 12 299 6 288 0 

Darbinieku skaits (bez valdes locekļa) 29 29 28 

Vidējā bruto atlīdzība mēnesī 478 470 448 

Rentabilitāte:    

Neto peļņas rentabilitāte,% 1.22 -5.13 -1.61 

Pašu kapitāla atdeve,% 0.82 -4.47 -1.50 

Aktīvu atdeve (ROA), % 0.70 -3.75 -1.26 

Efektivitāte:    
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Aktīvu aprites rādītājs (≥1) 0.58 0.73 0.79 

Apgrozāmo līdzekļu aprites koeficients 3.56 4.25 4.30 

Likviditāte:    

Kopējās likviditātes rādītājs (≥2) 1.48 1.26 1.16 

Tekošas likviditātes rādītājs (≥1) 1.37 1.18 1.10 

Maksātspēja:    

Saistību īpatsvars bilancē (<0,5) 0.13 0.14 0.16 

Saistību attiecība pret pašu kapitālu (<1) 0.15 0.17 0.19 

Seguma rādītāji:    

Ilgtermiņa ieguldījumu segums ar pašu kapitālu (≥0) 1.02 1.01 1.03 

Apgrozāmo līdzekļu segums ar īstermiņa saistībām 0.67 0.79 0.86 

2021.gadam noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildes raksturojošie rezultatīvie radītāji 

sasniegti daļēji. Atbilstoši noslēgtajiem līgumiem tika veikti elektroapgādes, ūdensvada un 

kanalizācijas tīklu apkalpošanas darbi Ziemeļu rūpniecības zonas Biznesa parka teritorijā (faktiskā 

izpilde – 116,6%). Noslēgto līgumu faktiskais apjoms palielinājās par 0,9%, pret iepriekšējā gada 

attiecīgu periodu. Brīvo telpu platums samazinājās par 1109 m2 jeb 51,5%, kas ir par 706 m2 

vairāk nekā plānots. 

Pilnīgi uzkoptas un uzturētas teritorijas.  

Izvirzītie finanšu mērķi, tai skaitā plānotais saimnieciskās darbības finansiālais rezultāts 

nav sasniegts, ko galvenokārt ietekmēja ieņēmumu samazinājums no pirts pakalpojumiem un 

straujš elektroenerģijas cenas pieaugums.  
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3.9. PSIA “Parkings D” 

 
Reģ.nr. 41503025952 

Pašvaldības līdzdalība 100 %  

Sabiedrībai nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās 

Kapitālsabiedrības pārvaldība: 

Kapitāla daļu turētājs – Pašvaldība 

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Sabīne Šņepste 

Valdes locekļi – Jevgeņijs Duškevičs  

 

Vispārējais stratēģiskais mērķis – Gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un 

sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana). 

 

Vispārējais apraksts:  

 

Sniegtie pakalpojumi  

Pašvaldībai piederošo maksas autostāvvietu, kas atrodas ielu sarkano līniju robežās, 

ierīkošana un uzturēšana, aprīkojumu uzstādīšana un uzturēšana, to apkope un sanitārā tīrība.  

 

Cenas/ tarifi 

PSIA “Parkings D” pakalpojuma cenu jeb maksu par maksas autostāvvietu lietošanu 

nosaka Daugavpils pilsētas domes 28.06.2018. saistošie noteikumi Nr.20 “Par Daugavpils 

pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanu un lietošanu”: 

- minimālā maksa par maksas autostāvvietas lietošanu ir 0,25 EUR; 

- 0,55 EUR stundā BD zonas teritorijā; 

- 0,70 EUR stundā AD zonas teritorijā; 

- 21,00 EUR ir mēneša abonementa maksa par jebkuras maksas autostāvvietas lietošanu 

(valsts un pašvaldības kapitālsabiedrībām – 50% no mēneša abonementa maksa); 

- 35,00 EUR tiek noteikta mēneša maksa par maksas autostāvvietas lietošanu, kuru 

komercdarbības nodrošināšanai paredzētās ēkas tuvumā atrodas autostāvvieta, noslēdzot 

līgumu uz laiku līdz vienam gadam par tiesībām pastāvīgi lietot atsevišķu maksas 

autostāvvietu. 

Ar 2021.gada 22.aprīļa grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.20, Pašvaldība iesaistās 

atbalsta sniegšanā Daugavpils pilsētas daudzbērnu ģimenēm, nosakot kārtību, kādā maksas 

autostāvvietu pārvaldnieks izsniedz daudzbērnu ģimenei atļauju maksas autostāvvietu lietošanai 

bez maksas (daudzbērnu ģimenes locekļiem, kuri izmanto valsts īstenoto atbalsta programmu 

“Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte””, ja vienam no daudzbērnu ģimenes 

locekļiem deklarētā pamata dzīvesvieta ir Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā). 

 

Saņemtās licences, atļaujas  

2021.gadā PSIA “Parkings D” netika izsniegtas licences un atļaujas, kas attiecas uz 

kapitālsabiedrības komercdarbību. 

 

Deleģēšanas/ pilnvarojuma līgumi 

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 26.janvāra lēmumu Nr.30 “Par 

deleģēšanas līguma noslēgšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Parkings D””, 

2017.gada 31.janvārī starp Pašvaldību un PSIA “Parkings D” tika noslēgts deleģēšanas līgums par 

pārvaldes uzdevumu izpildi, t.i. gādāt par Daugavpils pilsētas ielu labiekārtošanu, uzlabot 

satiksmes plūsmu Daugavpils pilsētas teritorijā, nodrošinot transporta līdzekļu īpašniekiem iespēju 

lietot pašvaldības autostāvvietas, kas ir ierīkotas ielu sarkano līniju robežās.  

Ņemot vērā to, ka pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 15.jūlija lēmumu 

Nr.447 “Par pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Parkings D” un AS “Daugavpils satiksme” 

reorganizācijas procesa uzsākšanu apvienošanas ceļā” ir uzsākta PSIA “Parkings D” 
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reorganizācija, pievienojot to AS “Daugavpils satiksme”, 2017.gadā ar kapitālsabiedrību noslēgtais 

deleģēšanas līgums zaudēja spēku un 2022.gada 8.augustā tika noslēgts deleģēšanas līgums ar AS 

“Daugavpils satiksme”. 

 

Galvenie izvirzītie nefinanšu mērķi: 

 Nodrošināt informācijas pieejamību par autostāvvietu pakalpojumiem iedzīvotājiem un 

Daugavpils viesiem. 

 Nodrošināt personāla kompetenču attīstību un pēctecību, klientu kvalitatīvu 

apkalpošanu. 

 Atjaunot un attīstīt autostāvvietu infrastruktūru, nodrošinot esošās infrastruktūras 

efektīvu izmantošanu. 

 

Galvenie izvirzītie finanšu mērķi, rezultatīvie rādītāji 2021.gadā: 

 Nodrošināt PSIA “Parkings D” rīcībā esošos efektīvus finanšu un vadības procesus. 

Pamatrādītājs Plāns Fakts 
Izpilde 

% 

Kopējie ieņēmumi 90 000 81 483 90.5 

Kopējie izdevumi 82 370 87 203 105.9 

Neto peļņa/zaudējumi 7 630 -5 720  

Investīcijas, t. sk.:    

- pamatlīdzekļu iegādei 9 000 12 571 139.7 

- remontdarbu veikšanai 4 900 6 768 138.1 

 

Projektu realizācija 

2021.gadā PSIA “Parkings D” nerealizēja investīciju projektus. 

 

Saņemtais finansējums  

2021.gadā PSIA “Parkings D” nesaņēma valsts un pašvaldības dotāciju vai kompensāciju. 

 

Pašvaldības budžetā iemaksātās dividendes un atstātās peļņas daļas izlietojums 

PSIA “Parkings D” saimnieciskās darbības rezultāts 2021.gadā ir zaudējumi, tādējādi 

dividendes pašvaldības budžetā netika izmaksātās.  

