
Uzņēmuma gada pārskats
 

Reģistrācijas numurs 40003369018
Nosaukums VALGUMS-S SIA
Adrese Miera iela 26A, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
Taksācijas periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Pamatinformācija Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40003369018 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Pamatojums saīsināta pārskata
perioda iesniegšanai
Vidējais darbinieku skaits 39
Likvidācijas slēguma bilance Nē
Saimnieciskās darbības
pārskats

Nē

Sagatavots atbilstoši
starptautiskajiem
grāmatvedības standartiem

Nē

Atsevišķi posteņi (arī
iepriekšējā pārskata gada
posteņi) sagatavoti atbilstoši
starptautiskajiem
grāmatvedības standartiem

Nē

Uzņēmējdarbības forma Kapitālsabiedrība
Persona, kura kārto
grāmatvedības uzskaiti

uzņēmuma grāmatvedis

Personas vārds, uzvārds ANITA BRIEDE
Personas amats galvenā grāmatvede
Gada pārskata apstiprināšanas
datums

07.04.2022

Amatpersonas amats
Publiskas sabiedrības meitas
sabiedrība

Nē
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Bilances aktīvi Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40003369018 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

Ilgtermiņa ieguldījumi 10
I. Nemateriālie ieguldījumi: 20
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības. 40 1 129 1 538
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā 80 1 129 1 538
II. Pamatlīdzekļi: 90
1. Nekustamie īpašumi: 100 17 621 475 17 031 944
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves 110 17 621 475 17 031 944
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces. 180 1 887 108 879 542
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs. 190 202 732 192 948
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas. 200 0 270
II. Pamatlīdzekļi kopā 220 19 711 315 18 104 704
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 340 19 712 444 18 106 242
Apgrozāmie līdzekļi 350
I. Krājumi: 360
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli. 370 3 594 3 886
I. Krājumi kopā 450 3 594 3 886
II. Debitori: 460
1. Pircēju un pasūtītāju parādi. 470 256 374 236 069
4. Citi debitori. 500 2 618 9 087
7. Nākamo periodu izmaksas. 530 8 347 5 114
II. Debitori kopā 550 267 339 250 270
III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560
IV. Nauda. 620 947 558 759 856
Apgrozāmie līdzekļi kopā 630 1 218 491 1 014 012
BILANCE 640 20 930 935 19 120 254

Bilances pasīvi Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40003369018 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

Pašu kapitāls: 650
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 660 5 834 643 5 834 643
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve. 680 2 252 054 0
5. Rezerves: 700
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi 780 256 398 94 769
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 790 217 779 161 629
Pašu kapitāls kopā 800 8 560 874 6 091 041
Uzkrājumi: 810
3. Citi uzkrājumi. 840 9 443 39 000
Uzkrājumi kopā 850 9 443 39 000
Ilgtermiņa kreditori: 860
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm. 890 151 826 322 778
4. Citi aizņēmumi. 900 40 885 42 317
13. Nākamo periodu ieņēmumi. 990 11 404 285 11 858 391
Ilgtermiņa kreditori kopā 1010 11 596 996 12 223 486
Īstermiņa kreditori: 1 020
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm. 1050 170 952 86 664
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Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

4. Citi aizņēmumi. 1060 25 557 36 938
5. No pircējiem saņemtie avansi. 1070 11 667 3 123
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. 1080 10 037 5 533
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 1120 22 548 74 247
11. Pārējie kreditori. 1130 3 243 34 215
12. Nākamo periodu ieņēmumi. 1140 454 106 454 846
14. Uzkrātās saistības. 1160 65 512 71 161
Īstermiņa kreditori kopā 1180 763 622 766 727
BILANCE 1190 20 930 935 19 120 254
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins (PZA) Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40003369018 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2) Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40003369018 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2)

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

1. Neto apgrozījums. 10 1 769 377 1 758 969
c) no citiem pamatdarbības veidiem 30 1 769 377 1 758 969
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu
iegādes izmaksas

40 1 812 643 1 703 693

3. Bruto peļņa vai zaudējumi. 50 -43 266 55 276
5. Administrācijas izmaksas. 70 325 894 365 410
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi. 80 590 631 475 805
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. 90 117 208
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas. 210 3 575 3 793
b) citām personām 230 3 575 3 793
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 240 217 779 161 670
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu. 250 0 41
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas 260 217 779 161 629
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 290 217 779 161 629
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Finanšu pārskata pielikums vai piezīmes Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40003369018 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

1. Sabiedrības sniegtā informācija

1.1. Vidējais darbinieku skaits 39

1.4. Informācija par pieņemto grāmatvedības politiku, tās izmaiņām un atbilstību pieņēmumam, ka sabiedrība darbosies
arī turpmāk:

Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem “Par grāmatvedību” un “Gada pārskatu un konsolidēto
gada pārskatu likumu”, kā arī Ministru kabineta noteikumiem „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas
noteikumi”, „Kases operāciju uzskaites noteikumi”, „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, „Kārtība, kādā
finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Kopienas, citu starptautisko organizāciju un institūciju
finansiālais atbalsts (finanšu palīdzība), ziedojumi un dāvinājumi naudā un natūrā”.
Pamatojoties uz “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma” 5. un 9. pantiem, Sabiedrība klasificējama kā maza
sabiedrība, līdz ar to naudas plūsmas pārskats un pašu kapitāla izmaiņu pārskats netiek aizpildīts.
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, pārējās Sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.
Sabiedrības vadība prognozē, ka tai nebūs likviditātes problēmas un Sabiedrība varēs norēķināties ar kreditoriem noteiktajos
termiņos. Tāpēc Sabiedrības vadība uzskata, ka darbības turpināšanas pieņēmums ir piemērojams šī finanšu pārskata
sagatavošanā.
Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) ievadītais gada pārskata atvasinājums elektroniskā formā pēc sniegtās informācijas
satura atbilst Sabiedrības sagatavotajam pilnajam gada pārskatam, tomēr EDS pielikumā informācija ir sniegta citā griezumā un
neietver pilnībā visu gada pārskata pielikumā iekļauto informāciju un tādējādi EDS sniegtā informācija nav tieši salīdzināma ar
pilnajā gada pārskatā iekļauto finanšu pārskata informāciju, ko revidējis zvērināts revidents un par kuru tika izsniegts zvērināta
revidenta ziņojums. Pilnu Sabiedrības gada pārskatu par 2021. gadu kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu par gada pārskatā
iekļauto finanšu pārskatu lūdzu skatīt ieskenētā veidā pievienotajā pielikumā.
1.4.1. ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite:
1.4.1.1. nemateriālo ieguldījumu uzskaite
Nemateriālie ieguldījumi ir uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un uzkrāto vērtības samazinājumu. Iegādes
vērtībā tiek iekļautas izmaksas, kas tieši saistītas ar nemateriālā ieguldījuma   iegādi. Iegādāto datorprogrammu licenču iegādes
vērtība iekļauj licenču iegādes izmaksas un izmaksas, kas radušās, ieviešot tās lietošanā.
Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo nemateriālo ieguldījumu lietderīgās izmantošanas perioda garumā, lai
norakstītu nemateriālā ieguldījuma iegādes vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās,
izmantojot zemāk minētās vadības noteiktas likmes 20- 33% gadā.
1.4.1.2. pamatlīdzekļu uzskaite (novērtēšana, nolietojuma metode, dzīvnieku un augu uzskaite)
Pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un uzkrāto vērtības samazinājumu. Iegādes vērtībā tiek
iekļautas izmaksas, kas tieši saistītas ar pamatlīdzekļa iegādi. Iegādes vērtībā tiek iekļautas izmaksas, kas tieši saistītas ar
pamatlīdzekļa iegādi.
Sākot ar 2021. gadu par pamatlīdzekļiem tiek atzīti aktīvi, kuru vērtība ir virs 500 EUR un kuru kalpošanas laiks ir vairāk par
vienu gadu. Pārējiem aktīviem nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas perioda
garumā, lai norakstītu pamatlīdzekļa iegādes vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās,
izmantojot zemāk minētās vadības noteiktās likmes % gadā:
- ēkas un būves 2- 7;
- tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 7;
- pārējās iekārtas un aprīkojums, transportlīdzekļi 6- 35
Pamatlīdzekļu kārtējā remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tās ir
radušās. Pamatlīdzekļu kapitālā remonta, rekonstrukcijas izmaksas tiek pievienotas attiecīgā pamatlīdzekļa vērtībai un norakstītas
minētā pamatlīdzekļa atlikušajā lietderīgās izmantošanas laikā. Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas tiek aprēķināti
kā starpība starp pamatlīdzekļa bilances vērtību un pārdošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem, un iekļauti tā perioda peļņas vai
zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies.
1.4.1.3. ilgtermiņa finanšu ieguldījumu uzskaite
Sabiedrībā nav ilgtermiņa finanšu ieguldījumu

1.4.2. apgrozāmo līdzekļu uzskaite:
1.4.2.1. krājumu uzskaite
Krājumi ir norādīti zemākajā no pašizmaksas vai neto pārdošanas vērtības. Pašizmaksa aprēķināta, izmantojot FIFO metodi. Neto
pārdošanas vērtība ir normālas Sabiedrības darbības gaitā noteiktā krājumu pārdošanas cena, atskaitot krājumu pabeigšanas un
pārdošanas izmaksas.
1.4.2.2. uzkrājumu veidošanas grāmatvedības politika nedrošiem parādiem
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Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti faktiskajā vērtībā. Konstatējot parāda atmaksas termiņa kavējumu, ar debitoru sākotnēji tiek
veiktas mutiskas pārrunas. Atsevišķos gadījumos pēc debitora lūguma
 tiek slēgta vienošanās par pakāpenisku parāda nomaksu. Gadījumos, ja debitors neievēro līgumā noteiktos apmaksas termiņus
ilgāk par 30 dienām, tiek daļēji vai pilnībā pārtraukta centralizētā dzeramā ūdens piegāde, atstājot iespēju saņemt minimālo
normatīvajos aktos paredzēto dzeramā ūdens apjomu dienā. Konstatējot gadījumus, kad debitors nepilda noslēgto vienošanos,
parādnieks tiek atkārtoti izsaukts uz mutiskām pārrunām., nepieciešamības gadījumā tiek pārskatīti vienošanās nosacījumi. Katrs
gadījums tiek izvērtēts individuāli, ņemot vērā parāda rašanās iemeslus, klienta reputāciju un apsaimniekojamo māju skaitu.
Uzkrājumi vērtības samazinājumam tiek veidoti gadījumos, kad pastāv objektīvi pierādījumi tam, ka Sabiedrība nevarēs saņemt
debitoru parādus pilnā vērtībā atbilstoši sākotnēji noteiktiem atmaksas termiņiem vai pēc noslēgtās vienošanās un, kas ir vecāki
par 360 dienām. Par objektīviem pierādījumiem riskam, ka parāds varētu tikt neatgūts, tiek uzskatīti gadījumi, kad netiek pildīti
līguma vai vienošanās nosacījumi un klients neizrāda nekādu interesi situācijas risinājumam, neatbild uz brīdinājumiem, nevēlas
kontaktēties vai arī atklāti atsakās nomaksāt parādu. Tikai iepriekš minētajos gadījumos debitors tiek uzskatīts par šaubīgu, kad ir
izsmeltas visas līgumā , vienošanās, novada saistošajos noteikumos vai citos normatīvajos aktos paredzētās iespējas bez parādu
piedziņas firmas vai tiesas palīdzības atgūt parādu. Uzkrājumu apjoms ir starpība starp debitoru parādu uzskaites summu un to
atgūstamo vērtību. Uzkrājumu summa tiek iekļauta peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

