2020.gada pārskats par Aknīstes novada pašvaldībai piederošām kapitālsabiedrībām un kapitāla
daļām
Sagatavots atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36.panta 11.apakšpunktam
Satura rādītājs
1. Aknīstes novada pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībās, kapitālsabiedrību raksturojums.
2. Aknīstes novada pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtējums un vispārējais stratēģiskais mērķis.
3. Kapitālsabiedrību 2020.gadā izmaksātās dividendes pašvaldībai un veiktie maksājumi valsts un pašvaldību budžetos
4. Nominācijas komisijas un nomināciju procesi.
5. Informācijas atklātība kapitālsabiedrībās.
6. Kapitālsabiedrību darbības finanšu rādītāji .
Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk- Likums) 36.panta 11.apakšpunktu
atvasināta publiska persona nodrošina, ka tās mājaslapā internetā ne vēlāk kā līdz katra gada 1.oktobrim tiek publiskots ikgadējais pārskats
par atvasinātai publiskai personai piederošām kapitālsabiedrībām un kapitāla daļām. Minētajā pārskatā ietver konsolidētu informāciju par
atvasinātas publiskas personas līdzdalību kapitālsabiedrībās, tās ieguldītajiem resursiem un to atdevi, kapitālsabiedrību sniegtajiem
pakalpojumiem, iemaksām valsts budžetā un pašvaldību budžetos, saņemtajām valsts vai pašvaldības budžeta dotācijām, par nozarēm, kurās
darbojas kapitālsabiedrības ar atvasinātas publiskas personas līdzdalību, par notikušajiem valdes un padomes locekļu nominācijas procesiem,
kā arī citu informāciju, kas nepieciešama, lai sniegtu priekšstatu par atvasinātas publiskas personas kapitālsabiedrībām un kapitāla daļām.
Pārskatā iekļauj arī informāciju par to, kā atvasināta publiska persona un tai piederošās kapitālsabiedrības izpildījušas šā panta 36. un šā
likuma 58.panta prasības.

1. Aknīstes novada pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībās, kapitālsabiedrību raksturojums
Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktā ir noteikts, ka pašvaldībām, pildot savas funkcijas likumā noteiktajā
kārtībā, ir tiesības veidot pašvaldību iestādes, dibināt biedrības vai nodibinājumus, kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus
kapitālsabiedrībās.
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka publiska persona drīkst
iegūt un saglabāt līdzdalību kapitālsabiedrībā atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantam.
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Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka ciktāl likumā nav noteikts citādi, publiska persona savu funkciju
efektīvai izpildei var dibināt kapitālsabiedrību vai iegūt līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā, ja īstenojas viens no šādiem nosacījumiem:
1) tiek novērsta tirgus nepilnība – situācija, kad tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā;
2) publiskas personas kapitālsabiedrības vai publisku personu kontrolētas kapitālsabiedrības darbības rezultātā tiek radītas preces vai
pakalpojumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai;
3) tiek pārvaldīti tādi īpašumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai.
Likuma “Par pašvaldībām” 77.panta otrajā daļā ir noteikts, ka pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās administratīvās teritorijas
iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, gan nododot to publiskā lietošanā (ceļi, ielas, laukumi, parki), gan veidojot iestādes un pašvaldības
kapitālsabiedrības, kas nodrošina iedzīvotāju tiesības un sniedz tiem nepieciešamos pakalpojumus (pārvaldes iestādes, sociālās un veselības
aprūpes, izglītības, kultūras, sporta un citas iestādes).
Aknīstes novada pašvaldībai uz 01.01.2020. piederošās kapitālsabiedrības un kapitāla daļas:
SIA “Aknīstes pakalpojumi” (pašvaldības līdzdalība – (100%), SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs”- (100%), SIA
“Gārsenes pils”- (100%), SIA „Jēkabpils autobusu parks”- (6%), SIA “Vidusdaugavas SPAAO”- (2%), (turpmāk – Kapitālsabiedrības).
Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībās 2020.gadā ir izpilddirektors.

1.1.

SIA “Aknīstes pakalpojumi”