 

Sasniegtie rezultāti: 

Galvenie finanšu rādītāji , EUR 2019 2020 2021 

Neto apgrozījums 112 629 91 660 81 483 

Neto peļņa 21 590 12 471 - 

Neto zaudējumi - - -7 794 

Pašu kapitāls 97 455 99 132 85 102 

Aktīvu kopsumma 115 483 105 963 93 252 

Debitori 3 452 1 878 2 638 

Kreditori 18 028 6 831 8 150 

Samaksātie nodokļi/nodevas 30 413 43 285 35 967 

Izmaksātas dividendes no iepriekšējā perioda peļņas 10 795 6 236 0 

Darbinieku skaits (bez valdes locekļa) 4 4 3 

Vidējā bruto atlīdzība mēnesī 645 558 858 

Rentabilitāte:    

Neto peļņas rentabilitāte,% 19.17 13.61 -9.57 

Pašu kapitāla atdeve,% 22.15 12.58 -9.16 
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Aktīvu atdeve (ROA), % 18.70 11.77 -8.36 

Efektivitāte:    

Aktīvu aprites rādītājs (≥1) 0.98 0.87 0.87 

Apgrozāmo līdzekļu aprites koeficients 1.10 1.07 1.20 

Likviditāte:    

Kopējās likviditātes rādītājs (≥2) 5.70 12.55 8.31 

Tekošas likviditātes rādītājs (≥1) 5.68 12.37 8.12 

Maksātspēja:    

Saistību īpatsvars bilancē (<0,5) 0.16 0.06 0.09 

Saistību attiecība pret pašu kapitālu (<1) 0.18 0.07 0.10 

Seguma rādītāji:    

Ilgtermiņa ieguldījumu segums ar pašu kapitālu (≥0) 7.68 4.89 3.33 

Apgrozāmo līdzekļu segums ar īstermiņa saistībām 0.18 0.08 0.12 

Īstenojot noteiktos nefinanšu mērķus, PSIA “Parkings D” nodrošināja nepārtraukto 

deleģēto uzdevumu izpildi.  

Izvirzītie finanšu mērķi nav sasniegti, ko ietekmēja izdevumu apjoma palielinājums un 

ieņēmumu apjoma samazinājums. 2021.gada rentabla saimnieciskā darbība netika nodrošināta. 

Izvirzīto mērķu nesasniegšanas iemesli, galvenokārt, ir saistīti ar COVID-19 pandēmijas laikā 

ieviestajiem ierobežojumiem. 
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3.10. SIA “Daugavpils lidosta” 

 
Reģ.nr. 41503036354 

Pašvaldības līdzdalība 100 %  

Sabiedrībai nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās 

Kapitālsabiedrības pārvaldība: 

Kapitāla daļu turētājs – Pašvaldība 

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Sabīne Šņepste 

Valdes locekļi – Nikolajs Jefimovs 

 
 

Vispārējais stratēģiskais mērķis – Veicināt saimnieciskās darbības paplašināšanu Daugavpils 

pilsētā. 

 

Vispārējais apraksts:  

 

Sniegtie pakalpojumi  

Aviotransporta palīgdarbības. 

Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvadīšana. 

SIA “Daugavpils lidosta” pamatdarbības veids ir gaisa transporta palīgdarbība. 

Komercdarbība tiek veikta kapitālsabiedrībai piederošajā nekustamajā īpašumā: 

zemesgabalā (kadastra Nr.4474-002-0029) 231,77 ha platībā un 5 ēkās (kadastra Nr.4474-002-

0029-012; 069; 075; 076; 077), kas atrodas Daugavpils novadā, Naujenes pagastā, Locikos. Tiek 

slēgti arī neregulārie nomas līgumi par SIA “Daugavpils lidosta” piederošās teritorijas nomu. 

 

Cenas/ tarifi  

SIA “Daugavpils lidosta” pakalpojumu cenas tiek noteiktas saskaņā ar kapitālsabiedrības 

maksas pakalpojumu cenu noteikšanas kārtību, faktisko izdevumu un nākotnes prognozes analīzi. 

Pakalpojumu cenas ir ekonomiski pamatotas ar pakalpojuma pašizmaksas aprēķinu un saskaņotas 

Pašvaldībā. 

 

Saņemtās licences, atļaujas 

2021.gadā SIA “Daugavpils lidosta” netika izsniegtas licences un atļaujas, kas attiecas uz 

kapitālsabiedrības komercdarbību. 

 

Deleģēšanas/ pilnvarojuma līgumi 

Kapitālsabiedrībai nav noslēgts deleģēšanas vai pilnvarojuma līgums ar Pašvaldību. 

 

Galvenie izvirzītie nefinanšu mērķi: 

 Finansējuma piesaiste Daugavpils lidlauka infrastruktūras izbūvei. 

 Daugavpils lidlauka infrastruktūras projektēšana, izbūve, sertifikācija, uzturēšana un 

ekspluatācija starptautisko komerciālo lidojumu apkalpošanai. 

 Personāla atlase un apmācība. 

 

Galvenie izvirzītie finanšu mērķi, rezultatīvie rādītāji 2021.gadā: 

 Finanšu līdzekļu efektīva izlietošana, tai skaitā finansējuma izlietošanas kontrole 

atbilstoši noteiktajam mērķim un termiņam. 

 Saimniecisko un finansiālo procesu nodrošināšana (pamatkapitāla regulāra 

palielināšana, naudas līdzekļu novirzīšana bankas aizdevuma atmaksai). 

Pamatrādītājs Plāns Fakts 
Izpilde 

% 

Kopējie ieņēmumi 1 663 1 601 96.3 

Kopējie izdevumi 42 797 43 399 101.4 

Neto peļņa/zaudējumi -41 134 -41 798  
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Investīcijas, t. sk.:    

- pamatlīdzekļu iegādei 0 0 0 

- remontdarbu veikšanai 0 0 0 

 

Projektu realizācija:  
2021.gadā SIA “Daugavpils lidosta” nerealizēja investīciju projektus. 

 

Saņemtais finansējums: 

Finansējuma veids / mērķis: 
Summa 

2020 2021 

Saņemtās dotācijas (kompensācija), t. sk.: 160 139 150 000 

- Pašvaldības ieguldījums pamatkapitālā 160 139 150 000 

- Valsts dotācija 0 0 

2021.gadā SIA “Daugavpils lidosta” pamatkapitālā tika ieguldīts 150 000 EUR, saskaņā ar 

Daugavpils pilsētas domes 27.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.3 “Par Daugavpils pilsētas 

pašvaldības budžetu 2021.gadam”.  

 

Pašvaldības budžetā iemaksātās dividendes un atstātās peļņas daļas izlietojums 

SIA “Daugavpils lidosta” saimnieciskās darbības rezultāts 2021.gadā ir zaudējumi, tādējādi 

dividendes Pašvaldības budžetā netika izmaksātās. 