1.4.3. uzkrājumu veidošanas noteikumi
Uzkrājumi tiek atzīti, ja Sabiedrībai ir pagātnes notikumu rezultātā radies pašreizējs juridisks vai prakses radīts pienākums,pastāv
liela varbūtība, ka pienākuma nokārtošanai būs nepieciešama saimniecisko labumu aizplūšana un summu var ticami aplēst.
1.4.4. kreditoru uzskaite
Par kreditoriem tiek uzskatīti Sabiedrības parādi piegādātājiem, darbuzņēmējiem, parādi par aizņēmumiem, saistības par darba
algu darbiniekiem, kā arī jebkādi citi parādi.
Kreditoru parādi var rasties: saņemot preces un pakalpojumus un par tiem uzreiz nesamaksājot, saņemot aizdevumus no
kredītiestādēm vai citiem uzņēmumiem; norēķinos par darba algu ar darbiniekiem, norēķinos par nodokļiem, norēķinos par
saņemtajiem avansiem, nākamo periodu ieņēmumi, kā arī uzkrātās saistības. Norēķinus par saistībām uzskaita grupā 5...
Grāmatvedības reģistros kreditori tiek uzskaitīti to rašanās brīdī.
Pārskata perioda beigās kreditoru konti tiek inventarizēti, nosūtot kreditoram aktu par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu.
Kreditoru parādu atlikumi bilancē tiek atspoguļoti atbilstoši attaisnojuma dokumentiem un ierakstiem grāmatvedības reģistros, un
tiem jābūt saskaņotiem ar pašu kreditoru uzskaites datiem bilances datumā.
1.4.5. ieņēmumu atzīšanas principi
Neto apgrozījums ir gada laikā pārdotās produkcijas un sniegto pakalpojumu vērtības kopsumma, atskaitot piešķirtās
tirdzniecības un citas atlaides, kā arī pievienotās vērtības nodokli. Ieņēmumi no preču pārdošanas tiek atzīti, kad pircējs ir
apstiprinājis preču saņemšanu. Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas tiek atzīti tad, kad tie tiek sniegti. Atzīstot ieņēmumus no
aprēķinātajiem soda procentiem tiek ievērots piesardzības princips, soda procenti atzīstami ieņēmumos tikai to faktiskās
apmaksas brīdī.
1.4.7. izdevumu atzīšanas principi
Par izdevumiem tiek uzskatīts saimniecisko labumu samazinājums, kas rodas no aktīvu izlietojuma, aktīvu atsavināšanas, aktīvu
vērtības samazinājuma, saistību rašanās vai palielinājuma rezultātā.
Izdevumus atzīst un uzskaita pēc uzkrāšanas principa. Izdevumus atzīst periodā, kad tie radušies, neatkarīgi no naudas līdzekļu
samaksas.
Izdevumu konti veidoti atbilstoši to ekonomiskajai būtībai., uzņēmuma uzskaites vajadzībām, kā arī atbilstoši SPRK
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikai.
Izdevumiem veikta analītiskā uzskaitelai varētu izsekot , kā tie veidojušies un uz kādu uzņēmuma sniegto pakalpojumu
attiecināmi.
Pamatdarbības izdevumi tiek uzskaitīti kontu grupā 7..., citi izdevumi kontu grupā 82.., bet ārkārtas izdevumi kontu grupā 84...

1.6. Papildinformācija, ja tāda nepieciešama skaidra un patiesa priekšstata gūšanai
Lai nodrošinātu uzņēmuma līdzfinansējuma daļu projekta Nr.2001/LV/16/P/PE/007 „Ūdenssaimniecības attīstība
Austrumlatvijas upju baseinos” ietvaros 2010. gadā izmantots 2009. gada 30.decembrī ar Valsts kasi noslēgtais aizdevuma
līgums Nr.A1/1/09/921 par kopējo summu 667 282,31  EUR Aizņēmums nodrošināts ar Salaspils novada domes galvojumu.
Aizņēmumu plānots atmaksāt līdz 2024. gada 20. jūnijam. 2016. gadā, pārskatot līguma nosacījums ar Valsts kasi, kredīta
pievienotā likme atcelta. Pārējie kredīta līguma nosacījumi palikuši nemainīgi. Aizdevuma apkalpošanas maksa - 0,5% gadā, bet
bāzes likme, kas noteikta vienāda ar valsts vērtspapīru ienesīguma likmi vai Valsts kases indikatīvās kotācijas likmi. 2021.gada
beigās šī likme bija 0,0% gadā, un tā nākamreiz tiks pārskatīta 2022.gada oktobrī.
2014. gada 1.decembrī noslēgts aizdevuma līgums ar Valsts kasi par kopējo summu 800926 EUR. Aizņēmums ņemts ES
Kohēzijas fonda projekta Nr.3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VARAM/006 "Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un
Saulkalnē, II kārta" realizācijai. No kredīta
pieejamās summas izmantota tikai daļa, proti, 645 396,01 EUR, taču lielākā daļa  428 737,59 EUR apmērā dzēsta jau 2015.gadā,
līdz ar to kredīta atlikums jau uz 2015. gada beigām bija samazinājies līdz 216 658,42 EUR. Sākotnējais kredīta atmaksas grafiks
noslēgts līdz 2029.gada 20.decembrim. Ņemot vērā 2015.gadā dzēsto summu, 2016.gadā pārskatīts pamatsummas atmaksas
grafiks. Saskaņā ar jauno pamatsummas atmaksas grafiku būtiski samazinājies ceturksņa maksājuma apmērs no 13 349 EUR līdz
3 333 EUR. Kredīta procentu likme noteikta vienāda ar valsts vērtspapīru ienesīguma likmi vai Valsts kases indikatīvās kotācijas
likmi. 2021. gada beigās šī likme bija 0,0% gadā, un tā nākamreiz tiks pārskatīta 2022.gada novembrī. Aizdevumu apkalpošanas
maksa - 0,5% gadā.

1.8. Bilancē neiekļautās finansiālās saistības, sniegtās garantijas, un citas iespējamās saistības (kopsumma):
1.8.9. informācija par finanšu nomu (informāciju sniedz gan nomnieks, gan iznomātājs)
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Uzņēmumam ir noslēgti 12 finanšu nomas līgumi par automašīnu iegādi ar SIA SEB Līzings. Nomas līgumu atlikusī summa
sastāda EUR 66 424. Kā nodrošinājums ir automašīnu atlikusī vērtība.
Visiem Sabiedrības ņemtajiem līzingiem bāzes likmes piesaistītas 3 mēnešu EURIBOR likmēm, bet pievienotās likmes ir
intervālā no 1,7% - 2,4% gadā.

1.9. Informācija par nelabvēlīgiem vai labvēlīgiem notikumiem, kas neattiecas uz pārskata gadu, bet var būtiski ietekmēt
gada pārskatu lietotāju novērtējumu attiecībā uz sabiedrības līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli, peļņu vai
zaudējumiem un naudas plūsmu vai lēmumu pieņemšanu nākotnē

2018. gada 6. decembrī starp Valsts kasi un pašvaldības SIA “Valgums-S” noslēgts aizdevuma līgums Nr. A1/1/18/875 ES
Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr. 5.3.1.0/16/I/004 “Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē,
III kārta” īstenošanai. Aizdevuma summa ir 140 472 EUR, taču aizdevums izmantots tikai 2019.gada janvārī. Aizdevuma
procentu likme ir 0% gadā, bet apkalpošanas maksa – 0,5% gadā. Aizdevuma atmaksas beigu termiņš ir līdz 2022.gada
20.novembrim. Ņemot vērā, ka aizdevums ņemts garantijas ieturējumu naudas samaksai 10% apmērā no ES Kohēzijas fonda
kopējā līdzfinansējuma, tad sasniedzot projekta iznākuma rādītājus ātrāk, arī aizdevums tiks dzēsts ātrāk, proti, uzreiz pēc ES
Kohēzijas fonda līdzekļu saņemšanas.

1.10. Informācija par būtiskiem notikumiem, kuri nav iekļauti bilancē vai peļņas vai zaudējuma aprēķinā
COVID 19 krīze uz Sabiedrības darbības turpināšanu nav atstājusi iespaidu. Nav paredzams, kā situācija valstī varētu attīstīties
nākotnē.,līdz ar to joprojām pastāv ekonomikas attīstības nenoteiktība. Sabiedrības vadība turpina izvērtēt situāciju un līdz šim
nav novērota negatīva ietekme uz apgrozījumu un visticamāk koronavīrusa ietekme uz Sabiedrības apgrozījumu arī 2022.gadā
paliks neitrāla.
Tomēr šis secinājums balstās uz informāciju, kas ir pieejama šī finanšu pārskata parakstīšanas brīdī un turpmāko notikumu
ietekme uz Sabiedrības darbību nākotnē var atšķirties no vadības izvērtējuma. Īpaši, ņemot vērā pēdējo informāciju saistībā ar
politisko situāciju pasaulē.