SIA „Aknīstes pakalpojumi” saimnieciskā darbība iedalīta trīs darbības jomās:
1) siltumenerģijas nozare, kurā uzņēmuma vadītājs koordinē darbu kurinātājiem un tehniskajiem darbiniekiem,
2) ūdens un kanalizācijas saimniecības nozare, kurā uzņēmuma vadītājs koordinē darbu tehniskajiem darbiniekiem,
3) namu apsaimniekošanas nozare, kurā uzņēmuma vadītājs koordinē darbu tehniskajiem darbiniekiem un elektriķim.
Administrācija nodrošina darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu.
SIA „Aknīstes pakalpojumi” nodrošina Aknīstes novada pašvaldības deleģēto funkciju izpildi komunālo pakalpojumu un dzīvokļu
apsaimniekošanas sfērā:
• veic ūdens ieguvi, ražošanu un novadīšanu ūdensvada tīklā atbilstoši dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām,
• nodrošina dzeramā ūdens padevi no ūdens ražošanas vietas līdz pakalpojuma saņēmējam, nodrošinot ūdens spiedienu pilsētas
ūdensvada tīklā ne mazāku par būvnormatīvos noteikto daudzstāvu dzīvojamai apbūvei,
• nodrošina notekūdeņu savākšanu un novadīšanu līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu virszemes
ūdensobjektos atbilstoši noteikumiem par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī,
• veic pēc uzraudzību ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un valsts finansējumu realizētajiem projektiem,
• veic ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, atdzelžošanas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, infrastruktūras un pamatlīdzekļu, kas
izmantojami sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai, uzturēšanu, apkalpošanu un atjaunošanu,
• veic līgumu slēgšanu ar patērētājiem par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un norēķinu sistēmas uzturēšanu,
2

•
•
•
•
•
•

veic komunikāciju ar lietotājiem,
veic sadarbību ar valsts un pašvaldības institūcijām,
veic daudzdzīvokļu dzīvojamo namu un tiem piesaistīto teritoriju apsaimniekošanu,
veic asenizācijas pakalpojumus,
veic siltumapgādi,
sniedz transporta pakalpojumus.

SIA valdes informācija par kapitālsabiedrības darbību 2020.gadā:
Kapitālsabiedrības 2020.gadā veiktie
būtiskākie kapitālieguldījumi un lielākie
īstenotie projekti, kā arī īstenošanas
procesā esošie un plānotie projekti un to
mērķis un sagaidāmā ietekme uz
kapitālsabiedrības turpmāko attīstību un
finanšu rādītājiem

8 mājās veikti jumtu remontdarbi;
1 mājā veikts balkonu, lodžiju remonts;
3 mājās veikti ārsienu un fasādes remonti;
1 mājā veikta ieejas durvju nomaiņa;
4 mājās veikti lietus ūdens noteksistēmu remonti;
2 mājās veikti dūmvadu remontdarbi;
izveidoti 6 jauni ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumi;
veikts apkures katla remonts.
http://www.akniste.lv/uploads/3/lasmas/lielakie-istenotie-projekti-2020.pdf

Nefinanšu mērķu 2020.gadā sasniegšanas
novērtējums (sabiedrībai sniegtais
labums, pakalpojumu vai preču
pieejamības novērtējums)

Mērķi:
-E-pakalpojumu attīstīšana;
-debitoru parādu atgūšanas efektivitātes paaugstināšana;
-darbinieku darba apstākļu uzlabošana, darbinieku izglītošana un kvalifikācijas paaugstināšana, lai
uzlabotu darba ražīgumu un efektivitāti;
-klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošana, atgriezeniskās saites izveidošana;
-Energo pārvaldības sistēmas īstenošana;
-uzņēmuma atpazīstamības veicināšana;
-efektīva, racionāla materiālo, finanšu un cilvēku resursu izmantošana un pārvaldība, sniedzot labākus,
nozarei raksturīgus rezultatīvos rādītājus;
-iekšējās kontroles un pārvaldības pasākumu kopumu izveidošana, nodrošinot labu pārvaldību;
-ieviest un attīstīt progresīvas metodes darba procesu efektīvai izpildei un kontrolei;
-savlaicīga darbības risku identificēšana un darbības virzienu pilnveidošana;
-sadarbības ar iestādēm, partneriem un sabiedrību kopumā pilnveidošana.
http://www.akniste.lv/uploads/3/lasmas/nefinansu-merki-2021-2023.pdf
-saglabāt stabilu ieņēmumu apjomu, līdzsvarot izdevumus ar ieņēmumiem;
-debitoru parāda apjoma samazināšana vai vismaz nepieļaut tā pieaugumu. Debitoru parāda apjoms ir
ļoti svarīgs naudas plūsmu ietekmējošs faktors. Būtisks nosacījums finansiālai stabilitātei ir debitoru

Finanšu mērķu 2020.gadā sasniegšanas
novērtējums (sabiedrībai sniegtais
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labums, pakalpojumu vai preču
pieejamības novērtējums)

parādu atgūšanas efektivitātes paaugstināšana. Lai nodrošinātu kapitālsabiedrības pakalpojumu
sniegšanas kvalitāti un stabilu, vienmērīgu finanšu plūsmu, turpināt aktīvu darbu, strādājot ar
problemātiskajiem klientiem;
-nodrošināt stabila un maksātspējīga uzņēmuma finansiālo pamatu. Vidējā termiņā stabilizēt ieņēmumu
apjomu;
-piesaistīt līdzekļus pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju siltumnoturības un tehniskā stāvokļa
uzlabošanai. Investīciju projektu īstenošana pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju atjaunošanā, atbilstoši
dzīvokļu īpašnieku pieņemtajiem lēmumiem, piesaistot ES finansējumu investīciju projektu realizēšanai,
rezultātā uzlabojot pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju tehnisko stāvokli.
http://www.akniste.lv/uploads/3/lasmas/finansu-merki-2021-2023.pdf

1.2. SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs”
SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs”, reģ.Nr.40003331306, dibināta 1997.gada 27. februārī, juridiskā adrese: Skolas
iela 9, Aknīste, Jēkabpils novads, LV-5208. Aknīstes novada pašvaldībai pieder SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” 100%
kapitāla daļas.
SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” galvenais darbības veids ir aprūpes centru pakalpojumi. Likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 6.punktā ir noteikts, ka viena no pašvaldību autonomajām funkcijām ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī
veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu.