 

Sasniegtie rezultāti: 

Galvenie finanšu rādītāji , EUR 2019 2020 2021 

Neto apgrozījums 0 0 0 

Neto peļņa - - - 

Neto zaudējumi -42 264 -43 280 -45 090 

Pašu kapitāls 1 370 150 1 487 009 1 591 919 

Aktīvu kopsumma 1 631 494 1 618 872 1 591 919 

Debitori 2 139 2 067 0 

Kreditori 261 344 131 863 0 

Samaksātie nodokļi/nodevas 7 073 7 126 6 277 

Izmaksātas dividendes no iepriekšējā perioda peļņas 0 0 0 

Darbinieku skaits (bez valdes locekļa) 1 1 1 

Vidējā bruto atlīdzība mēnesī 320 344 423 

Rentabilitāte:    

Neto peļņas rentabilitāte,% - - - 

Pašu kapitāla atdeve,% -3.08 -2.91 -2.83 

Aktīvu atdeve (ROA), % -2.59 -2.67 -2.83 

Efektivitāte:    

Aktīvu aprites rādītājs (≥1) - - - 

Apgrozāmo līdzekļu aprites koeficients - - - 

Likviditāte:    

Kopējās likviditātes rādītājs (≥2) 0.32 0.29 0.00 

Tekošas likviditātes rādītājs (≥1) 0.32 0.29 0.00 

Maksātspēja:    

Saistību īpatsvars bilancē (<0,5) 0.16 0.08 0.00 

Saistību attiecība pret pašu kapitālu (<1) 0.19 0.09 0.00 



59 
DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA | K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401 

Seguma rādītāji:    

Ilgtermiņa ieguldījumu segums ar pašu kapitālu (≥0) 0.86 0.94 0.00 

Apgrozāmo līdzekļu segums ar īstermiņa saistībām 3.15 3.44 0.00 

SIA “Daugavpils lidosta” ilgtermiņa mērķis ir veicināt lidostas infrastruktūras attīstību, lai 

nodrošinātu ilgtspējīgu gaisa satiksmi un radītu priekšnoteikumus regulāru iekšzemes un 

starptautisko reisi uzsākšanai, savukārt kapitālsabiedrība pilnībā ir atkarīga no Pašvaldības budžeta 

dotācijām, jo saimnieciskās darbības ieņēmumi nesedz lidostas uzturēšanas izmaksas.  

Ņemot vērā to, ka saimnieciskās darbības veikšanai ir nepieciešamas investīcijas minimāli 

10 milj. EUR apmērā (infrastruktūras sakārtošanai, esošo telpu materiāli-tehniskā stāvokļa 

uzlabošanai un lidlauka sertifikāta atjaunošanai), izvērtējot finansējuma piesaistes variantus, 

Daugavpils pilsētas dome 2021.gada 15.jūlijā pieņēma lēmumu Nr.446 “Par pašvaldības 

kapitālsabiedrības SIA “Daugavpils lidosta” darbības izbeigšanu un likvidācijas procesa 

uzsākšanu”, līdz ar ko tika uzsākts SIA “Daugavpils lidosta” likvidācijas process. Saskaņā ar 

2021.gada 3.augusta Uzņēmuma reģistra lēmumu Nr.6-12/78253, informācija par likvidācijas 

procesa uzsākšanu un likvidatora iecelšanu tika reģistrēta komercreģistrā. 

  



60 
DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA | K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401 

3.11. SIA “Daugavpils bērnu veselības centrs” 

 
 
Reģ.nr. 41503021397 

Pašvaldības līdzdalība 100%  

Sabiedrībai nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās           

Kapitālsabiedrības pārvaldība: 

Kapitāla daļu turētājs – Pašvaldība 

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Sabīne Šņepste 

Valdes loceklis – Tatjana Kokina 

 

Vispārējais stratēģiskais mērķis – Nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību 

Daugavpils pilsētā. 

 

Vispārējais apraksts:  

 

Sniegtie pakalpojumi  

SIA “Daugavpils bērnu veselības centrs” sniedz primārās un sekundārās ambulatorās 

veselības aprūpes pakalpojumus galvenokārt bērniem. Kā arī nodrošina veselības aprūpes 

pakalpojumus guļošiem pacientiem medicīniskās un rehabilitācijas jomās mājas apstākļos.   

Nodrošina nekustama īpašuma izīrēšanu. 

SIA “Daugavpils bērnu veselības centrs” sniedz gan valsts apmaksātos, gan maksas 

medicīniskos pakalpojumus. Valsts apmaksātie ārstniecības pakalpojumi tiek sniegti atbilstoši 

noslēgtajam līgumam ar Nacionālo veselības dienestu. Kapitālsabiedrība organizē medicīnas 

aprūpi gan ar saviem medicīnas speciālistiem, gan arī nodrošina telpu nomu ģimenes ārstu 

praksēm un laboratorijai. 

 

Cenas/tarifi 

Vairāk par 85% no SIA “Daugavpils bērnu veselības centrs” budžeta ir valsts 

finansējums primārās un sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un 

pakalpojuma tarifs tiek noteikts atbilstoši Ministru kabineta 28.08.2018. noteikumiem Nr.555 

“Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”. 

Kapitālsabiedrība medicīnas maksas pakalpojumus sniedz saskaņā ar izstrādāto 

pakalpojumu cenrādi, kuru apstiprina valde. SIA “Daugavpils bērnu veselības centrs” politika un 

cenas ir caurskatāmas, ekonomiski pamatotas ar pakalpojuma pašizmaksas aprēķinu.  

 

Saņemtās licences, atļaujas 

SIA “Daugavpils bērnu veselības centrs” ir reģistrēta Ārstniecības iestāžu reģistrā. 

VVD Radiācijas drošības centrs ir izsniedzis speciālo atļauju (licence) darbībām ar 

jonizējošā starojuma avotiem (derīga līdz 2024.gada 26.janvārim). 

 

Deleģēšanas/pilnvarojuma līgumi 

2017.gada 29.maijā Pašvaldība un SIA “Daugavpils bērnu veselības centrs” noslēdza 

Pakalpojumu līgumu par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu (spēkā no 2017.gada 1.jūnija 

līdz 2022.gada 31.decembrim).  

 

Galvenie izvirzītie nefinanšu mērķi: 

 Nodrošināt ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu attīstību, pamatojoties uz efektīvu 

valsts finanšu līdzekļu pārvaldīšanu. 

 Attīstīt kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu. 

 Pilnveidot kapitālsabiedrības infrastruktūras darbību. 

 Nodrošināt komunikāciju ar sabiedrību atgriezeniskās saites aspektā. 
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Galvenie izvirzītie finanšu mērķi un sasniegtie rezultāti: 

 Nodrošināt sekmīgu SIA “Daugavpils bērnu veselības centrs” finansiālo darbību. 

Pamatrādītājs Plāns Fakts 
Izpilde 

% 

Kopējie ieņēmumi 1922640 1841312 95.8 

Kopējie izdevumi 1920340 1832044 95.4 

Neto peļņa/zaudējumi 2300 9268  

Investīcijas, t. sk.:    

- pamatlīdzekļu iegādei 36000 20810 57.8 

- remontdarbu veikšanai 41900 50348 120.2 

 

Projektu realizācija: 

Investīciju projektu realizācija 2021.gadā netika veikta. 

 

Saņemtais finansējums: 

Finansējuma veids / mērķis: 
Summa 

2020 2021 

Saņemtās dotācijas (kompensācija), t. sk.: 1341965 1541217 

- Pašvaldības dotācija 15047 6500 

- Valsts dotācija 1326918 1534717 

 

Pašvaldības budžetā iemaksātās dividendes un atstātās peļņas daļas izlietojums: 

Nodrošinot Stratēģijā noteiktos mērķus, SIA “Daugavpils bērnu veselības centrs” 

2021.gada pelņa 9268 EUR apmērā ir atstāta kapitālsabiedrības attīstībai, t.i., daudzfunkcionālo 

diagnostikas iekārtu iegādei.  