3. Skaidrojums par bilances posteņiem. Aktīvs

3.1. Skaidrojums par ilgtermiņa ieguldījuma posteņiem
3.1.1. nemateriālie ieguldījumi:

3.1.1.2. koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: Summa
pārskata gada sākumā 16 132
pārskata gada beigās 14 476

Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus
682

Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā Summa
2 338

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas: Summa
pārskata gada sākumā 14 594
pārskata gada beigās 13 347

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas Summa
729

Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju
vai pārvietošanu uz citu posteni

Summa

1 976

Bilances vērtība: Summa
pārskata gada sākumā 1 538
pārskata gada beigās 1 129

3.1.2. pamatlīdzekļi:
3.1.2.1. nekustamie īpašumi
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Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: Summa
pārskata gada sākumā 22 355 007
pārskata gada beigās 23 222 795
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus (tajā skaitā iegāde)

882 633

Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā Summa
14 845

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas: Summa
pārskata gada sākumā 5 323 063
pārskata gada beigās 5 601 320

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas (tajā skaitā nolietojums) Summa
608 312

Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju
vai pārvietošanu uz citu posteni

Summa

330 055

Bilances vērtība: Summa
pārskata gada sākumā 17 031 944
pārskata gada beigās 17 621 475

3.1.2.3. tehnoloģiskās iekārtas un ierīces
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: Summa
pārskata gada sākumā 1 676 485
pārskata gada beigās 2 400 000

Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus (tajā skaitā iegāde)
735 259

Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā Summa
11 744

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas: Summa
pārskata gada sākumā 796 943
pārskata gada beigās 512 892

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas (tajā skaitā nolietojums) Summa
45 313

Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju
vai pārvietošanu uz citu posteni

Summa

329 364

Bilances vērtība: Summa
pārskata gada sākumā 879 542
pārskata gada beigās 1 887 108

3.1.2.4. pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: Summa
pārskata gada sākumā 639 544
pārskata gada beigās 675 085
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Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus (tajā skaitā iegāde)
76 459

Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā Summa
40 918

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas: Summa
pārskata gada sākumā 446 596
pārskata gada beigās 472 353

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas (tajā skaitā nolietojums) Summa
63 741

Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju
vai pārvietošanu uz citu posteni

Summa

37 984

Bilances vērtība: Summa
pārskata gada sākumā 192 948
pārskata gada beigās 202 732

4. Skaidrojums par bilances posteņiem. Pasīvs

4.2. Posteņa "Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve"
Nekustamie īpašumi

Pamatlīdzekļu grupa
vai postenis (var
norādīt par katru

ilgtermiņa
ieguldījumu objektu)

Posteņa "Ilgtermiņa
ieguldījumu

pārvērtēšanas
rezerve" vērtība
pārskata perioda

sākumā

Posteņa "Ilgtermiņa
ieguldījumu

pārvērtēšanas
rezerve" vērtība
pārskata perioda

beigās

Pamatlīdzekļu
vērtība perioda

sākumā

Pamatlīdzekļu
pārvērtēšanas

rezerves
samazinājuma

korekcijas

Pamatlīdzekļu
vērtība perioda

beigās, ja
pārvērtēšana nebūtu

veikta

Pamatlīdzekļu
vērtība perioda

beigās, kad
pārvērtēšana veikta

1 Zemes gabali 0 675 680 464 020 464 020 1 139 700
2 Būves, ēkas 0 522 163 544 627 498 877 1 021 040

Kopā 0 1 197 843 1 008 647 0 962 897 2 160 740

Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces
Pamatlīdzekļu grupa

vai postenis (var
norādīt par katru

ilgtermiņa
ieguldījumu objektu)

Posteņa "Ilgtermiņa
ieguldījumu

pārvērtēšanas
rezerve" vērtība
pārskata perioda

sākumā

Posteņa "Ilgtermiņa
ieguldījumu

pārvērtēšanas
rezerve" vērtība
pārskata perioda

beigās

Pamatlīdzekļu
vērtība perioda

sākumā

Pamatlīdzekļu
pārvērtēšanas

rezerves
samazinājuma

korekcijas

Pamatlīdzekļu
vērtība perioda

beigās, ja
pārvērtēšana nebūtu

veikta

Pamatlīdzekļu
vērtība perioda

beigās, kad
pārvērtēšana veikta

1 Tehnoloģiskās
iekārtas

0 1 054 211 453 951 0 438 149 1 492 360

Kopā 0 1 054 211 453 951 0 438 149 1 492 360

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
Pamatlīdzekļu grupa

vai postenis (var
norādīt par katru

ilgtermiņa
ieguldījumu objektu)

Posteņa "Ilgtermiņa
ieguldījumu

pārvērtēšanas
rezerve" vērtība
pārskata perioda

sākumā

Posteņa "Ilgtermiņa
ieguldījumu

pārvērtēšanas
rezerve" vērtība
pārskata perioda

beigās

Pamatlīdzekļu
vērtība perioda

sākumā

Pamatlīdzekļu
pārvērtēšanas

rezerves
samazinājuma

korekcijas

Pamatlīdzekļu
vērtība perioda

beigās, ja
pārvērtēšana nebūtu

veikta

Pamatlīdzekļu
vērtība perioda

beigās, kad
pārvērtēšana veikta

Kopā 0 0 0 0 0 0
Pavisam kopā 0 2 252 054 1 462 598 0 1 401 046 3 653 100

4.5. Kreditori

4.5.3. nākamo periodu ieņēmumi, kuru samaksas termiņš ir ilgāks par pieciem gadiem
pārskata gada sākumā 10 018 751
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pārskata gada beigās 9 563 905
izmaiņas 454 846

4.5.4. aizņēmumi (ilgtermiņa kreditori)
Aizņēmuma veids Summa Papildus sniegtā informācija, ja tāda ir

1 3.2. - Aizņēmumi no kredītiestādēm,
kuri segti ar nodrošinājumu, norādot
nodrošinājuma veidu un formu
(likuma 52.panta pirmās daļas
5.punkts)

322 778 Salaspils novada domes galvojums

2 3.1. - Aizņēmumi no kredītiestādēm,
kuru samaksas termiņš ilgāks par 5
gadiem (likuma 52.panta pirmās daļas
5.punkts)

39 996

5. Skaidrojums par peļņas vai zaudējumu aprēķinu

5.4. Informācija par peļņu vai zaudējumiem no ilgtermiņa ieguldījumu objektu atsavināšanas
Ilgtermiņa ieguldījumu

objekts (vai objektu
grupa)

Bilances vērtība
izslēgšanas brīdī Atsavināšanas ieņēmumi Atsavināšanas izdevumi Bruto ieņēmumi vai

izdevumi
Peļņa vai zaudējumi no
objekta atsavināšanas

1 SW RET OFFICE
2016 H&B/ENG
P2 licence

12 0 0 -12 -12

2 Dators DELL
latitude 15.6"
Notebook

315 347 0 32 32

3 Pārvietojamais
sūknis NP3085

514 0 0 -514 -514

4 NAI apkures
sistēma ar granulu
apkures katlu

1 426 0 0 -1 426 -1 426

5 Motorzāģis  SILS
445 II 15"

180 0 0 -180 -180

6 ŪT-ievadi (2gab)
Zviedru ielas
ūdenstacijas ēkā

1 201 0 0 -1 201 -1 201

7 Ūdensapgādes tīkli
uz KSS Nr.03
Krasta, Nometņu
iela

132 0 0 -132 -132

8 Biroja galds
Sedan2000

190 0 0 -190 -190

9 Krūmgriezis FS
460 C-EM ar
trijstūri+AutoCut46
-2

309 0 0 -309 -309

10 DKS programma
Bitrix24

350 0 0 -350 -350

11 Automašīna
RENAULT
KANGO KB820

0 4 049 0 4 049 4 049

12 Automašīna
RENAULT
KANGO KJ675

0 4 711 0 4 711 4 711

Kopā 4 629 9 107 0 4 478 4 478
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Informācija par revidentu Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40003369018 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Revidenta ziņojuma datums 02.03.2022
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības reģistrācijas numurs 40002029284
Licences numurs 125
Sertifikāta numurs 85
Komentārs
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Citi dokumenti Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40003369018 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Dokuments Faila nosaukums

1 Grāmatvedības politikas maiņas ietekme uz iepriekšējo gadu
rādītājiem

2 Grāmatvedības aplēšu ietekme uz iepriekšējo gadu rādītājiem
3 Kļūdu ietekme uz iepriekšējo gadu rādītājiem
4 Vadības ziņojums Vadibas_zinojums.pdf
5 Paskaidrojums par gada pārskata apstiprināšanu Dalibnieku_sapulces_protokols_izraksts.pdf
6 Informācija par zaudējumiem, kurus radījusi aktīvu vērtības

samazināšanās
7 Zvērināta revidenta ziņojuma noraksts (Gada pārskatu un
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(Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma
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Vadības ziņojums 


Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Valgums-S" (turpmāk - Sabiedrība) 


Sabiedrība reģistrēta LR UR 1997. gada 28. novembrī kā Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju 
pašvaldības uzņēmums "Valgums S", 1998. gada 9. septembrī LR UR pārreģistrēta kā Salaspils 
pilsētas ar lauku teritoriju bezpeļņas organizācija pašvaldības uzņēmums "Valgums-S" un no 2005. 
gada 3. janvāra – pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Valgums-S". Pamatkapitāla apmērs 
uz 31.12.2021. ir 5 834 643 EUR. 


Sabiedrības galvenās funkcijas un uzdevumi 


Sabiedrība ir juridiska persona ar patstāvīgu bilanci un rekvizītiem. 


Sabiedrības galvenie darbības virzieni ir ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšana Salaspils 
novada teritorijā: 


• Dzeramā ūdens ieguve, sagatavošana un piegāde patērētājam; 


• Notekūdeņu savākšana, novadīšana līdz attīrīšanas iekārtām, attīrīšana un novadīšana vidē. 


Vienlaicīgi pašvaldība Sabiedrībai ir deleģējusi vairākas savas autonomās funkcijas - ugunsdzēsības 
hidrantu uzturēšanu, lietus kanalizācijas sistēmu uzturēšanu un decentralizētās kanalizācijas reģistra 
izveidi un uzturēšanu, kā arī decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas prasību 
ievērošanas kontroli. 