SIA valdes informācija par kapitālsabiedrības darbību 2020.gadā:
Kapitālsabiedrības 2020.gadā veiktie
būtiskākie kapitālieguldījumi un lielākie
īstenotie projekti, kā arī īstenošanas
procesā esošie un plānotie projekti un to
mērķis un sagaidāmā ietekme uz
kapitālsabiedrības turpmāko attīstību un
finanšu rādītājiem

2020.gada 22.decembrī ar Aknīstes novada domes lēmumu Nr.399 “Par pamatkapitāla palielināšanu SIA
“Aknīstes veselības un sociālās aprūpes”” tika palielināts pamatkapitāls, izdarot naudas ieguldījumu EUR
3000 vērtībā;
2020.gada 29.aprīlī ar Aknīstes novada domes lēmumu Nr.118 “Par pamatkapitāla palielināšanu SIA
“Aknīstes veselības un sociālās aprūpes”” tika palielināts pamatkapitāls, izdarot naudas ieguldījumu EUR
6000 vērtībā.
2021.gadā tika veikta apkures sistēmas rekonstrukcija ar mērķi apkures sezonā pieslēgties pie Aknīstes
pilsētas centrālās apkures.
Apzināts iestādes telpu tehniskais stāvoklis un izstrādāts remontu plāns 2022.gadam.
Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrā ieplānotas turpmāko gadu aktivitātes, kas ļaus attīstīt un
uzlabot SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” darbību:
2021.gadā veikt apkures sistēmas rekonstrukcija ar mērķi apkures sezonā pieslēgties pie Aknīstes pilsētas
centrālās apkures.

4

1) vienkāršotā rekonstrukcija (telpu remonts un to pielāgošana personām ar funkcionāliem
traucējumiem);
2) energoefektīva apgaismojuma ierīkošana;
3) vides pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem;
4) ventilācijas sistēmas ierīkošana;
5) ēdināšanas bloka rekonstrukcija;
6) ēkas fasādes atjaunošana.
Nefinanšu mērķu 2020.gadā sasniegšanas Līdz 2020. gadam nefinanšu mērķi netika definēti.
novērtējums (sabiedrībai sniegtais labums, Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrā ieplānotas turpmāko gadu aktivitātes, kas ļaus attīstīt un
pakalpojumu vai preču pieejamības uzlabot SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” darbību:
novērtējums)
o nodrošināt centrā dzīvojošām personām kvalitatīvu sociālo aprūpi un sadzīves apstākļus,
atbilstoši viņu vajadzībām un veselības stāvoklim;
o īsteno citus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un citos normatīvajos aktos
noteiktos uzdevumus;
o nodrošina sociālo aprūpi, lai apmierinātu viņu pamatvajadzības;
o nodrošina šo personu sociālo rehabilitāciju, lai atjaunotu vai uzlabotu viņu sociālās
funkcionēšanas spējas;
Finanšu mērķu 2020.gadā sasniegšanas
novērtējums (sabiedrībai sniegtais
labums, pakalpojumu vai preču
pieejamības novērtējums)

Finanšu 2020.gada pārskats, vadības ziņojums https://aknistesvsac.lv/publiskie-dokumenti/

1.3. SIA “Gārsenes pils”
SIA “Gārsenes pils” dibināta 2018.gada 22.augustā, juridiskā adrese: “Labieši”, Gārsene, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads. Aknīstes
novada pašvaldībai pieder SIA “Gārsenes pils” 100% kapitāla daļas.
2014.gada 23.decembrī tika pieņemts Aknīstes novada domes lēmums par Gārsenes pamatskolas likvidēšanu un vēsturiskās ēkas
atstāšanu pašvaldības īpašumā.
2015.gada 25.februārī Aknīstes novada dome pieņēma lēmumu (prot.Nr.3, 23.#) “Par Gārsenes pils turpmāko izmantošanu”, ar
01.08.2015. izmantot Gārsenes pils telpas Aknīstes novada pašvaldības autonomo funkciju realizēšanai, par objekta „Gārsenes pils”
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saglabāšanu pašvaldības īpašumā, kā arī Gārsenes pils un tai piekrītošo saimniecības ēku kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas funkciju,
to veicot ar struktūrvienības „Gārsenes pils” palīdzību.
Pamatojoties uz Aknīstes novada domes 2018.gada 25.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.13/2018 ”Par Gārsenes pils atzīšanu par
stratēģiski svarīgu objektu”, kas noteica, ka Gārsenes pils ir stratēģiski svarīgs pašvaldības īpašums pašvaldības administratīvās teritorijas
attīstībā, tika dibināta kapitālsabiedrība - SIA “Gārsenes pils”, lai sekmētu saimniecisko darbību pašvaldības administratīvajā teritorijā,
rūpētos par tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu, iedzīvotāju izmitināšanu (viesnīcu pakalpojums, telpu noma un citu pakalpojumu
sniegšana).
SIA “Gārsenes pils” galvenais darbības veids ir izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās, sava vai nomāta nekustamā
īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana.