 

Sasniegtie rezultāti: 

Galvenie finanšu rādītāji , EUR 2019 2020 2021 

Neto apgrozījums 1525442 
1504882 

 

1823798 

 

Neto peļņa/zaudējumi 4688 817 9268 

Pašu kapitāls, t. sk.: 7339337339337 734750 744018 

- pamatkapitāls 635470 635470 635470 

Aktīvu kopsumma, t. sk.: 1524492 1527402 1592730 

- ilgtermiņa ieguldījumi 1190422 1256429 1226737 

- apgrozāmie līdzekļi 334070 270973 365993 

Debitori 41781 29250 100265 

Kreditori, t. sk.: 790559 792652 848712 

- ilgtermiņa kreditori 614581 607852 601123 

- īstermiņa kreditori 175978 184800 247589 

Samaksātie nodokļi/nodevas 550045 564097 628949 

Darbinieku skaits (bez valdes locekļa) 83 84 90 

Vidējā bruto atlīdzība mēnesī 1007 1029 1138 

Rentabilitāte:    

Neto peļņas rentabilitāte,% 0.31 0.05 0.51 

Pašu kapitāla atdeve,% 0.64 0.11 1.25 

Aktīvu atdeve (ROA), % 0.31 0.05 0.58 

Efektivitāte:    
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Aktīvu aprites rādītājs (≥1) 1.00 0.99 1.15 

Apgrozāmo līdzekļu aprites koeficients 4.57 5.55 4.98 

Likviditāte:    

Kopējās likviditātes rādītājs (≥2) 1.90 1.47 1.48 

Tekošās likviditātes rādītājs (≥1) 1.89 1.46 1.48 

Maksātspēja:    

Saistību īpatsvars bilancē (<0,5) 0.11 0.11 0.15 

Saistību attiecība pret pašu kapitālu (<1) 0.23 0.23 0.32 

Seguma rādītāji:    

Ilgtermiņa ieguldījumu segums ar pašu kapitālu (≥0) 0.62 0.58 0.61 

Neto apgrozāmais kapitāls, EUR  (≥0) 0.53 0.68 0.68 

2021.gadam izvirzītie nefinanšu mērķi sasniegti daļēji. Daļējai izpildei ir objektīvi iemesli - 

veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana tika ierobežota sakarā ir ieviestajiem ierobežojumiem 

COVID-19 pandēmijas izplatības apturēšanai, kā arī ārstniecības specialistu trūkuma dēļ, jo 

darba tirgū nav nozarei atbilstošu speciālistu.  

SIA “Daugavpils bērnu veselības centrs” paplašināja sniegto veselības aprūpes 

pakalpojumu klāstu, nodrošinot ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un 

pieejamību. 

Nodrošināta ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu profesionālās 

kompetences un prasmes paaugstināšana, veicot darbinieku sertificēšanu un profesionālās 

kvalifikācijas paaugstināšanu kursos un semināros atbilstoši normatīvo aktu un modernāko 

tehnoloģiju īstenošanas prasībām. 

Ir izveidota jauna centralizētā avārijas apgaismojuma un evakuācijas zīmju sistēma, kas 

pilnveidoja SIA “Daugavpils bērnu veselības centrs” infrastruktūru un paaugstināja pacientu 

drošību atrodoties kapitālsabiedrības telpās. 

SIA “Daugavpils bērnu veselības centrs” informē sabiedrību par aktualitātēm, ievietojot 

informāciju mājas lapā, plašsaziņas līdzekļos. Ir nodrošināta konsultāciju un skaidrojumu 

sniegšana neskaidros jautājumos par kapitālsabiedrības darbu, kā arī izskatītas sūdzības. 

Izvirzītie finanšu mērķi ir izpildīti lielākā apjomā nekā plānots. Ir nodrošināta SIA 

“Daugavpils bērnu veselības centrs” rentabla, ieņēmumu un izmaksu sabalansēta darbība. 
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3.12. SIA “Daugavpils zobārstniecības poliklīnika” 

 
 
Reģ.nr. 41503007355 

Pašvaldības līdzdalība 100%  

Sabiedrībai nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās           

Kapitālsabiedrības pārvaldība: 

Kapitāla daļu turētājs – Pašvaldība 

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Sabīne Šņepste 

Valdes locekļi – Vaclavs Jasvins 

 

Vispārējais stratēģiskais mērķis – Nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību 

Daugavpils pilsētā. 

 

Vispārējais apraksts:  

 

Sniegtie pakalpojumi 

Mutes dobuma slimību profilakse, zobu ārstēšana un protezēšana. 

SIA “Daugavpils zobārstniecības poliklīnika” ir vienīga zobārstniecības iestāde pilsēta, 

kas sniedz primārus zobārstniecības pakalpojumus, tai skaitā bērniem un sociāli mazāk 

aizsargātam personām arī sestdienās un svētku dienās. Kapitālsabiedrība nodrošina gan valsts 

apmaksātu,  gan maksas zobārstniecības pakalpojumu sniegšanu. 

 

Cenas/ tarifi 

Vairāk par 30% no SIA “Daugavpils zobārstniecības poliklīnika” budžeta ir valsts 

finansējums zobārstniecības pakalpojumu sniegšanai un pakalpojuma tarifs tiek noteikts 

atbilstoši Ministru kabineta 28.08.2018. noteikumiem Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu 

organizēšanas un samaksas kārtība”. 

Kapitālsabiedrība zobārstniecības un protezēšanas maksas pakalpojumus sniedz saskaņā 

ar izstrādāto pakalpojumu cenrādi, kuru apstiprina valde. Cenu politika un cenas ir caurskatāmas, 

ekonomiski pamatotas ar pakalpojuma pašizmaksas aprēķinu.  

 

Saņemtās licences, atļaujas 

SIA “Daugavpils zobārstniecības poliklīnika” ir reģistrēta Ārstniecības iestāžu reģistrā. 

VVD Radiācijas drošības centrs izsniedza licenci darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem 

(derīga līdz 2022.gada 9.augustam). 

 

Deleģēšanas/ pilnvarojuma līgumi  

SIA “Daugavpils zobārstniecības poliklīnika” nodrošina pašvaldības autonomu funkciju - 

veselības aprūpes pieejamību, kā arī iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sporta veicināšanu bez 

deleģēšanas līguma noslēgšanas. 

 

Galvenie izvirzītie nefinanšu mērķi: 

 Nodrošināt kvalitatīvu zobārstniecības pakalpojumu attīstību, pamatojoties uz 

efektīvu valsts un uzņēmuma finanšu līdzekļu pārvaldīšanu. 

 Pilnveidot zobārstniecības poliklīnikas materiāltehnisko bāzi. 

 Infrastruktūras attīstība. 

 Nodrošināt komunikāciju ar sabiedrību atgriezeniskās saites aspektā. 

 

Galvenie izvirzītie finanšu mērķi un sasniegtie rezultāti: 

 Nodrošināt sekmīgu SIA “Daugavpils zobārstniecības poliklīnika” finansiālo darbību, 

veicot patstāvīgu ieņēmumu un izdevumu kontroli un analīzi. 
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Pamatrādītājs Plāns Fakts 
Izpilde 

% 

Kopējie ieņēmumi 1989800 1942348 97.6 

Kopējie izdevumi 2013400 1957119 97.2 

Neto peļņa/zaudējumi -23600 -15163  

Investīcijas, t. sk.:    

- pamatlīdzekļu iegādei 38060.0 27810 73.1 

- remontdarbu veikšanai 5000 2948 59.0 

 

Projektu realizācija: 

Investīciju projektu realizācija 2021.gadā netika veikta. 

 

Saņemtais finansējums: 

Finansējuma veids / mērķis: 
Summa 

2020 2021 

Saņemtās dotācijas (kompensācija), t. sk.: 664168 703501 

- Pašvaldības dotācija 52165 89638 

- Valsts dotācija 612003 613863 

 

Pašvaldības budžetā iemaksātās dividendes un atstātās peļņas daļas izlietojums:  

SIA “Daugavpils zobārstniecības poliklīnika” saimnieciskās darbības rezultāts 2021.gadā 

ir zaudējumi, kas tika segti no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas. 