Papildus regulējamiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem Sabiedrība veic arī citas statūtos reģistrētas 
darbības: inženierbūvniecību - ārējo un iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi un 
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu montāžu, inženiertehniskos pakalpojumus - ūdens un 
kanalizācijas pieslēgumu projektu sagatavošanu, konsultēšanu, asenizācijas pakalpojumus, 
kanalizācijas tīklu skalošanu, ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu un maiņu, dzeramā ūdens un 
notekūdeņu paraugu noņemšanu un to ķīmisko, fizikāli ķīmisko un mikrobioloģisko testēšanu, kā arī 
citus maksas pakalpojumus. 


Sabiedrības darbība, galvenokārt vērsta uz ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu un 
pieejamības nodrošināšanu Salaspils novadā, lai nodrošinātu novada iedzīvotājus ar drošu, kvalitatīvu, 
videi draudzīgu un ilgtspējīgu dzeramā ūdens piegādes un sadzīves notekūdeņu savākšanas 


pakalpojumu, sekmējot ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu. 


Sabiedrības darbība pārskata gadā 


Finanšu apgrozījums galvenajās nozarēs 


Galvenie Sabiedrības līdzekļu avoti ir ieņēmumi no ūdens realizācijas un notekūdeņu novadīšanas. 
Sabiedrības pārskata gada neto apgrozījums ir 1 769 377 EUR, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 
ir palielinājies par 10 408 EUR, jeb 0,6%, kur: 


Nozare 2021., EUR 
Īpatsvars 
2021., % 


Salīdzinājumā ar 
2020.gadu(+;-), EUR 


Dzeramā ūdens ieguve, sagatavošana un piegāde  660 203 37,3% 8 710 


Sadzīves notekūdeņu savākšana un attīrīšana 992 956 56,1% 15 197 


Citi sniegtie pakalpojumi 116 218 6,6% -13 499 


Kopā 1 769 377   10 408 


Realizācijas apjomi galvenajās nozarēs 


2021.gadā patērētājiem tika realizēti 725 685 m3 dzeramā ūdens, kā arī savākti un attīrīti 730 044 m3 
sadzīves notekūdeņu. 


Pēdējos gados Sabiedrībai, gan realizējot Kohēzijas fonda līdzfinansētos projektus, attiecīgi paplašinot 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, gan aktīvi darbojoties pie nelegālu pieslēgumu izskaušanas, kā 
arī konstatētajiem nelegālajiem lietus kanalizācijas novadīšanas gadījumiem sadzīves kanalizācijā, ir 







bijusi stabila ūdens un notekūdeņu apjoma pieauguma tendence - apmērām par 6 000 m3 līdz 10 000 
m3  gadā: 


Rādītājs 2018, m3 2019, m3 2020, m3 2021, m3 


Ūdens realizācija 685 625  697 231  716 495  725 685  


Notekūdeņu savākšana un 
attīrīšana 686 789  693 653  719 584  730 044  


Sabiedrības finansiālā stāvokļa un darbības finansiālo rezultātu apraksts 


Sabiedrības kopējie aktīvi 2021.gada beigās ir 20 930 935 EUR vērtībā, kas salīdzinājumā ar gada 
sākumu, palielinājušies par 1 810 681 EUR, jeb 9,5%, kas galvenokārt skaidrojams ar pārskata gadā 
veikto pamatlīdzekļu pārvērtēšanu, kur: 


Aktīvs 2021., EUR Īpatsvars 2021., % 
Salīdzinājumā ar 


2020.gadu(+;-), EUR 


Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 19 712 444 94,2% 1 606 202 


Apgrozāmie līdzekļi kopā 1 218 491 5,8% 204 479 


Kopā 20 930 935   1 810 681 


2021.gada 31.decembrī Sabiedrības debitoru parādu summa bija 256 374 EUR. Salīdzinājumā ar 2020. 
gadu debitoru parādi ir palielinājušies par 20 305 EUR, jeb 8,6%, tas izskaidrojums gan ar iedzīvotāju 
maksātspējas kritumu, gan ar Sabiedrības apgrozījuma pieaugumu no sabiedriskajiem 
ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Uzkrājums šaubīgajiem debitoriem nav mainījies un saglabājās 0 
EUR, kas skaidrojams ar rūpīgu debitoru kontroli un analīzi saskaņā ar iekšējiem un ārējiem 
normatīvajiem aktiem. 


Pamatojoties uz jau iepriekšminēto pamatlīdzekļu pārvērtēšanu, arī Sabiedrības pasīvu Ilgtermiņa 
ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 2021.gadā ir 2 252 054 EUR, salīdzinājumam 2020.gadā – 0 EUR. 
Sabiedrība 2021.gadu beidza ar 217 779 EUR peļņu. 


Sabiedrisko pakalpojumu tarifi 


2021.gadā sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi palika nemainīgi un joprojām ir spēkā ar 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2018.gada 15.janvāra lēmumu Nr.151 
(prot.Nr.45,2.p.) apstiprinātie tarifi (bez pievienotās vērtības nodokļa): 


Ūdensapgāde EUR/m3 0,91 


Kanalizācija EUR/m3 1,36 


Pamatojoties uz kopējo situāciju valstī un gada beigās vēroto elektroenerģijas resursu un ar to saistīto 
izdevumu pieaugumu, plānots, ka nākamajā gadā sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi 
tiks pārskatīti un, iespējams to pieaugums. 


Projekti un citas īstenotās aktivitātes 


Neskatoties uz to, ka Sabiedrība 2018.gada decembrī noslēdza būvdarbus projekta Nr. 5.3.1.0/16/I/004 
„Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, III kārta” ietvaros, joprojām 
turpinās intensīvs darbs pie iznākuma rādītāju sasniegšanas. 2021.gadā šī projekta ietvaros nodrošināti 
centralizētās kanalizācijas pieslēgumi, kas pakalpojumu turpmāk nodrošinās 91 lietotājam, tādējādi 
kopumā projekta ietvaros izbūvēti pieslēgumi, lai ar pakalpojumu nodrošinātu 452 lietotājus. 


2021.gada 15.decembrī Sabiedrība iesniedza ERAF specifiskā atbalsta mērķa programmas - 4.2.2 
Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu 
un AER izmantošanu pašvaldību ēkās 5. kārtā – projekta "Saules elektrostacijas ar jaudu 40 kW 
būvniecība Salaspils ūdens sagatavošanas iekārtās, nekustamā īpašumā Zviedru ielā 7, Salaspilī, 
Salaspils novadā, elektroenerģijas izmantošanai pašu vajadzībām" pieteikumu (turpmāk – “Saules 
elektrostacijas izbūve”). Projekta kopējās izmaksas plānotas 55526,83 EUR apmērā bez PVN (PVN 
21%), summa ar PVN - 67187,46 EUR. Plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts 47197,80 
EUR (85%). Līdz pieteikuma iesniegšanai noslēdzās iepirkums par Saules elektrostacijas projektēšanu 
un autoruzraudzību. 


Sabiedrība 2021.gadā iegādājās 2 vieglos kravas furgonus, un plāno turpināt autoparka atjaunošanu 
arī 2022.gadā, tādējādi samazinot izmaksas transportu remontiem un apkopei. Pagājušajā gadā 







ieguldīts darbs, lai īstenotu  jaunus pieslēgumus centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmai, kā arī ieguldīts darbs klientu informēšanā par pieslēgšanās iespējām. Veikti 
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, papildinātas un uzlabotas Sabiedrības ūdensapgādes 
un kanalizācijas tīklu shēmas, kā arī detalizēta papildus informācija un veikta pamatlīdzekļu 
pārvērtēšanas procesa pirmā kārta. 


Finanšu risku vadība 


Sabiedrības darbība ir pakļauta dažādiem finanšu riskiem, ieskaitot kredītrisku, likviditātes risku, un 
procentu likmju svārstību riskus. Sabiedrības vadība cenšas minimizēt potenciālo finanšu risku 
negatīvo ietekmi uz Sabiedrības finansiālo stāvokli. 


Visi Sabiedrības kredīti ņemti Valsts kasē, un to bāzes likmes noteiktas vienādas ar valsts vērtspapīru 
ienesīguma likmi vai Valsts kases indikatīvās kotācijas likmi. 2021.gadā šī likme sastādīja 0%. 
Prognozējams, ka 2022. gadā šī likme saglabāsies tādā pašā apmērā, līdz ar to aizņēmumu procentu 
likmju svārstību risks vērtējams, kā ļoti zems. 


Savukārt Sabiedrības līzingi, ņemti Latvijā, licencētas kredītiestādes ar mainīgu procentu likmi. 
Sabiedrības vadība aktīvi seko procentu likmju izmaiņām tirgū, lai Sabiedrības ņemto līzingu likmes 
nebūtu augstākas par aktuālajām likmēm finanšu tirgos. Bāzes likmes Sabiedrības ņemtajiem līzingiem 
piesaistītas 3 mēnešu EURIBOR likmēm un ir atkarīgas no ekonomikas attīstības cikla, un nav 
Sabiedrības vadības ietekmējamas, tādēļ regulāri tiek analizētas ekonomikas attīstības tendences, lai 
laikus paredzētu iespējamos riskus. Sabiedrības vadības vērtējumā arī 2022.gadā EURIBOR procentu 
likmes paliks zemā līmenī, līdzīgi, kā tas bija 2021.gadā, ņemot vērā šo apstākli, procentu likmju 
svārstību risks vērtējams, kā ļoti maz iespējams. 


Sabiedrība ir pakļauta kredītriskam, kas  saistīts ar pircēju un pasūtītāju parādiem. 2021.gadā 
Sabiedrība turpināja darbu, lai samazinātu kopējo debitoru parādu apjomu – sūtīja atgādinājumus, 
brīdinājuma vēstules, veica telefona pārrunas un aktīvi sazinājās ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
apsaimniekotajiem. Pircēju un pasūtītāju parādi tiek uzrādīti faktiskajā vērtībā. 


Sabiedrība ievēro piesardzīgu likviditātes riska vadību, nodrošinot, ka ir pieejami atbilstoši resursi 
saistību nokārtošanai noteiktajos termiņos. 


Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība 


Ņemot vērā Sabiedrības intensīvo darbu ES finansēto un citu projektu realizācijā, plānots, ka 2022.gadā 
klientu skaits turpinās pieaugt, ņemot vērā apstākli, ka liela daļa iedzīvotāju vēl nav izmantojuši 
pieslēgšanās iespējas centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, kas pieejami 
pēc iepriekšējo projektu kārtu realizācijas, kā arī jaunu pieslēgšanas iespēju nodrošināšanu pēc 
projekta Nr. 5.3.1.0/16/I/004 „Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, III 
kārta”, līguma Nr. 1-10.4/4 “Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Kalnrozes un Malienas ielā, Salaspils 
pilsētā”, kā arī līguma Nr. 1-10.4/6 “Ūdensapgādes tīklu projektēšana un būvdarbi Salaspils novada 
Salaspilī un Saulkalnē” realizācijas. Tomēr apzināmies, ka ar katru nākamo gadu, papildu pieslēgumu 
realizēšanai no Sabiedrības puses jāiegulda arvien lielāki resursi. Pieredze rāda, ka iedzīvotāji, kas 
vēlas pakalpojumu, nepieciešamās darbības veic uzreiz pēc tīklu izbūves, savukārt uz projekta 
noslēguma periodu atliek tie iedzīvotāji, kuriem visbiežāk trūkst finanšu līdzekļi vai arī nav motivācijas 
īstenot pieslēgumu. Kaut arī normatīvi ir daļēji izstrādāti un nosaka atbildību par neatbilstoši attīrītu 
notekūdeņu novadīšanu vidē, tomēr šī instrumenta ieviešana, kā to ir norādījuši arī Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas atbildīgie speciālisti, norit kūtri un reizēm ūdenssaimniecības 
uzņēmumi ir vienīgie, kas ar šo problēmu cīnās. 


Sabiedrība arī nākamajā gadā, tāpat kā līdz šim, plāno intensīvi strādāt ar debitoriem, lai nepieļautu 
debitoru parādu pieaugumu un tā negatīvo ietekmi uz naudas plūsmu un bilances datiem. 


Sabiedrība turpina meklēt arvien jaunus, mūsdienīgus risinājumus iekārtu modernizācijai, kas veicinātu 
Sabiedrības finanšu rezultātu uzlabošanos ilgtermiņā. Joprojām Sabiedrības viens no galvenajiem 
mērķiem Sabiedrības attīstībā ir iekšējo kontroles procesu uzlabošana un pilnveide. Sabiedrība turpina 
veltīt uzmanību darba drošības un vides aizsardzības pasākumiem un uzlabojumiem, kā arī veic 
pasākumus, lai pilnveidotu iekšējo loģistiku un materiālo vērtību plūsmas uzskaites pilnveidošanu. 







Lai īstenotu energoefektivitātes pasākumus, Sabiedrība turpinās 2021.gadā uzsāktā projekta “Saules 
elektrostacijas izbūve” īstenošanu, kura ietvaros šogad plānota elektrostacijas izbūve. Projektu plānots 
realizēt līdz 2022.gada beigām. Turpinot pērnajā gadā iesākto, 2022.gadā plānota autoparka 
atjaunošana un hidrodinamiskā automašīnas iegāde. 


  







Pētniecības darbi un attīstības pasākumi 


Pārskata periodā nekādi pētniecības darbi netika veikti. Sabiedrības attīstība tiek virzīta uz jaunu 
tehnoloģisko iekārtu ienākšanu ražošanas procesā. Regulāri tiek veikta esošo tīklu, iekārtu un sistēmu 
tehniskā stāvokļa apsekošana, sagatavotas atskaites par tehnisko stāvokli, regulāri veiktas tīklu, iekārtu 
un sistēmu apkopes, nomaiņas. 


Notikumi pēc pārskata gada pēdējās dienas 


Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas un dienas, kad valde apstiprināja šo gada pārskatu 
nav bijuši citi notikumi, kas būtiski ietekmētu ada rezultātus un Sabiedrības finansiālo stāvokli. 


Valdes ieteiktā peļņas sadale 


Pārskata perioda peļņu 217 779 EUR apmērā atstāt nesadalītu. 


 


Valdes locekle Antra Alksne Elektroniskais paraksts 


 


 


2022. gada 1. martā 


 


 








  


 


 


NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 


Pašvaldības SIA „Valgums-S” dalībniekiem 


MŪSU ATZINUMS PAR FINANŠU PĀRSKATU  


Esam veikuši Pašvaldības SIA „Valgums-S” (“Sabiedrība”) pievienotajā gada pārskatā ietvertā finanšu 


pārskata no 8. līdz 23.lapai revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver: 


• bilanci 2021. gada 31. decembrī,  


• peļņas vai zaudējumu aprēķinu par gadu, kas noslēdzās 2021. gada 31. decembrī, 


• finanšu pārskata pielikumu, kas ietver nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkumu un citu 


paskaidrojošu informāciju. 


Mūsuprāt, pievienotais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Pašvaldības SIA „Valgums-


S” finansiālo stāvokli 2021. gada 31. decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem, kas noslēdzās 2021. 


gada 31. decembrī, saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu (“Gada 


pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums”).  


ATZINUMA PAMATOJUMS 


Atbilstoši Latvijas Republikas Revīzijas pakalpojumu likumam (“Revīzijas pakalpojumu likums”), mēs veicām 


revīziju saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem starptautiskajiem revīzijas standartiem (turpmāk - SRS). Mūsu 


pienākumi, kas noteikti šajos standartos, ir turpmāk aprakstīti mūsu ziņojuma sadaļā Revidenta atbildība par 


finanšu pārskata revīziju.  


Mēs esam neatkarīgi no Sabiedrības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu padomes izstrādātā 


Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (tostarp Starptautisko Neatkarības standartu) prasībām un 


Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu veiktajai finanšu 


pārskata revīzijai Latvijas Republikā. Mēs esam ievērojuši arī Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas 


kodeksa (tostarp Starptautisko Neatkarības standartu) un Revīzijas pakalpojumu likumā noteiktos pārējos 


profesionālās ētikas principus un objektivitātes prasības.  


Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu 


atzinumam. 


ZIŅOŠANA PAR CITU INFORMĀCIJU 


Par citu informāciju atbild Sabiedrības vadība. Citu informāciju veido:  


• vadības ziņojums, kas sniegts pievienotā gada pārskatā no 4. līdz 7. lapai;  


• informācija par Sabiedrību, kas sniegta pievienotā gada pārskata 3. lapā. 


Mūsu atzinums par finanšu pārskatu neattiecas uz gada pārskatā ietverto citu informāciju, un mēs nesniedzam 


par to nekāda veida apliecinājumu, izņemot to kā norādīts mūsu ziņojuma sadaļā Citas ziņošanas prasības 


saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām.  


Saistībā ar finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, to darot, izvērtēt, vai 


šī cita informācija būtiski neatšķiras no finanšu pārskata informācijas vai no mūsu zināšanām, kuras mēs 


ieguvām revīzijas gaitā, un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības. 


Ja, balstoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās ziņas un izpratni par Sabiedrību un tās darbības 


vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums ir ziņot par šādiem apstākļiem. 


Mūsu uzmanības lokā nav nākuši apstākļi, par kuriem būtu jāziņo. 
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CITAS ZIŅOŠANAS PRASĪBAS SASKAŅĀ AR LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTU PRASĪBĀM 


Papildus tam, saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu mūsu pienākums ir sniegt  viedokli, vai Vadības 


ziņojums ir sagatavots saskaņā ar tā sagatavošanu reglamentējošā normatīvā akta, Gada pārskatu un 


konsolidēto gada pārskatu likuma, prasībām.  


Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt: 


• Vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots finanšu pārskats, sniegtā informācija 


atbilst finanšu pārskatam, un 


• Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 


prasībām. 


VADĪBAS UN PERSONU, KURĀM UZTICĒTA SABIEDRĪBAS PĀRRAUDZĪBA, ATBILDĪBA PAR FINANŠU PĀRSKATU  


Vadība ir atbildīga par tāda finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, sagatavošanu saskaņā 


ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, kā arī par tādas iekšējās kontroles sistēmas uzturēšanu, 


kāda saskaņā ar vadības viedokli ir nepieciešama, lai būtu iespējams sagatavot finanšu pārskatu, kas nesatur ne 


krāpšanas, ne kļūdas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības.  


Sagatavojot finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Sabiedrības spēju turpināt darbību, pēc 


nepieciešamības sniedzot informāciju  par apstākļiem, kas saistīti ar Sabiedrības spēju turpināt darbību un 


darbības turpināšanas principa piemērošanu, ja vien vadība neplāno Sabiedrības likvidāciju vai tās darbības 


izbeigšanu, vai arī tai nav citas reālas alternatīvas kā Sabiedrības likvidācija vai darbības izbeigšana. 


Personas, kurām uzticēta Sabiedrības pārraudzība, ir atbildīgas par Sabiedrības finanšu pārskata sagatavošanas 


procesa uzraudzību. 


REVIDENTA ATBILDĪBA PAR FINANŠU PĀRSKATA REVĪZIJU  


Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskats kopumā nesatur kļūdas vai krāpšanas 


dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts atzinums. Pietiekama pārliecība 


ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka revīzijā, kas veikta saskaņā ar SRS, vienmēr tiks atklāta būtiska 


neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, 


ja var pamatoti uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko 


lietotāji pieņem, balstoties uz šo finanšu pārskatu. 


Veicot revīziju saskaņā ar SRS, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus spriedumus un 


saglabājam profesionālo skepticismu. Mēs arī: 


• identificējam un izvērtējam riskus, ka finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdas dēļ izraisītās 


būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku mazināšanai, kā arī 


iegūstam revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. 


Risks, ka netiks atklātas būtiskas neatbilstības krāpšanas dēļ, ir augstāks nekā risks, ka netiks atklātas 


kļūdas izraisītas neatbilstības, jo krāpšana var ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu, 


informācijas neuzrādīšanu ar nodomu, informācijas nepatiesu atspoguļošanu vai iekšējās kontroles 


pārkāpumus; 


• iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu konkrētajiem 


apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, bet nevis, lai sniegtu atzinumu par Sabiedrības iekšējās 


kontroles efektivitāti; 


• izvērtējam pielietoto grāmatvedības politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu un attiecīgās vadības 


uzrādītās informācijas pamatotību; 


• izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību, un, pamatojoties 


uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība attiecībā uz notikumiem 


vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par Sabiedrības spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, 


ka būtiska nenoteiktība pastāv, revidentu ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz finanšu pārskatā sniegto 







3 


 


informāciju par šiem apstākļiem, vai, ja šāda informācija nav sniegta, mēs sniedzam modificētu 


atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas pierādījumiem, kas iegūti līdz revidentu ziņojuma 


datumam. Tomēr nākotnes notikumu vai apstākļu ietekmē Sabiedrība savu darbību var pārtraukt; 


• izvērtējam vispārēju finanšu pārskata struktūru un saturu, ieskaitot atklāto informāciju un skaidrojumus 


pielikumā, un to, vai finanšu pārskats patiesi atspoguļo pārskata pamatā esošos darījumus un 


notikumus. 