SIA valdes informācija par kapitālsabiedrības darbību 2020.gadā:
Kapitālsabiedrības 2020.gadā veiktie būtiskākie
kapitālieguldījumi un lielākie īstenotie projekti, kā
arī īstenošanas procesā esošie un plānotie projekti
un to mērķis un sagaidāmā ietekme uz
kapitālsabiedrības turpmāko attīstību un finanšu
rādītājiem

Nefinanšu mērķu 2020. gadā sasniegšanas
novērtējums (sabiedrībai sniegtais labums,
pakalpojumu vai preču pieejamības novērtējums)

2020.gada 25.martā ar Aknīstes novada domes lēmumu Nr.99 “Par pamatlīdzekļu un mazvērtīgā
inventāra nodošanu SIA “Gārsenes pils”” tika palielināts pamatkapitāls, izdarot mantisku
ieguldījumu EUR 3500 vērtībā.
2020.gadā Gārsenes pili apmeklēja 6381 tūristi. Šajā uzskaitē ir reģistrēti tikai tie apmeklētāji,
kas ierodas Tūrisma informācijas centrā. Ir liela daļa tūristu, kas ceļo paši, nemeklē Tūrisma
informācijas centru vai objektus apmeklē ārpus oficiālā darba laika.
2020.gadā bija 43 tūristu grupas, kas izmantoja gida pakalpojumus gan pilī, gan takās.
Katru gadu Gārsenes pili apmeklē ārzemju tūristi no Lietuvas, Polijas, Francijas, Somijas,
Nīderlandes, Šveices. 2020.gadā tūristu skaits krietni samazinājās sakarā ar Covid-19 situāciju
valstī.
Telpu noma - 2020.gadā sakarā ar Covid ierobežojumiem notika tikai 3 kāzu svinības, 3
dzimšanas dienu svinības un 2 salidojumi, 3 izlaidumu svinības un 3 semināru norises.
2020.gadā tika veikti labiekārtošanas darbi istabiņās.
Pilī norisinājās vairāki lieli pasākumi - koncerti, izstādes, radošās darbnīcas, novada svētki,
radošās rezidences “Debesjums” aktivitātes.
Tika izvietotas 6 izstādes.
Augustā pie pils notika A.Kreņevska grāmatas “Meklējiet avotus” atvēršana un Piemiņas akmens
atklāšana aktīvajiem gārseniešiem, notika muzikālais koncerts ar vokālo pedagogu E.Kramiņu,
tradicionālie sporta svētki un velo sacensības “Sēlijas Pērle.”
Nākotnē tiek plānots pievērst uzmanību pils labiekārtošanai, lai pils vide pamazām iegūtu vizuāli
skaistu, baudāmu vidi, mazinot skolas vides atmosfēru.
2020.gadā tika veikts 1.stāva klases telpas remonts. Šo telpu izmanto arī kā semināru telpu.
Pamazām tiek domāts par apaļo krāšņu remontu - nomaiņu (vienā no bibliotēkas telpām uzmūrēta
jauna krāsns.
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Plānots pils apkārtnē uzlabot gājēju celiņu, piebūves daļu jumta segumu nosegt ar aizsargkrāsu,
muzejtelpā nomainīt grīdas segumu.
Ieplānoti un nepieciešami kārtējie remontdarbi pils parkā –
pakāpienu maiņa;
aizsargbarjeru labošana;
tiltiņu remonti;
turpināt izvietot jaunas info plāksnes dabas takās;
atjaunot Krēslas stundas taku - koka skulptūru atjaunošana un jaunu tēlu veidošana;
pils pagalmā iekārtot rožu dobi;
noorganizēt tikšanos ar ainavu dizaineri.
Finanšu mērķu 2020. gadā sasniegšanas
novērtējums (sabiedrībai sniegtais labums,
pakalpojumu vai preču pieejamības novērtējums)