 

Sasniegtie rezultāti: 

Galvenie finanšu rādītāji , EUR 2019 2020 2021 

Neto apgrozījums 1879806 1841971 1938918 

Neto peļņa/zaudējumi 5370 -28649 -15163 

Pašu kapitāls, t. sk.: 537640 540160 608570 

- pamatkapitāls 490055 521224 607462 

Aktīvu kopsumma, t. sk.: 695177 720721 786766 

- ilgtermiņa ieguldījumi 319328 292834 264382 

- apgrozāmie līdzekļi 375849 427887 522384 

Debitori 15946 17759 24194 

Kreditori, t. sk.: 157537 180561 178196 

- ilgtermiņa kreditori 00 00 00 

- īstermiņa kreditori 157537 180561 178196 

Samaksātie nodokļi/nodevas 592159 612975 623968 

Darbinieku skaits (bez valdes locekļa) 126 120 112 

Vidējā bruto atlīdzība mēnesī 793 848 934 

Rentabilitāte:    

Neto peļņas rentabilitāte,% 0.29 -1.56 -0.78 

Pašu kapitāla atdeve,% 1.00 -5.30 -2.49 

Aktīvu atdeve (ROA), % 0.77 -3.98 -1.93 

Efektivitāte:    

Aktīvu aprites rādītājs (≥1) 2.70 2.56 2.46 

Apgrozāmo līdzekļu aprites koeficients 5.00 4.30 3.71 

Likviditāte:    
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Kopējās likviditātes rādītājs (≥2) 2.39 2.37 2.93 

Tekošās likviditātes rādītājs (≥1) 2.26 2.23 2.79 

Maksātspēja:    

Saistību īpatsvars bilancē (<0,5) 0.23 0.25 0.23 

Saistību attiecība pret pašu kapitālu (<1) 0.29 0.33 0.29 

Seguma rādītāji:    

Ilgtermiņa ieguldījumu segums ar pašu kapitālu (≥0) 1.68 1.84 2.30 

Neto apgrozāmais kapitāls, EUR  (≥0) 0.42 0.42 0.34 

2021.gadam izvirzītie nefinanšu mērķi sasniegti daļēji. Daļējai izpildei ir objektīvi iemesli -  

veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana  tika ierobežota sakarā ir ieviestajiem ierobežojumiem 

COVID-19 pandēmijas izplatīšanas apturēšanai, kā arī ārstniecības specialistu trūkuma dēļ.  

Zobārstniecības pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai, kā arī jaunu ārstu piesaistei 

Pašvaldība veica ieguldījumus SIA “Daugavpils zobārstniecības poliklīnika” pamatkapitālā 

deviņu Rīgas Stradiņa universitātes studentu mācību apmaksai, kuri apgūst zobārstu profesiju un 

pēc studiju pabeigšanas strādās kapitālsabiedrībā. 

Ir veikta SIA “Daugavpils zobārstniecības poliklīnika” materiāltehniskās bāzes 

modernizācija, kā arī zobārstniecības kabinetu remonts, kas sekmēs zobārstu darba un sniegto 

medicīnas pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu. 

SIA “Daugavpils zobārstniecības poliklīnika” nodrošina komunikāciju ar sabiedrību, 

ievietojot informāciju par aktualitātēm mājaslapā, plašsaziņas līdzekļos. Kā arī ir nodrošināta 

konsultāciju un skaidrojumu sniegšana neskaidros jautājumos par kapitālsabiedrības darbu. 

2021.gadā pamatotu sūdzību par SIA “Daugavpils zobārstniecības poliklīnika” darbu nebija. 

Izvirzītie finanšu mērķi ir izpildīti lielākā apjomā nekā tika plānots.  
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3.13. SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” 

 
Reģ.nr. 41503029600  

Pašvaldības līdzdalība 88.63799%  

Sabiedrībai nav līdzdalības citās 

kapitālsabiedrībās           

Kapitālsabiedrības pārvaldība: 

Kapitāla daļu turētājs – Pašvaldība 

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Sabīne Šņepste 

Valdes loceklis – Grigorijs Semjonovs 

 
 

Vispārējais stratēģiskais mērķis – Nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību 

Daugavpils pilsētā. 

 

Vispārējais apraksts:  

 

Sniegtie pakalpojumi 

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” sniedz veselības aprūpes pakalpojumus 

sekundārajā, ambulatorajā, stacionārajā un terciārajā veselības aprūpes līmenī un sastāv no 3 

struktūrvienībām: “Centrālā slimnīca”, “Plaušu slimību un tuberkulozes centrs”, “Centra 

poliklīnika”.  

Struktūrvienība “Centrālā slimnīca” ir daudzprofilu veselības aprūpes struktūrvienība, 

kas atbilst kritērijiem, kas ir paredzēti Ministru kabineta 20.01.2009. noteikumu Nr.60 

„Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” 

5.2.apakšnodaļā  „Prasības daudzprofilu slimnīcai”. Struktūrvienībā darbojas 25 dažāda profila 

medicīniskās palīdzības nodaļas, t.sk. neiroloģijas, kardioloģijas, onkoloģijas, onkoķirurģijas, 

traumatoloģijas, terapijas, ginekoloģijas, dzemdniecības, pediatrijas, vispārējās ķirurģijas, bērnu 

ķirurģijas, hemodialīzes, AITN, infekciju, tuberkulozes, paliatīvās aprūpes u.c. 

Struktūrvienība “Plaušu slimību un tuberkulozes centrs” darbība galvenokārt ir vērsta uz 

neatliekamās palīdzības sniegšanu plaušu slimību, tuberkulozes, bērnu un pieaugušo infekciju 

slimību gadījumos, kā arī paliatīvu aprūpi.  

Struktūrvienība „Centra poliklīnika” ir lielākais ambulatoro pakalpojumu sniedzējs 

Latgales reģionā kā apkalpoto pacientu skaita, tā arī piedāvāto pakalpojumu klāsta ziņā, tai skaitā 

darbojas Asins sagatavošanas nodaļa.  

 

Cenas/tarifi 
Vairāk par 90% no SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” budžeta ir valsts finansējums 

stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un pakalpojuma tarifs tiek noteikts 

atbilstoši Ministru kabineta 28.08.2018. noteikumiem Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu 

organizēšanas un samaksas kārtība”. 

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” medicīnas maksas pakalpojumus sniedz saskaņā ar 

izstrādāto pakalpojumu cenrādi, kuru apstiprina kapitālsabiedrības valde. Cenu politika un cenas 

ir caurskatāmas, ekonomiski pamatotas ar pakalpojuma pašizmaksas aprēķinu.  

 

Saņemtās licences, atļaujas 

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” ir reģistrēta Ārstniecības iestāžu reģistrā. 

VVD Radiācijas drošības centrs ir izsniedzis speciālo atļauju (licenci) darbībām ar 

jonizējošā starojuma avotiem (derīga līdz 2024.gada 28.aprīlim). 

 

Deleģēšanas/pilnvarojuma līgumi 

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” nodrošina pašvaldības autonomu funkciju - 

veselības aprūpes pieejamību, kā arī iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sporta veicināšanu bez 

deleģēšanas līguma noslēgšanas. 
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Galvenie izvirzītie nefinanšu mērķi: 

 Uzlabot Latgales reģiona iedzīvotāju veselības stāvokli, nodrošinot kvalitatīvu un 

daudzveidīgu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību. 

 Uzlabot situāciju ar ārstniecības personāla nodrošinājumu. 

 

Galvenie izvirzītie finanšu mērķi un sasniegtie rezultāti: 

 Nodrošināt pozitīvu rentabilitāti. 

 Nodrošināt stabilu finanšu stāvokli. 

Pamatrādītājs Plāns Fakts 
Izpilde 

% 

Kopējie ieņēmumi * 55878235 - 

Kopējie izdevumi * 53744645 - 

Neto peļņa/zaudējumi * 2133590 - 

Investīcijas, t. sk.: * * - 

- pamatlīdzekļu iegādei * * - 

- remontdarbu veikšanai * * - 

* plānošanas dokumenti netika iesniegti. 

 

Projektu realizācija: 

2018.gadā uzsākts ERAF attīstības projekts Nr.9.3.2.0/17/I/010 “Sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu 

pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība” ar kopējo finansējumu EUR 7 670 720 

apmērā un realizācijas termiņu līdz 25.02.2022. Jau ir apgūti līdzekļi ar kopējo summu EUR 

5 001 036 apmērā.  