Mēs sazināmies ar personām, kurām uzticēta Sabiedrības pārraudzība, un, cita starpā, sniedzam informāciju 


par plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā skaitā par būtiskiem 


iekšējās kontroles trūkumiem, kādus mēs identificējam revīzijas laikā. 


 


Inese Jegorova 


zvērināta revidenta sertifikāts Nr.85 


SIA „Jegorovas audits” valdes locekle 


Komercsabiedrības licence Nr.125 


 


Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
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ŠIS DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


IZRAKSTS 


Paredzēts iesniegšanai VID, bankām 


 


Pašvaldības SIA ”Valgums-S” 


DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS Nr. 5 


 


Salaspilī, 


Sapulces laiks – 2022. gada 7.aprīlī 


Sapulces sākums – plkst.16:00. 


Parakstītā un apmaksātā pamatkapitāla lielums – EUR 5 834 643,00. 


Pārstāvētā pamatkapitāla lielums – 100% (EUR 5 834 643,00). 


Klātesošā balsstiesīgā dalībnieka balsu skaits – 5 834 643. 
 


Dalībnieki – Silvija Puriņa, kapitāla daļu turētāja pārstāvis. 


Klātesošie:  


1. Pašvaldības SIA ”Valgums-S” valdes locekle Antra Alksne; 


2. Atbildīgais darbinieks Agate Kucenko; 


3. Pašvaldības SIA ”Valgums-S” finanšu direktore Beāta Cirmane. 
 


Sapulci atklāj un vada kapitāla daļu turētāja pārstāvis Silvija Puriņa. 


Silvija Puriņa par protokolētāju ieceļ Agati Kucenko. 
 


Darba kārtība: 


1. Valdes ziņojums par Sabiedrības darbu 2021. gadā; 


2. Par revidentu ziņojumu; 


3. Sabiedrības 2021.gada pārskata apstiprināšana; 


4. Par 2021.gada peļņas izlietojumu; 


5. Valdes locekļa prēmēšana; 


6. PSIA ”Valgums-S” tarifu kalkulāciju apstiprināšana. 


[..] 


3. Sabiedrības 2021.gada pārskata apstiprināšana 


Silvija Puriņa: 


Uzklausot pašvaldības SIA “Valgums-S” valdes locekles Antras Alksnes ziņojumu, izskatot Sabiedrības vadības 


ziņojumu, 2021.gada pārskatu un zvērinātā revidenta atzinumu, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu 


un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta 1.daļas 1.punktu,  


 


kapitāla daļu turētāja pārstāvis balsojot “par”, nolemj: 


1. Apstiprināt Pašvaldības SIA „Valgums - S” 2021.gada pārskatu; 


2. Pašvaldības SIA “Valgums – S” valdei uzdodu iesniegt gada pārskatu VID EDS (elektroniskās 


deklarēšanās sistēmā). 


[..] 


Visi ieplānotie jautājumi izskatīti, līdz ar to sapulci slēdzam. 


Sapulce slēgta – plkst. 16:37. 


 


Sapulces vadītājs   (paraksts)     S.Puriņa 


Protokolētāja    (paraksts)     A.Kucenko 


 


 


IZRAKSTS PAREIZS 


Līvzemes ielā 8, Salaspilī, 08.04.2022. 


Salaspils novada pašvaldības izpilddirektore      Silvija Puriņa 


 


 


 
 








  IZRAKSTS 


Salaspils novada 


Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību 


“Valgums – S” 


Vienotais reģ. Nr. 40003369018 


 


 


 


PASKAIDROJUMS 


 


2021.gada darbības pārskatam 


 


 


Sabiedrība bilances datumā nepārsniedz divus no “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma” 


5.panta  minētajiem mazas sabiedrības kritērijiem. Pamatojoties uz  “Gada pārskatu un konsolidēto gada 


pārskatu likuma” 9.panta nosacījumiem, Sabiedrības finanšu pārskats sastāv no bilances, peļņas vai 


zaudējumu aprēķina un finanšu pārskata pielikuma. 


  


5. panta minētie mazas sabiedrības kritēriji ir:  


1) bilances kopsumma — 4 000 000 euro; 


2) neto apgrozījums — 8 000 000 euro; 


3) vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 50. 


 


Pašvaldības SIA “Valgums-S” rādītāji: 


Rādītāji 2021. gads 2020. gads 


bilances kopsumma 20 930 935 19 120 254 


neto apgrozījums 1 769 377 1 758 969 


vidējais darbinieku skaits 


pārskata gadā 


39 39 


 


 


 


Pašvaldības SIA “Valgums-S” 


Valdes locekle      (paraksts)     Antra Alksne 


 
IZRAKSTS PAREIZS 


Valdes locekle         Antra Alksne 


 








 


 


 


 


 


 


 


Pašvaldības SIA “Valgums-S” 


Vienotais reģistrācijas numurs: 40003369018 


Juridiskā adrese: Miera 26A, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169 


2021. gada pārskats 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Salaspils, 2022 
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Informācija par Sabiedrību 


 
Sabiedrības nosaukums Pašvaldības SIA “Valgums-S” 


Sabiedrības juridiskais statuss Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību 


Reģistrācijas numurs, vieta un datums 40003369018 
Rīga, 1997. gada 28. novembris 
 
Komercreģistrā pārreģistrēta 
2005.gada 3.janvārī ar vienoto reģistrācijas 
numuru 40003369018 


Juridiskā adrese Miera 26A, Salaspils 
Salaspils novads, LV-2169 
Latvija 


Sabiedrības pamatdarbības veids Ūdens ieguve, attīrīšanas un apgāde 
Notekūdeņu savākšana un attīrīšana 


Valdes sastāvs Antra Alksne – valdes locekle 


Dalībnieki Salaspils novada dome - 100% 
Reģistrācijas Nr. 90000024008 


Pārskata periods 2021.gada 1.janvāris – 2021.gada 31.decembris 


Finanšu pārskatu sagatavoja Galvenā grāmatvede Anita Briede 


Revidenti SIA "Jegorovas audits” 
VRN 40002029284 
Kazarmes iela 9, Jelgava, LV-3007 
Licence Nr.125 
Zvērināts revidents 
Inese Jegorova 
Sertifikāta Nr.85 
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Vadības ziņojums 


Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Valgums-S" (turpmāk - Sabiedrība) 


Sabiedrība reģistrēta LR UR 1997. gada 28. novembrī kā Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju 
pašvaldības uzņēmums "Valgums S", 1998. gada 9. septembrī LR UR pārreģistrēta kā Salaspils pilsētas 
ar lauku teritoriju bezpeļņas organizācija pašvaldības uzņēmums "Valgums-S" un no 2005. gada 3. 
janvāra – pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Valgums-S". Pamatkapitāla apmērs uz 
31.12.2021. ir 5 834 643 EUR. 


Sabiedrības galvenās funkcijas un uzdevumi 


Sabiedrība ir juridiska persona ar patstāvīgu bilanci un rekvizītiem. 


Sabiedrības galvenie darbības virzieni ir ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšana Salaspils 
novada teritorijā: 


• Dzeramā ūdens ieguve, sagatavošana un piegāde patērētājam; 


• Notekūdeņu savākšana, novadīšana līdz attīrīšanas iekārtām, attīrīšana un novadīšana vidē. 


Vienlaicīgi pašvaldība Sabiedrībai ir deleģējusi vairākas savas autonomās funkcijas - ugunsdzēsības 
hidrantu uzturēšanu, lietus kanalizācijas sistēmu uzturēšanu un decentralizētās kanalizācijas reģistra 
izveidi un uzturēšanu, kā arī decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas prasību 
ievērošanas kontroli. 


Papildus regulējamiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem Sabiedrība veic arī citas statūtos reģistrētas 
darbības: inženierbūvniecību - ārējo un iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi un 
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu montāžu, inženiertehniskos pakalpojumus - ūdens un 
kanalizācijas pieslēgumu projektu sagatavošanu, konsultēšanu, asenizācijas pakalpojumus, 
kanalizācijas tīklu skalošanu, ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu un maiņu, dzeramā ūdens un 
notekūdeņu paraugu noņemšanu un to ķīmisko, fizikāli ķīmisko un mikrobioloģisko testēšanu, kā arī 
citus maksas pakalpojumus. 


Sabiedrības darbība, galvenokārt vērsta uz ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu un 
pieejamības nodrošināšanu Salaspils novadā, lai nodrošinātu novada iedzīvotājus ar drošu, kvalitatīvu, 
videi draudzīgu un ilgtspējīgu dzeramā ūdens piegādes un sadzīves notekūdeņu savākšanas 


pakalpojumu, sekmējot ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu. 


Sabiedrības darbība pārskata gadā 


Finanšu apgrozījums galvenajās nozarēs 


Galvenie Sabiedrības līdzekļu avoti ir ieņēmumi no ūdens realizācijas un notekūdeņu novadīšanas. 
Sabiedrības pārskata gada neto apgrozījums ir 1 769 377 EUR, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 
ir palielinājies par 10 408 EUR, jeb 0,6%, kur: 


Nozare 2021., EUR 
Īpatsvars 
2021., % 


Salīdzinājumā ar 
2020.gadu(+;-), EUR 


Dzeramā ūdens ieguve, sagatavošana un piegāde  660 203 37,3% 8 710 


Sadzīves notekūdeņu savākšana un attīrīšana 992 956 56,1% 15 197 


Citi sniegtie pakalpojumi 116 218 6,6% -13 499 


Kopā 1 769 377   10 408 


Realizācijas apjomi galvenajās nozarēs 


2021.gadā patērētājiem tika realizēti 725 685 m3 dzeramā ūdens, kā arī savākti un attīrīti 730 044 m3 
sadzīves notekūdeņu. 