2. Aknīstes novada pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtējums un vispārējais stratēģiskais
mērķis
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 7.pantā ir noteikts, ka publiskai personai ir pienākums ne
retāk kā reizi piecos gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā un atbilstību šā likuma 4.panta nosacījumiem.
Lēmumu par publiskas personas līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībās pieņem attiecīgās publiskās personas augstākā
lēmējinstitūcija. Lēmumā ietver:
1) vērtējumu attiecībā uz atbilstību šā likuma 4.panta nosacījumiem;
2) vispārējo stratēģisko mērķi.
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmajā daļā noteikts, ka publiska persona drīkst iegūt
un saglabāt līdzdalību kapitālsabiedrībā atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantam.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā noteikts, ka ciktāl likumā nav noteikts citādi, publiska persona savu funkciju
efektīvai izpildei var dibināt kapitālsabiedrību vai iegūt līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā, ja īstenojas viens no šādiem nosacījumiem:
1) tiek novērsta tirgus nepilnība – situācija, kad tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā;
2) publiskas personas kapitālsabiedrības vai publisku personu kontrolētas kapitālsabiedrības darbības rezultātā tiek radītas preces vai
pakalpojumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai;
3) tiek pārvaldīti tādi īpašumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai.
Aknīstes novada pašvaldības kapitālsabiedrībās izvērtējums netika veikts.
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3. Kapitālsabiedrību 2020.gadā izmaksātās dividendes pašvaldībai un veiktie maksājumi valsts un
pašvaldību budžetos
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 35.panta pirmajā daļā noteikts, ka atvasinātas publiskas
personas augstākā lēmējinstitūcija reglamentē kārtību, kādā nosakāma dividendēs izmaksājamā peļņas daļa kapitālsabiedrībā, kurā atvasinātai
publiskai personai ir izšķirošā ietekme.
2020.gadā Aknīstes novada pašvaldībai dividendes no kapitālsabiedrībām netika izmaksātas.
Nodoklis/maksājums, EUR

SIA “Aknīstes
pakalpojumi”

SIA "Gārsenes pils"

SIA “Aknīstes veselības
un sociālās aprūpes
centrs”

DIVIDENDES Aknīstes novada pašvaldībai,
EUR

0

0

0

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

11392

1768

24029

Uzņēmuma ienākuma nodoklis

0

0

0

Pievienotās vērtības nodoklis

25143

0

0

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

29596

2916

56699

Dabas resursu nodoklis

2050

0

36

Nekustamā īpašuma nodoklis

112

0

0

Uzņēmējdarbības riska nodeva

64

7

149

8

Transporta līdzekļu ekspluatācijas un vieglo
transportlīdzekļu nodoklis

0

0

0

Citas nodevas un iemaksas

0

0

0

68357

4691

80913

Kopā nodokļi, nodevas, EUR

4. Nominācijas komisijas un nomināciju procesi
2020.gadā Aknīstes novada pašvaldības kapitālsabiedrībās nomināciju procesi netika veikti.

5. Informācijas atklātība kapitālsabiedrībās
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36.pantā noteikts, ka atvasināta publiska persona nodrošina,
ka tās mājaslapā internetā tiek publiskota aktuāla informācija par kapitālsabiedrībām, kurās tai ir līdzdalība, kā arī nosaka publiskojamās
informācijas apjomu.
Savukārt kapitālsabiedrību informācijas publiskošanas pienākums noteikts arī Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 2.pantā; Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1.pantā; Publiskas
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.pantā; 17.10.2017. Ministru kabineta 2017.gada 17.oktobra noteikumu
Nr.630 "Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas
institūcijā" 9.punktā.
5. Kapitālsabiedrības valdes informācija un apliecinājumi par informācijas atklātības pienākuma izpildi kapitālsabiedrībā
5.1.SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs”

Kapitālsabiedrība
pilnā
apmērā
izpildījusi Publiskas personas kapitāla 1. Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības 1. https://aknistesvsac.lv/publiskie-dokumenti/
daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības veidiem, nozare (NACE).
likuma (turpmāk- Likums)
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58.panta prasības.

2. Vidēja darbības termiņa stratēģija (norādot periodu, kad un 2. https://aknistesvsac.lv/publiskie-dokumenti/
kas apstiprināja), vispārējie stratēģiskie mērķi.
3. Informācija vismaz par pēdējiem pieciem gadiem:
3.1. kapitālsabiedrības finanšu mērķu (saskaņā ar
apstiprinātu gada pārskatu) un nefinanšu mērķu
īstenošanas rezultāti (sk. bilances kopsumma, neto
apgrozījums, peļņas vai zaudējumu aprēķins, naudas
plūsmas pārskats, dažādi kapitālsabiedrības darbību
raksturojošie rezultatīvie rādītāji);
3.2.veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (tai
skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi);