 

Saņemtais finansējums: 

Finansējuma veids / mērķis: 
Summa 

2020 2021 

Saņemtās dotācijas (kompensācija), t. sk.: 34488253 53319633 

- Pašvaldības dotācija 826426 735602 

- Valsts dotācija 33661827 52584031 

 

Pašvaldības budžetā iemaksātās dividendes un atstātās peļņas daļas izlietojums: 

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” 2021.gada saimnieciskās darbības rezultāts ir peļņa, 

kas tika novirzīta iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai. 

 

Sasniegtie rezultāti: 

Galvenie finanšu rādītāji , EUR 2019 2020 2021 

Neto apgrozījums 32893753 36016693 53772313 

Neto peļņa/zaudējumi 1189377 -61075 2981816 

Pašu kapitāls, t. sk.: 4057014 339337 3995939 7700904 

- pamatkapitāls 7840746 7840746 8563896 

Aktīvu kopsumma, t. sk.: 27842850 31121213 37575397 

- ilgtermiņa ieguldījumi 23795444 24076554 28921271 

- apgrozāmie līdzekļi 4047406 7044659 8654126 

Debitori 898311 2582614 4760528 

Kreditori, t. sk.: 23785836 27125274 29874493 

- ilgtermiņa kreditori 17975539 18843774 19508301 

- īstermiņa kreditori 5810297 8281500 10366192 



68 
DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA | K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401 

Samaksātie nodokļi/nodevas 9460547 10732604 15248761 

Darbinieku skaits (bez valdes locekļa) 1514 1540 1594 

Vidējā bruto atlīdzība mēnesī 1020 1154 1583 

Rentabilitāte:    

Neto peļņas rentabilitāte,% 3.62 -0.17 5.55 

Pašu kapitāla atdeve,% 29.32 -1.53 38.72 

Aktīvu atdeve (ROA), % 4.27 -0.20 7.94 

Efektivitāte:    

Aktīvu aprites rādītājs (≥1) 1.18 1.16 1.43 

Apgrozāmo līdzekļu aprites koeficients 8.13 5.11 6.21 

Likviditāte:    

Kopējās likviditātes rādītājs (≥2) 0.70 0.85 0.83 

Tekošās likviditātes rādītājs (≥1) 0.51 0.66 0.70 

Maksātspēja:    

Saistību īpatsvars bilancē (<0,5) 0.18 0.24 0.24 

Saistību attiecība pret pašu kapitālu (<1) 1.22 1.87 1.18 

Seguma rādītāji:    

Ilgtermiņa ieguldījumu segums ar pašu kapitālu (≥0) 0.17 0.17 0.27 

Neto apgrozāmais kapitāls, EUR  (≥0) 1.44 1.18 1.20 

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” nodrošina kvalitatīvu un nepārtrauktu medicīnas 

pakalpojumu sniegšanu Latgales reģionā. Kapitālsabiedrība aktīvi strādā ar mērķi piesaistīt 

kvalificētu ārstniecības personālu, ar katru gadu kapitālsabiedrībā pieaug strādājošo ārstu-rezidentu 

skaits. 

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” kopējais apgrozījums ar katru gadu pieaug. Tajā 

pašā laikā, izmaksu pieauguma temps ir nedaudz mazāks. 

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” kopējais finansiālais stāvoklis ir stabils. Neskatoties 

uz to, ka pašu kapitāla īpatsvars bilancē ir ap 20%, bet ņemot vērā, ka lielāko kreditoru daļu 

veido ar Eiropas Savienības fondu projektu realizāciju saistītie nākamo periodu ieņēmumi 

(vairāk kā 55% no kopējiem pasīviem), maksātnespējas pazīmju nav. Kapitālsabiedrības 

attīstībai nav piesaistīti aizdevuma līdzekļi. Visi SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” ilgtermiņa 

ieguldījumi tiek finansēti ar ilgtermiņa kapitālu (pašu līdzekļiem un ilgtermiņa kreditoru 

līdzekļiem).  

Ir nodrošināta kapitālsabiedrības rentabla, ieņēmumu un izmaksu sabalansēta darbība. 
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Secinājumi 
 

Pašvaldība ir dalībnieks kapitālsabiedrībās, kuru komercdarbības mērķi un uzdevumi 

saistīti ar no Pašvaldības funkcijām izrietošu pārvaldes uzdevumu veikšanu, kā arī Pašvaldības 

iedzīvotāju un komersantu interesēm, īstenojot Pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos 

definētos mērķus. 

Kapitālsabiedrību saimnieciskās darbības rezultātu izvērtējums pārskata periodā norāda 

uz kapitālsabiedrību izvirzīto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanas progresu, faktiskajiem 

darbības rezultatīvajiem rādītājiem, tos ietekmējošiem apstākļiem pārskata periodā. 

Pamatojoties uz kapitālsabiedrību iesniegtajiem saimnieciskās darbības rādītājiem, 

konstatējams, ka kopējie kapitālsabiedrību rādītāji pārskata periodā uzrāda pozitīvus rezultātus. 

Salīdzinot ar 2020.gadu: 

 kopējie aktīvi ir palielinājušies par 21557912 EUR jeb 12.7%, tostarp: 

 ilgtermiņa ieguldījumu palielinājums ir 13662748 EUR jeb 9.8%, kur 

lielākais palielinājums ir PAS “Daugavpils siltumtīkli” 5383527 EUR jeb 

25%, SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” 4736448 EUR jeb 19.7%, AS 

“Daugavpils satiksme” 3140228 EUR jeb 10.6%, SIA “Daugavpils 

autobusu parks” 2730736 EUR jeb 143%; 

 apgrozāmo līdzekļu palielinājums ir 7895164 EUR jeb 26.3%, kur 

lielākais palielinājums ir PAS “Daugavpils siltumtīkli” 2748697 EUR jeb 

36%, AS “Daugavpils satiksme” 1712470 EUR jeb 142%, likvidētā SIA 

“Daugavpils lidosta” 1553580 EUR jeb 41.5%, SIA “Daugavpils 

reģionālā slimnīca” 702869 EUR jeb 10%, SIA „Daugavpils dzīvokļu un 

komunālās saimniecības uzņēmums” 749089 EUR jeb 9.4%, SIA 

“Daugavpils autobusu parks” 332788 EUR jeb 36%; 

 kopējais neto apgrozījums ir palielinājies par 20897467 EUR jeb 26.6%, kur 

lielākais palielinājums ir SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” 16764647 EUR jeb 

46.5%, PAS “Daugavpils siltumtīkli” 4362671 EUR jeb 28.3%, SIA “Atkritumu 

apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” 587445 EUR jeb 

15.1%, SIA “Daugavpils bērnu veselības centrs” 318916 EUR jeb 21.2%. 

Iespējamās un faktiskās tautsaimniecības svārstības nosaka kapitālsabiedrībām patstāvīgi 

analizēt ieņēmumu un izdevumu apjomus, īstenojot sabalansētu naudas plūsmu, kas ir stabilitātes 

un izaugsmes nosacījums.  

Pašvaldības kontrolēto kapitālsabiedrību finanšu datu apkopojums liecina, ka kopējais 

saimnieciskās darbības rezultāts ir peļņa 239693 EUR, kas salīdzinot ar 2021.gadu ir 

samazinājusies par 109039 EUR jeb 31.3%, tai skaitā peļņas apjoms palielinājās par 1742414 

EUR jeb 3x, zaudējumi palielinājās par 1851453 EUR jeb 4.4x (par 1803618 EUR palielinājās 

zaudējumi PAS “Daugavpils siltumtīkli” sakarā ar energoresursu izmaksu sadārdzinājumu). 

2021.gadā kapitālsabiedrību saimnieciskās darbības rezultatīvos rādītājus būtiski ietekmēja 

COVID-19 pandēmijas izraisītie saimnieciskās darbības ierobežojumi, kā arī energoresursu cenu 

straujais kāpums. 