Pēdējos gados Sabiedrībai, gan realizējot Kohēzijas fonda līdzfinansētos projektus, attiecīgi paplašinot 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, gan aktīvi darbojoties pie nelegālu pieslēgumu izskaušanas, kā 
arī konstatētajiem nelegālajiem lietus kanalizācijas novadīšanas gadījumiem sadzīves kanalizācijā, ir 
bijusi stabila ūdens un notekūdeņu apjoma pieauguma tendence - apmērām par 6 000 m3 līdz 10 000 
m3  gadā: 
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Rādītājs 2018, m3 2019, m3 2020, m3 2021, m3 


Ūdens realizācija 685 625  697 231  716 495  725 685  


Notekūdeņu savākšana un 
attīrīšana 686 789  693 653  719 584  730 044  


Sabiedrības finansiālā stāvokļa un darbības finansiālo rezultātu apraksts 


Sabiedrības kopējie aktīvi 2021.gada beigās ir 20 930 935 EUR vērtībā, kas salīdzinājumā ar gada 
sākumu, palielinājušies par 1 810 681 EUR, jeb 9,5%, kas galvenokārt skaidrojams ar pārskata gadā 
veikto pamatlīdzekļu pārvērtēšanu, kur: 


Aktīvs 2021., EUR Īpatsvars 2021., % 
Salīdzinājumā ar 


2020.gadu(+;-), EUR 


Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 19 712 444 94,2% 1 606 202 


Apgrozāmie līdzekļi kopā 1 218 491 5,8% 204 479 


Kopā 20 930 935   1 810 681 


2021.gada 31.decembrī Sabiedrības debitoru parādu summa bija 256 374 EUR. Salīdzinājumā ar 2020. 
gadu debitoru parādi ir palielinājušies par 20 305 EUR, jeb 8,6%, tas izskaidrojums gan ar iedzīvotāju 
maksātspējas kritumu, gan ar Sabiedrības apgrozījuma pieaugumu no sabiedriskajiem 
ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Uzkrājums šaubīgajiem debitoriem nav mainījies un saglabājās 0 
EUR, kas skaidrojams ar rūpīgu debitoru kontroli un analīzi saskaņā ar iekšējiem un ārējiem 
normatīvajiem aktiem. 


Pamatojoties uz jau iepriekšminēto pamatlīdzekļu pārvērtēšanu, arī Sabiedrības pasīvu Ilgtermiņa 
ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 2021.gadā ir 2 252 054 EUR, salīdzinājumam 2020.gadā – 0 EUR. 
Sabiedrība 2021.gadu beidza ar 217 779 EUR peļņu. 


Sabiedrisko pakalpojumu tarifi 


2021.gadā sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi palika nemainīgi un joprojām ir spēkā ar 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2018.gada 15.janvāra lēmumu Nr.151 
(prot.Nr.45,2.p.) apstiprinātie tarifi (bez pievienotās vērtības nodokļa): 


Ūdensapgāde EUR/m3 0,91 


Kanalizācija EUR/m3 1,36 


Pamatojoties uz kopējo situāciju valstī un gada beigās vēroto elektroenerģijas resursu un ar to saistīto 
izdevumu pieaugumu, plānots, ka nākamajā gadā sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi 
tiks pārskatīti un, iespējams to pieaugums. 


Projekti un citas īstenotās aktivitātes 


Neskatoties uz to, ka Sabiedrība 2018.gada decembrī noslēdza būvdarbus projekta Nr. 5.3.1.0/16/I/004 
„Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, III kārta” ietvaros, joprojām 
turpinās intensīvs darbs pie iznākuma rādītāju sasniegšanas. 2021.gadā šī projekta ietvaros nodrošināti 
centralizētās kanalizācijas pieslēgumi, kas pakalpojumu turpmāk nodrošinās 91 lietotājam, tādējādi 
kopumā projekta ietvaros izbūvēti pieslēgumi, lai ar pakalpojumu nodrošinātu 452 lietotājus. 


2021.gada 15.decembrī Sabiedrība iesniedza ERAF specifiskā atbalsta mērķa programmas - 4.2.2 
Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu 
un AER izmantošanu pašvaldību ēkās 5. kārtā – projekta "Saules elektrostacijas ar jaudu 40 kW 
būvniecība Salaspils ūdens sagatavošanas iekārtās, nekustamā īpašumā Zviedru ielā 7, Salaspilī, 
Salaspils novadā, elektroenerģijas izmantošanai pašu vajadzībām" pieteikumu (turpmāk – “Saules 
elektrostacijas izbūve”). Projekta kopējās izmaksas plānotas 55526,83 EUR apmērā bez PVN (PVN 
21%), summa ar PVN - 67187,46 EUR. Plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts 47197,80 
EUR (85%). Līdz pieteikuma iesniegšanai noslēdzās iepirkums par Saules elektrostacijas projektēšanu 
un autoruzraudzību. 


Sabiedrība 2021.gadā iegādājās 2 vieglos kravas furgonus, un plāno turpināt autoparka atjaunošanu 
arī 2022.gadā, tādējādi samazinot izmaksas transportu remontiem un apkopei. Pagājušajā gadā 
ieguldīts darbs, lai īstenotu  jaunus pieslēgumus centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, 
kā arī ieguldīts darbs klientu informēšanā par pieslēgšanās iespējām. Veikti energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumi, papildinātas un uzlabotas Sabiedrības ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 
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shēmas, kā arī detalizēta papildus informācija un veikta pamatlīdzekļu pārvērtēšanas procesa pirmā 
kārta. 


Finanšu risku vadība 


Sabiedrības darbība ir pakļauta dažādiem finanšu riskiem, ieskaitot kredītrisku, likviditātes risku, un 
procentu likmju svārstību riskus. Sabiedrības vadība cenšas minimizēt potenciālo finanšu risku negatīvo 
ietekmi uz Sabiedrības finansiālo stāvokli. 


Visi Sabiedrības kredīti ņemti Valsts kasē, un to bāzes likmes noteiktas vienādas ar valsts vērtspapīru 
ienesīguma likmi vai Valsts kases indikatīvās kotācijas likmi. 2021.gadā šī likme sastādīja 0%. 
Prognozējams, ka 2022. gadā šī likme saglabāsies tādā pašā apmērā, līdz ar to aizņēmumu procentu 
likmju svārstību risks vērtējams, kā ļoti zems. 


Savukārt Sabiedrības līzingi, ņemti Latvijā, licencētas kredītiestādes ar mainīgu procentu likmi. 
Sabiedrības vadība aktīvi seko procentu likmju izmaiņām tirgū, lai Sabiedrības ņemto līzingu likmes 
nebūtu augstākas par aktuālajām likmēm finanšu tirgos. Bāzes likmes Sabiedrības ņemtajiem līzingiem 
piesaistītas 3 mēnešu EURIBOR likmēm un ir atkarīgas no ekonomikas attīstības cikla, un nav 
Sabiedrības vadības ietekmējamas, tādēļ regulāri tiek analizētas ekonomikas attīstības tendences, lai 
laikus paredzētu iespējamos riskus. Sabiedrības vadības vērtējumā arī 2022.gadā EURIBOR procentu 
likmes paliks zemā līmenī, līdzīgi, kā tas bija 2021.gadā, ņemot vērā šo apstākli, procentu likmju 
svārstību risks vērtējams, kā ļoti maz iespējams. 


Sabiedrība ir pakļauta kredītriskam, kas  saistīts ar pircēju un pasūtītāju parādiem. 2021.gadā 
Sabiedrība turpināja darbu, lai samazinātu kopējo debitoru parādu apjomu – sūtīja atgādinājumus, 
brīdinājuma vēstules, veica telefona pārrunas un aktīvi sazinājās ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
apsaimniekotajiem. Pircēju un pasūtītāju parādi tiek uzrādīti faktiskajā vērtībā. 


Sabiedrība ievēro piesardzīgu likviditātes riska vadību, nodrošinot, ka ir pieejami atbilstoši resursi 
saistību nokārtošanai noteiktajos termiņos. 


Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība 


Ņemot vērā Sabiedrības intensīvo darbu ES finansēto un citu projektu realizācijā, plānots, ka 2022.gadā 
klientu skaits turpinās pieaugt, ņemot vērā apstākli, ka liela daļa iedzīvotāju vēl nav izmantojuši 
pieslēgšanās iespējas centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, kas pieejami 
pēc iepriekšējo projektu kārtu realizācijas, kā arī jaunu pieslēgšanas iespēju nodrošināšanu pēc projekta 
Nr. 5.3.1.0/16/I/004 „Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, III kārta”, 
līguma Nr. 1-10.4/4 “Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Kalnrozes un Malienas ielā, Salaspils pilsētā”, kā 
arī līguma Nr. 1-10.4/6 “Ūdensapgādes tīklu projektēšana un būvdarbi Salaspils novada Salaspilī un 
Saulkalnē” realizācijas. Tomēr apzināmies, ka ar katru nākamo gadu, papildu pieslēgumu realizēšanai 
no Sabiedrības puses jāiegulda arvien lielāki resursi. Pieredze rāda, ka iedzīvotāji, kas vēlas 
pakalpojumu, nepieciešamās darbības veic uzreiz pēc tīklu izbūves, savukārt uz projekta noslēguma 
periodu atliek tie iedzīvotāji, kuriem visbiežāk trūkst finanšu līdzekļi vai arī nav motivācijas īstenot 
pieslēgumu. Kaut arī normatīvi ir daļēji izstrādāti un nosaka atbildību par neatbilstoši attīrītu notekūdeņu 
novadīšanu vidē, tomēr šī instrumenta ieviešana, kā to ir norādījuši arī Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas atbildīgie speciālisti, norit kūtri un reizēm ūdenssaimniecības uzņēmumi ir vienīgie, 
kas ar šo problēmu cīnās. 


Sabiedrība arī nākamajā gadā, tāpat kā līdz šim, plāno intensīvi strādāt ar debitoriem, lai nepieļautu 
debitoru parādu pieaugumu un tā negatīvo ietekmi uz naudas plūsmu un bilances datiem. 


Sabiedrība turpina meklēt arvien jaunus, mūsdienīgus risinājumus iekārtu modernizācijai, kas veicinātu 
Sabiedrības finanšu rezultātu uzlabošanos ilgtermiņā. Joprojām Sabiedrības viens no galvenajiem 
mērķiem Sabiedrības attīstībā ir iekšējo kontroles procesu uzlabošana un pilnveide. Sabiedrība turpina 
veltīt uzmanību darba drošības un vides aizsardzības pasākumiem un uzlabojumiem, kā arī veic 
pasākumus, lai pilnveidotu iekšējo loģistiku un materiālo vērtību plūsmas uzskaites pilnveidošanu. 