3.1. https://aknistesvsac.lv/publiskie-dokumenti/

3.2. https://aknistesvsac.lv/publiskie-dokumenti/

3.3.informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta 3.3. Informācija nav publiskota
finansējumu un tā izlietojumu (ja attiecināms);
3.4.kapitālsabiedrības izstrādātie pārskati:
3.4. https://aknistesvsac.lv/publiskie-dokumenti/
3.4.1. zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu 3.4.1. Informācija nav publiskota
pārskatu par trim, sešiem un deviņiem mēnešiem, kā
arī zvērināta revidenta nepārbaudītu gada pārskatu (2
mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām);
3.4.2. zvērināta revidenta pārbaudītie gada pārskati.
4. Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai aktualizēta informācija
4.1. statūti;
4.2.par valdes locekļiem (par katru atsevišķi): profesionālo
darba pieredzi, izglītību, amatiem citās kapitālsabiedrībās,
pilnvaru termiņiem;

3.4.2.https://aknistesvsac.lv/publiskiedokumenti/
4.1.https://aknistesvsac.lv/publiskie-dokumenti/
4.2.https://aknistesvsac.lv/publiskie-dokumenti/

4.3.atalgojuma politikas principi un informācija par katra 4.3. Informācija nav publiskota
valdes locekļa atalgojumu;
4.4.valdes nolikums vai cits tam pielīdzināms dokuments, kas 4.4. Informācija nav publiskota
regulē tās darbību;
4.5. par īpašuma struktūru (t.sk. līdzdalība citās sabiedrībās);

4.5. https://aknistesvsac.lv/publiskie-dokumenti

4.6. par organizatorisko struktūru;

4.6. Informācija nav publiskota

4.7.par visām paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku 4.7. Informācija nav publiskota
sapulcēm, t.sk. par darba kārtību un lēmumiem;
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4.8.par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) 4.8. Informācija nav publiskota
summu un saņēmējiem vismaz par pēdējiem pieciem gadiem;
4.9.par iepirkumiem vismaz par pēdējiem pieciem gadiem;

4.9. Informācija nav publiskota

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

Kapitālsabiedrība pilnā apmērā
izpildījusi Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 6.1 panta prasības
Kapitālsabiedrība pilnā apmērā
izpildījusi Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likums 2.panta (41). daļas
prasības
Kapitālsabiedrība pilnā apmērā
izpildījusi Ministru kabineta
17.10.2017. noteikumu Nr.630
"Noteikumi par iekšējās kontroles
sistēmas pamatprasībām korupcijas un
interešu konflikta riska novēršanai
publiskas personas institūcijā" 9.p.
prasības
Kapitālsabiedrība pilnā apmērā
izpildījusi nozari
reglamentējošajos normatīvajos aktos
noteiktās informācijas publiskošanas
pienākumu

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

4.11.kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un 4.11. Informācija nav publiskota
ziedošanas (dāvināšanas) kārtība.
Kapitālsabiedrības mantas iznomāšanas noteikumi
Informācija nav publiskota

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

Informācija nav publiskota

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

Informācija nav publiskota

Obligāti publicējamā informācija.

Informācija nav publiskota

5.2. SIA “Aknīstes pakalpojumi”

1. Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības
veidiem, nozare (NACE).

1. http://www.akniste.lv/sia-aknistes-pakalpojumi

2. Vidēja darbības termiņa stratēģija (norādot periodu, kad un
kas apstiprināja), vispārējie stratēģiskie mērķi;

2. http://www.akniste.lv/uploads/3/lasmas/videjatermina-darbibas-strategij

3. Informācija vismaz par pēdējiem pieciem gadiem
3.1.kapitālsabiedrības finanšu mērķu (saskaņā ar

3.1.http://www.akniste.lv/uploads/3/lasmas/finansu-
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apstiprinātu gada pārskatu) un nefinanšu mērķu
īstenošanas rezultāti (sk. bilances kopsumma, neto
apgrozījums, peļņas vai zaudējumu aprēķins, naudas
plūsmas pārskats, dažādi kapitālsabiedrības darbību
raksturojošie rezultatīvie rādītāji);

merki-2021-2023.pdf

3.2.veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (tai
skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi);

3.2.http://www.akniste.lv/uploads/3/lasmas/veiktasiemaksas-valsts-un-pasvaldibas-budzeta-2020-1.pdf

3.3.informācija par saņemto valsts vai pašvaldības
budžeta finansējumu un tā izlietojumu (ja attiecināms);

3.3. Informācija nav publiskota

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

3.4.1.http://www.akniste.lv/uploads/3/lasmas/revidz
inojums-2020.pdf

3.4.2. zvērināta revidenta pārbaudītie gada pārskati,
4.Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai aktualizēta informācija
4.1. statūti;

3.4.2.http://www.akniste.lv/uploads/3/lasmas/revidz
inojums-2020.pdf
4.1. Informācija nav publiskota

4.2.par valdes locekļiem (par katru atsevišķi): profesionālo
darba pieredzi, izglītību, amatiem citās kapitālsabiedrībās,
pilnvaru termiņiem;

4.2. Informācija nav publiskota

4.3.atalgojuma politikas principi un informācija par katra
valdes atalgojumu;

4.3. Informācija nav publiskota

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

4.4. Informācija nav publiskota

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

4.5. Informācija nav publiskota

4.6. par organizatorisko struktūru;