2021.gadu ar peļņu noslēdza 7 kapitālsabiedrības, kuru peļņas izlietojums noteikts 

dalībnieku/ akcionāru sapulces lēmumā: 

1. SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” peļņa 2133590 EUR; 

2. SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” 

peļņa 361477 EUR; 

3. SIA “Labiekārtošana D” peļņa 63446 EUR; 

4. SIA “Daugavpils autobusu parks” peļņa 56590 EUR; 

5. SIA “Daugavpils bērnu veselības centrs” peļņa 9268 EUR; 

6. AS “Daugavpils satiksme” peļņa 4247 EUR; 
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7. SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” peļņa 2199 

EUR. 

2021.gada saimnieciskās darbības rezultāts zaudējumi ir 6 kapitālsabiedrībām: 

1. PAS “Daugavpils siltumtīkli” zaudējumi 2078912 EUR; 

2. SIA “Daugavpils ūdens” zaudējumi 227785 EUR; 

3. SIA “Daugavpils lidosta” zaudējumi 45090 EUR;  

4. PSIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts” zaudējumi 16380 EUR; 

5. SIA “Daugavpils zobārstniecības poliklīnika” zaudējumi 15163 EUR; 

6. PSIA “Parkings D” zaudējumi 7794 EUR. 

Kapitālsabiedrību kopējais rentabilitātes rādītājs 2021.gadā ir 0.24%, kas salīdzinot ar 

2020.gadu, ir samazinājies uz pusi, ko ietekmēja kopējo ražošanas izmaksu palielinājuma tendence 

pārskata periodā. Ņemot vērā peļņas apjoma samazinājumu, par 0.27 procentpunktiem samazinājās 

kopējais pašu kapitāla atdeves rādītājs, kas 2021.gadā ir 0.52. 

Lielai daļai kapitālsabiedrību darbības galvenais uzdevums ir nefinanšu mērķu 

īstenošana, kur noteicošais ir sabiedriskais labums, ko gūst sabiedrība kapitālsabiedrību sniegto 

pakalpojumu rezultātā, nodrošinot komunālos, sabiedriskā transporta pakalpojumus, kvalitatīvus 

veselības aprūpes pakalpojumus, to pieejamību, vides kvalitātes saglabāšanu un atjaunošanu. 

Kapitālsabiedrībām noteikto nefinanšu mērķu sasniegšanai noteikto uzdevumu izpilde ir jāveic 

efektīvi - strādājot bez zaudējumiem, nodrošinot finanšu stabilitāti, veicot investīcijas 

konkurētspējas stiprināšanai. 

Kapitālsabiedrību investīciju apjoms (bez projektu realizācijas investīcijām) 2021.gadā ir 

5424784 EUR, kas vērtējams pozitīvi, jo tiek īstenota kapitālsabiedrību pamatlīdzekļu 

atjaunošana un modernizācija, ēku energoefektivitātes uzlabošana, kur lielāko investīciju daļu 

2021.gadā veido ieguldījumi sabiedriskā transporta autoparkā un tehnoloģisko iekārtu 

atjaunošanā:  SIA “Daugavpils autobusu parks” 3233755 EUR un AS “Daugavpils satiksme” 

545052 EUR apmērā, SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību 

organizācija” specializētā autotransporta – atkritumu vedēju iegādei 304 000 EUR.  

Gada pārskatā analizētajās kapitālsabiedrībās 2021.gadā vidējais nodarbināto skaits bija 

3706 cilvēki, kas ir 7.6 % no ekonomiski aktīvajiem Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem. Lielākā 

daļa nodarbināto ir SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” – 1594 cilvēki, AS “Daugavpils 

satiksme” – 552 cilvēki. 

Kapitālsabiedrībās strādājošo vidējā mēneša atlīdzība 2021.gadā bija 846 EUR, kas ir par 

431 EUR jeb 33.8% mazāk nekā vidēji valstī. Salīdzinot ar 2020.gadu, kapitālsabiedrībās 

strādājošo vidējā mēneša atlīdzība palielinājās par 93 EUR jeb 12.4%. Vidējā darba samaksa 

visstraujāk pieauga veselības aprūpes nozares kapitālsabiedrībās. 

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 21.05.2020. noteikumos Nr.3 “Kārtība, kādā tiek 

vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībās, kurās pašvaldībai ir izšķirošā 

ietekme” noteikto kārtību un Pašvaldībā iesniegto pārskatu informāciju, tiek izvērtēta finanšu 

darbības efektivitātes un Stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšana 

kapitālsabiedrībās pārskata periodā un sniegts šāds novērtējumus: 

Kapitālsabiedrība Novērtējums Komentārs 

PAS „Daugavpils 

siltumtīkli” 

Apmierinoši/ 

robežojas ar 

neapmierinoši 

Nav sasniegti būtiski plānotie finanšu mērķu un 

nefinanšu mērķu rezultatīvie rādītāji. 

Budžeta ieņēmumu un izdevumu daļa nav 

sabalansēta, zaudējumi par 2021.gadu. Saistību 

apjoma būtisks pieaugums liecina par būtisku 

maksātspējas samazināšanās risku. 

Daļa plānoto centralizēto siltumapgādes sistēmu 

attīstības un optimizācijas projektu netika īstenoti, 

tai skaitā nav pabeigta siltumcentrāles Nr.3 

pārbūve (ar biomasas kurināmo), nav apgūts ES 

finansējums, kas rada būtiskus riskus 
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kapitālsabiedrības finanšu stabilitātei, bet ņemot 

vērā veikto darbību kopumu finansējuma 

atgūšanai un to, ka citas novirzes rādītāju izpildē 

nav tik būtiskas - novirzes nerada apdraudējumu 

ilgtspējīgai kapitālsabiedrības attīstībai. 

SIA „Daugavpils ūdens” Apmierinoši 

Daļēji sasniegti plānotie finanšu mērķu un 

nefinanšu mērķu rezultatīvie rādītāji. 

Budžeta ieņēmumu un izdevumu daļa nav 

sabalansēta, zaudējumi par 2021.gadu. Vērojama 

ienākumu no pamatdarbības samazināšanās 

tendence visā plānošanas periodā. 

Projekta par ūdensapgādes un kanalizācijas 

sistēmas attīstību Judovkas apkaimē darbi nav 

pabeigti un turpinās 2022.gadā. 

Kapitālsabiedrībai neizdevās piesaistīt finanšu 

līdzekļus notekūdeņu dūņu pārstrādes un 

apsaimniekošanas problēmas risināšanai, kā arī, 

ņemot vērā pieejamo ES struktūrfondu līdzekļu 

ierobežojumu, neizdevās uzsākt jaunu 

ūdenssaimniecības projektu īstenošanu, lai 

paplašinātu ūdenssaimniecības tīklus un 

nodrošinātu lielākam iedzīvotāju skaitam 

centralizēto ūdenssaimniecības pakalpojumu 

pieejamību, bet novirzes rādītāju izpildē nav 

būtiskas, ņemot vērā pieejamo finansējumu. 

SIA „Daugavpils 

dzīvokļu un komunālās 

saimniecības uzņēmums” 

Apmierinoši/ 

robežojas ar 

neapmierinoši 

Daļēji sasniegti plānotie finanšu mērķu un 

nefinanšu mērķu rezultatīvie rādītāji. 

Faktiskie ieņēmumu / izmaksu rādītāji zemāki par 

plānotajiem. Remontdarbu plāna izpildes apjoms 

ir nepietiekošs, tai skaitā nav veikti dzīvojamo 

māju kapitālie remonti. Daļēji veiktas plānotās 

tehnikas un instrumentu iegādes. Ņemot vērā 

izmaksu samazinājumu, nodrošināta rentabla 

saimnieciskā darbība. 

Nav pilnīgi veikta iedzīvotāju apkalpošanas 

sistēmas modernizācija, nav veikti 

energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi 

kapitālsabiedrības ēkās. 

Kopumā konstatētas novirzes rādītāju izpildē, bet 

tas nerada būtiskus riskus kapitālsabiedrības 

finanšu stabilitātei un ilgtspējīgai attīstībai. 

SIA „Atkritumu 

apsaimniekošanas 

Dienvidlatgales 

starppašvaldību 

organizācija” 

Labi / robežojas 

ar ļoti labi 

Kapitālsabiedrība kopumā ir nodrošinājusi 

Stratēģijā noteikto finanšu mērķu izpildi, 

nodrošināta rentabla saimnieciskā darbība. 

Plānošanas periodam noteiktie nefinanšu mērķi 

lielākoties ir izpildīti, lai gan ne visi izpildes dati 

atspoguļo plānoto rādītāju izpildi, jo daļa no tiem 

nav sagatavoti atbilstoši rezultatīvo rādītāju 

atbalsta politikai. 

Nodrošināta uzņēmuma atkritumu 

apsaimniekošanas infrastruktūras atbilstība 

Eiropas standartiem un vides prasībām, ieviestas 
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ekspluatācijā jaunas atkritumu apsaimniekošanas 

tehnoloģijas un optimizēti uzņēmuma 

tehnoloģiskie procesi, sekmīgi īstenota ES 

finansējuma piesaiste projekta “Bioloģiski 

noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide 

poligonā “Cinīši”” īstenošanai. 

SIA „Daugavpils 

autobusu parks” 

Labi/ robežojas 

ar ļoti labi 

Noteikto nefinanšu un finanšu mērķu 

sasniedzamie rezultāti sasniegti daļēji. Nav 

sasniegts plānotais pārvadāto pasažieru skaits 

(plāna izpilde 74,3%), ko ietekmēja valstī ieviesti 

ierobežojumi COVID-19 pandēmijas apturēšanai. 

Daļēji nodrošināta plānotā sabiedrisko 

transportlīdzekļu un tehnisko iekārtu 

modernizācija (netika iegādāts RMD jauns 

bremžu un diagnostikas stends), netika izpildīti 

visi ieplānoti remontdarbi un kosmētiskie 

remonti. Pilnīgi nodrošināta informācijas 

pieejamība iedzīvotājiem, darbinieku mērķtiecīga 

attīstība un darba vides uzlabošana, pilnveidotā 

komunikācija ar sabiedrību kopumā un 

nodrošināta atgriezeniskā saite. 

Nodrošināta uzņēmuma rentabla darbība, tai 

skaitā nodrošināta sabiedrības finanšu stabilitāte, 

t.i., naudas plūsmas seguma koeficients ir 1,22 (≥ 

1.2), faktiskās naudas plūsmas atlikums pārsniedz 

ieplānoto par 208%. 

AS „Daugavpils 

satiksme” 
Labi 

Kapitālsabiedrība kopumā ir nodrošinājusi 

Stratēģijā noteikto mērķu izpildi. Neskatoties uz 

valstī ieviestajiem ierobežojumiem, Daugavpils 

pilsētā pilnībā tika nodrošināta sabiedriskā 

transporta pakalpojumu pieejamība. Nodrošināta 

sabiedrisko transportlīdzekļu un tehnisko iekārtu 

modernizācija, savukārt joprojām netiek izstrādāts 

un ieviests pasažieru elektroniskās uzskaites 

risinājums. Nepilnīgi īstenoti pasākumi 

sabiedriskā transporta maršrutu loģistikas shēmas 

optimizācijā. Remontdarbu plāna izpildes apjoms 

ir nepietiekošs. 

Daļēji sasniegti plānotie finanšu mērķu 

rezultatīvie rādītāji. Neskatoties uz pozitīvu 

naudas plūsmu un to, ka faktiskās naudas plūsmas 

svārstības nepasniedz 10%, kapitālsabiedrības 

ieņēmumu un izdevumu apjoms neatbilst 

2021.gadam plānotām (ieņēmumu plāna izpilde ir 

97,7%, izdevumu plāna izpilde ir 98.6%, plānotā 

peļņa 11.6 tūkst. EUR, faktiskā peļņa 4247 EUR 

apmērā), ko galvenokārt ietekmēja COVID-19 

pandēmija. 

SIA „Labiekārtošana D” Labi 

2021.gadam noteikto finanšu un nefinanšu mērķu 

izpildes rezultatīvie rādītāji sasniegti daļēji, taču 

kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības 

rezultāts kopumā ir labāks nekā plānots. Pilnīgi 
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nodrošināta deleģēto uzdevumu kvalitatīvā izpilde 

(piešķirtais finansējums izlietots 98,6% apmērā). 

Daļēji nodrošināta materiāli-tehniskā bāze, netika 

veikta plānotā suņu voljēru atjaunošana, lietus 

ūdens kanalizāciju izbūve un iekšējo ceļu izbūve 

uzņēmuma teritorijā 1. Pasažieru ielā 6, netika 

iegādāts kravas autotornis kapitālsabiedrības 

darba efektivitātes paaugstināšanai. Nodrošināta 

darbinieku apmācība, amatam atbilstošās 

izglītības un kvalifikācijas saņemšana. Pilnīgi tika 

veikta uzņēmuma pozitīvas reputācijas veidošana 

sabiedrībā, novērtēta pakalpojuma kvalitāte. 

Faktiskie finanšu rādītāji labāki nekā plānots 

2021.gadam. 

SIA „Daugavpils 

zobārstniecības 

poliklīnika” 

Apmierinoši 

Kapitālsabiedrība daļēji ir nodrošinājusi Stratēģijā 

noteikto mērķu izpildi, 2021.gada rādītājus 

būtiski ietekmēja COVID-19 pandēmijas noteiktie 

ierobežojumi. 

Saimnieciskās darbības rezultāts kopumā 

pārsniedza plānoto. Zobārstu trūkuma dēļ netika 

sasniegts plānotais pacientu apmeklējumu skaits. 

Bērnu zobārstu pieejamības nodrošināšanai 

ilgtermiņā kapitālsabiedrība apmaksa mācības 9 

zobārstniecības fakultātes studentiem. Kopumā 

konstatētas novirzes rādītāju izpildē, bet tas 

nerada būtiskus riskus kapitālsabiedrības finanšu 

stabilitātei un ilgtspējīgai attīstībai. 

SIA „Daugavpils bērnu 

veselības centrs” 

Labi / robežojas 

ar ļoti labi 

Kapitālsabiedrība kopumā ir nodrošinājusi 

Stratēģijā noteikto mērķu izpildi, izņemot 

2021.gada rādītājus, kuri saistīti ar pacientu skaita 

samazinājumu sakarā ar ieviestajiem COVID-19 

pandēmijas ierobežojumiem. Pacientu skaita 

samazinājuma dēļ netika sasniegti plānotie 

apgrozījuma apjoma rādītāji, bet tika sabalansēts 

ieņēmumu, izdevumu apjoms, nodrošinot rentablu 

saimniecisko darbību. 

Nav sasniegti atsevišķi nefinanšu rādītāji 

(galvenokārt, kas saistīti ar pacientu plūsmu), bet 

to novirzes nav būtiskas. 

SIA “Daugavpils 

reģionālā slimnīca” 
- 

Plānošanas dokumenti netika iesniegti, par ko 

Pašvaldība ir informējusi gan kapitālsabiedrības 

valdi, gan padomi, līdz ar to finanšu darbības 

vērtējums balstās uz gada pārskata datiem. 

2021.gadā ir sabalansēts ieņēmumu, izdevumu 

apjoms, saimnieciskās darbības rezultāts ir peļņa. 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, būtiski palielinājās 

neto apgrozījums, aktīvu kopsumma, ilgtermiņa 

ieguldījumi. Ir nodrošināta rentabla saimnieciskā 

darbība. 
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