4.6. Informācija nav publiskota

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

4.7. Informācija nav publiskota

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

4.8. Informācija nav publiskota

12

4.9.par iepirkumiem vismaz par pēdējiem pieciem gadiem;

4.9. Informācija nav publiskota

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

4.10. Informācija nav publiskota

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

4.11. Informācija nav publiskota

Kapitālsabiedrība pilnā apmērā
izpildījusi Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 6.1 panta prasības
Kapitālsabiedrība pilnā apmērā
izpildījusi Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 2.panta (41). daļas
prasības
Kapitālsabiedrība pilnā apmērā
izpildījusi MK 17.10.2017. noteikumu
Nr.630 "Noteikumi par iekšējās
kontroles sistēmas pamatprasībām
korupcijas un interešu konflikta riska
novēršanai publiskas personas
institūcijā" 9.p. prasības
Kapitālsabiedrība pilnā apmērā
izpildījusi nozari
reglamentējošajos normatīvajos aktos
noteiktās informācijas publiskošanas
pienākumu

Kapitālsabiedrības mantas iznomāšanas noteikumi

Informācija nav publiskota

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

Informācija nav publiskota

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

Informācija nav publiskota

Obligāti publicējamā informācija.

Informācija nav publiskota

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

1. Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības
veidiem, nozare (NACE).

1. http://www.garsenespils.lv/

2. Vidēja darbības termiņa stratēģija (norādot periodu, kad un
kas apstiprināja), vispārējie stratēģiskie mērķi;

2. Informācija nav publiskota

5.3. SIA “Gārsenes pils”

3.Informācija vismaz par pēdējiem pieciem gadiem
3.1.kapitālsabiedrības finanšu mērķu (saskaņā ar apstiprinātu
gada pārskatu) un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti (sk.
bilances kopsumma, neto apgrozījums, peļņas vai zaudējumu
aprēķins, naudas plūsmas pārskats, dažādi kapitālsabiedrības
darbību raksturojošie rezultatīvie rādītāji);
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3.1. Informācija nav publiskota

3.2.veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (tai skaitā
dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi);

3.2. Informācija nav publiskota

3.3.informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta
finansējumu un tā izlietojumu (ja attiecināms);

3.3. Informācija nav publiskota

3.4.kapitālsabiedrības izstrādātie pārskati:
3.4.1 zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu
pārskatu par trim, sešiem un deviņiem mēnešiem, kā
arī zvērināta revidenta nepārbaudītu gada pārskatu
(2.mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām);
3.4.2. zvērināta revidenta pārbaudītie gada pārskati,
4.Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai aktualizēta informācija
4.1. statūti;

3.4.1. Informācija nav publiskota

3.4.2. Informācija nav publiskota

4.1. Informācija nav publiskota

4.2.par valdes locekļiem (par katru atsevišķi):
profesionālo darba pieredzi, izglītību, amatiem citās
kapitālsabiedrībās, pilnvaru termiņiem;

4.2. Informācija nav publiskota

4.3.atalgojuma politikas principi un informācija par
katra valdes atalgojumu;

4.3. Informācija nav publiskota

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

4.4. Informācija nav publiskota

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

4.5. Informācija nav publiskota

4.6. par organizatorisko struktūru;

4.6. Informācija nav publiskota

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

4.7. Informācija nav publiskota

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

4.8. Informācija nav publiskota

4.9.par iepirkumiem vismaz par pēdējiem pieciem
gadiem;

4.9. Informācija nav publiskota
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Kapitālsabiedrība pilnā apmērā
izpildījusi Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 6.1 panta prasības
Kapitālsabiedrība pilnā apmērā
izpildījusi Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 2.panta (41). daļas
prasības
Kapitālsabiedrība pilnā apmērā
izpildījusi 17.10.2017. MK noteikumu
Nr.630 "Noteikumi par iekšējās
kontroles sistēmas pamatprasībām
korupcijas un interešu konflikta riska
novēršanai publiskas personas
institūcijā" 9.p. prasības
Kapitālsabiedrība pilnā apmērā
izpildījusi nozari
reglamentējošajos normatīvajos aktos
noteiktās informācijas publiskošanas
pienākumu

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

4.10. Informācija nav publiskota

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

4.11. Informācija nav publiskota

Kapitālsabiedrības mantas iznomāšanas noteikumi

Informācija nav publiskota

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

Informācija nav publiskota

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

Informācija nav publiskota

Obligāti publicējamā informācija.

Informācija nav publiskota

6. Kapitālsabiedrību darbības finanšu rādītāji
Par kapitālsabiedrību darbības būtiskākajiem finanšu rādītājiem, ieguldītajiem resursiem un to atdevi 2020. gadā kapitālsabiedrību
valdes sniedz informāciju sekojošu informāciju: pielikumi Nr. 6.1-6.3.
6.1. SIA “Aknīstes pakalpojumi”
Rādītājs
Neto apgrozījums, EUR
Pelņa vai zaudējumi, EUR
Bilances kopsumma, EUR

2019.gads
216461
-27976
1822915
15

2020.gads
210884
-25312
1754904

Peļņa pirms procentu maksājumiem,
nodokļiem (EBIT), EUR
Pamatkapitāls, EUR
Pašu kapitāls, EUR
Kopējās saistības, EUR
Kopējie aizņēmumi, EUR
Kopējais likviditātes rādītājs
Saistību pret pašu kapitālu attiecība
Ilgtermiņa ieguldījumi pārskata
periodā, EUR
Nodarbināto skaits vidēji gadā
Atlīdzības bruto izmaksas
(neieskaitot darba devēja veiktās
valsts sociālās apdrošināšanas
iemaksas) vidēji uz vienu
nodarbināto gadā, EUR
Pašvaldības budžetā iemaksātās
dividendes no iepriekšējā gada
peļņas, EUR
No pašvaldības budžeta tieši vai
netieši saņemtais finansējums
(dotācijas, maksa par pakalpojumiem
un citi finanšu līdzekļi), EUR. t.sk.:
Sociālā statusa īres maksas atlaide
Pārējie darbi (noslēgtie līgumi un citi
pakalpojumi)
No valsts budžeta tieši vai netieši
saņemtais finansējums (dotācijas,
maksa par pakalpojumiem un citi
finanšu
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0

0

661961
587972
1234943
214521
0.79
2.1
1761501

661961
562660
1192244
198893
0.92
2.12
1684931

13
5588

13
6081

-

-

75690

68559

75690

68559

-

-

6.2. SIA “Gārsenes pils”
Rādītājs
Neto apgrozījums, EUR
Pelņa vai zaudējumi, EUR
Bilances kopsumma, EUR
Peļņa pirms procentu maksājumiem,
nodokļiem (EBIT), EUR
Pamatkapitāls, EUR
Pašu kapitāls, EUR
Kopējās saistības, EUR
Kopējie aizņēmumi, EUR
Kopējais likviditātes rādītājs
Saistību pret pašu kapitālu attiecība
Ilgtermiņa ieguldījumi pārskata
periodā, EUR
Nodarbināto skaits vidēji gadā
Atlīdzības bruto izmaksas
(neieskaitot darba devēja veiktās
valsts sociālās apdrošināšanas
iemaksas) vidēji uz vienu
nodarbināto gadā, EUR
Pašvaldības budžetā iemaksātās
dividendes no iepriekšējā gada
peļņas, EUR
No pašvaldības budžeta tieši vai
netieši saņemtais finansējums
(dotācijas, maksa par pakalpojumiem
un citi finanšu līdzekļi), EUR. t.sk.:
Sociālā statusa īres maksas atlaide
Pārējie darbi (noslēgtie līgumi un citi
pakalpojumi)
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2019.gads
20103
2103
17031
2103

2020.gads
13446
-5163
15869
-5163

10000
12103
4929
0
3.44
0.41
0

13500
10440
5429
0
2.40
0.52
0

2
4478

2
4260

-

-

10000

3500

0
0

0
0

No valsts budžeta tieši vai netieši
saņemtais finansējums (dotācijas,
maksa par pakalpojumiem un citi
finanšu

-

-

6.3. SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs”
Rādītājs
Neto apgrozījums, EUR
Pelņa vai zaudējumi, EUR
Bilances kopsumma, EUR
Peļņa pirms procentu maksājumiem,
nodokļiem (EBIT), EUR
Pamatkapitāls, EUR
Pašu kapitāls, EUR
Kopējās saistības, EUR
Kopējie aizņēmumi, EUR
Kopējais likviditātes rādītājs
Saistību pret pašu kapitālu attiecība
Ilgtermiņa ieguldījumi pārskata
periodā, EUR
Nodarbināto skaits vidēji gadā
Atlīdzības bruto izmaksas
(neieskaitot darba devēja veiktās
valsts sociālās apdrošināšanas
iemaksas) vidēji uz vienu
nodarbināto gadā, EUR
Pašvaldības budžetā iemaksātās
dividendes no iepriekšējā gada
peļņas, EUR
No pašvaldības budžeta tieši vai
netieši saņemtais finansējums
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2019.gads
314359
-36516
177169
0

2020.gads
343976
1615
146931
1615

254359
29731
147438
0
0.2820
4.95

260359
37346
109585
0
0.3424
2.93
3000

33
5416.30

35
5470.36

-

219793

-

243361

(dotācijas, maksa par pakalpojumiem
un citi finanšu līdzekļi), EUR. t.sk.:
Sociālā statusa īres maksas atlaide
Pārējie darbi ( noslēgtie līgumi un
citi pakalpojumi)
No valsts budžeta tieši vai netieši
saņemtais finansējums (dotācijas,
maksa par pakalpojumiem un citi
finanšu
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219793
3694

243361
1782