Lai īstenotu energoefektivitātes pasākumus, Sabiedrība turpinās 2021.gadā uzsāktā projekta “Saules 
elektrostacijas izbūve” īstenošanu, kura ietvaros šogad plānota elektrostacijas izbūve. Projektu plānots 
realizēt līdz 2022.gada beigām. Turpinot pērnajā gadā iesākto, 2022.gadā plānota autoparka 
atjaunošana un hidrodinamiskā automašīnas iegāde. 
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Pētniecības darbi un attīstības pasākumi 


Pārskata periodā nekādi pētniecības darbi netika veikti. Sabiedrības attīstība tiek virzīta uz jaunu 
tehnoloģisko iekārtu ienākšanu ražošanas procesā. Regulāri tiek veikta esošo tīklu, iekārtu un sistēmu 
tehniskā stāvokļa apsekošana, sagatavotas atskaites par tehnisko stāvokli, regulāri veiktas tīklu, iekārtu 
un sistēmu apkopes, nomaiņas. 


Notikumi pēc pārskata gada pēdējās dienas 


Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas un dienas, kad valde apstiprināja šo gada pārskatu 
nav bijuši citi notikumi, kas būtiski ietekmētu ada rezultātus un Sabiedrības finansiālo stāvokli. 


Valdes ieteiktā peļņas sadale 


Pārskata perioda peļņu 217 779 EUR apmērā atstāt nesadalītu. 


 


Valdes locekle Antra Alksne Elektroniskais paraksts 


 


 


2022. gada 1. martā 
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Finanšu pārskats 


Peļņas vai zaudējumu aprēķins 


 
  Pielikums 2021  2020 


   EUR  EUR 


      
1.   Neto apgrozījums 1 1 769 377  1 758 969 


 a) no citiem pamatdarbības veidiem  1 769 377  1 758 969 
 - No būvniecības pakalpojumiem  -  4 085 
 - No citiem pakalpojumiem  1 769 377  1 754 884 


      
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2 -1 812 643  -1 703 693 


      


3. Bruto peļņa   -43 266  -55 276 
      


4. Administrācijas izmaksas 3 -325 894  -365 410 
      


5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 4 590 631  475 805 
      


6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 5 -117  -208 
      


7. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas 
izmaksas 6 -3 575  -3 793 


 a) citām personām  -3 575  -3 793 
      


8. Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma 
nodokļa  217 779  161 670 


      
9. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par 


pārskata gadu  0  -41- 
      


10. Pārskata gada peļņa   217 779  161 629 


 


 


Pielikumi no 11. līdz 23.lpp. ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
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Bilance 


Bilance 2021. gada 31. decembrī        (1) 


 
 Pielikums  31.12.2021.  31.12.2020. 
Aktīvs  EUR       EUR 
Ilgtermiņa ieguldījumi     


I Nemateriālie ieguldījumi:     
1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes 


un tamlīdzīgas tiesības 
tamlīdzīgas tiesības 


 


1 129  1 538 


Nemateriālie ieguldījumi kopā: 
7 1 129  1 538 


     
II Pamatlīdzekļi:     
1. Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie 


stādījumi  17 621 475  17 031 944 
2. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas  1 887 108  879 542 
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs  202 732  192 948 
4. Nepabeigto celtniecības objektu izmaksas  0  270 


Pamatlīdzekļi kopā: 
8 19 711 315  18 104 704 


     
     Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:  19 712 444  18 106 242 


     
Apgrozāmie līdzekļi 


    
I Krājumi:     


1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 
 3 594  3 886 


Krājumi kopā: 9 3 594  3 886 
     
II Debitori:     


1. Pircēju un pasūtītāju parādi 10 256 374  236 069 
2. Citi debitori 11 2 618  9 087 
3. Nākamo periodu izmaksas 12 8 347  5 114 


Debitori kopā: 
 267 339  250 270 


 
 
 
 
 
 


 
 
 


   IV Nauda: 13 947 558  759 856 
     Apgrozāmie līdzekļi kopā:  1 218 491  1 014 012 
     Aktīvu kopsumma 


 20 930 935  19 120 254 


 


 


Pielikumi no 11. līdz 23.lpp. ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
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Bilance 2021. gada 31. decembrī        (2) 


 


 Pielikums 31.12.2021.  31.12.2020. 
  EUR  EUR 
Pasīvs     
Pašu kapitāls:     


1. Daļu kapitāls (pamatkapitāls) 14 5 834 643  5 834 643 
2. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 15 2 252 054  - 
3. Nesadalītā peļņa      


a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa  256 398  94 769 
b) pārskata gada nesadalītā peļņa 


 217 779  161 629 


Pašu kapitāls kopā:  8 560 874  6 091 041 
     
Uzkrājumi:     


1. Citi uzkrājumi 16 9 443  39 000 


Uzkrājumi kopā:  9 443  39 000 
     
Kreditori:     
Ilgtermiņa kreditori:     


1. Aizņēmumi no kredītiestādēm 17 151 826  322 778 
2. Citi aizņēmumi 18 40 885  42 317 
3. Nākamo periodu ieņēmumi 22 11 404 285  11 858 391 


Ilgtermiņa kreditori kopā:  11 596 996  12 223 486 
     
Īstermiņa kreditori:     


1. Aizņēmumi no kredītiestādēm 17 170 952  86 664 
2. Citi aizņēmumi 18 25 557  36 938 
3. Saņemtie avansi  11 667  3 123 
4. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 19 10 037  5 533 
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas 


obligātās iemaksas 20 22 548  74 247 
6. Pārējie kreditori 21 3 243  34 215 
7. Nākamo periodu ieņēmumi 22 454 106  454 846 
8. Uzkrātās saistības 23 65 512  71 161 


Īstermiņa kreditori kopā:  763 622  766 727 
     
Kreditori kopā:  12 360 618  12 990 213 
     


Pasīvu kopsumma  20 930 935  19 120 254 


 


 


Pielikumi no 11. līdz 23.lpp. ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
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Pielikums 


Grāmatvedības politika 


(a) Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes 


Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem “Par grāmatvedību” un “Gada 
pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu”, kā arī Ministru kabineta noteikumiem „Gada pārskatu 
un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”, „Kases operāciju uzskaites noteikumi”, 
„Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, „Kārtība, kādā finanšu pārskatos 
atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Kopienas, citu starptautisko organizāciju un 
institūciju finansiālais atbalsts (finanšu palīdzība), ziedojumi un dāvinājumi naudā un natūrā”.  


Pamatojoties uz “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma” 5. un 9. pantiem, Sabiedrība 
klasificējama kā maza sabiedrība, līdz ar to naudas plūsmas pārskats un pašu kapitāla izmaiņu pārskats 
netiek aizpildīts.  


Ņemot vērā izmaiņas 2014. gada 25. februāra Ministru kabineta noteikumos Nr.116 “Būvkomersantu 
reģistrācijas noteikumi”, ieņēmumi par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā uzskaitīti atsevišķi. 


Visi Sabiedrības sniegtie būvniecības pakalpojumi tiek slēgti tikai saskaņā ar nemainīgas cenas 
līgumiem. Sabiedrība piedāvā tikai īstermiņa būvniecības līgumus, kas atbilstoši līguma nosacījumiem 
īstenojami tajā pārskata gadā, kad noslēgts būvniecības līgums.  


Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, pārējās Sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas 
metodes nav mainītas. 


(b) Darbības turpināšana 


Sabiedrības vadība prognozē, ka tai nebūs likviditātes problēmas un Sabiedrība varēs norēķināties ar 
kreditoriem noteiktajos termiņos. Tāpēc Sabiedrības vadība uzskata, ka darbības turpināšanas 
pieņēmums ir piemērojams šī finanšu pārskata sagatavošanā. 


(c) Ieņēmumu atzīšana un neto apgrozījums 


Neto apgrozījums ir gada laikā pārdotās produkcijas un sniegto pakalpojumu vērtības kopsumma, 
atskaitot piešķirtās tirdzniecības un citas atlaides, kā arī pievienotās vērtības nodokli. Ieņēmumi no 
preču pārdošanas tiek atzīti, kad pircējs ir preces ir akceptējis, atbilstoši preču piegādes nosacījumiem. 
Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas tiek atzīti tad, kad tie tiek sniegti. Atzīstot ieņēmumus no 
aprēķinātajiem soda procentiem tiek ievērots piesardzības princips, soda procenti atzīstami ieņēmumos 
tikai to faktiskās apmaksas brīdī. 


(d) Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana 


Norēķinu par ārvalstu valūtās veiktajiem darījumiem un ārvalstu valūtās nominēto monetāro aktīvu un 
saistību vērtības pārrēķināšanas rezultātā gūtā ārvalstu valūtas peļņa vai zaudējumi tiek iekļauti 
attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 


(e) Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi 


Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un 
uzkrāto vērtības samazinājumu. Iegādes vērtībā tiek iekļautas izmaksas, kas tieši saistītas ar 
nemateriālā ieguldījuma vai pamatlīdzekļa iegādi. Iegādāto datorprogrammu licenču iegādes vērtība 
iekļauj licenču iegādes izmaksas un izmaksas, kas radušās, ieviešot tās lietošanā. 


Zeme netiek pakļauta nolietojuma aprēķinam. Sākot ar 2021. gadu par pamatlīdzekļiem tiek atzīti aktīvi, 
kuru vērtība ir virs 500 EUR un kuru kalpošanas laiks ir vairāk par vienu gadu. Pārējiem aktīviem 
nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu 
lietderīgās izmantošanas perioda garumā, lai norakstītu nemateriālā ieguldījuma un pamatlīdzekļa 
iegādes vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās, izmantojot 
zemāk minētās vadības noteiktas likmes. 
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Pielikums (turpinājums) 


Grāmatvedības politika (turpinājums) 


 % gadā 
Nemateriālie ieguldījumi 20-33 
Ēkas un būves 2-7 
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 7 
Pārējās iekārtas un aprīkojums, transportlīdzekļi 6-35 


 


Pamatlīdzekļu kārtējā remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā, kurā tās ir radušās. Pamatlīdzekļu kapitālā remonta, rekonstrukcijas izmaksas tiek pievienotas 
attiecīgā pamatlīdzekļa vērtībai un norakstītas minētā pamatlīdzekļa atlikušajā lietderīgās izmantošanas 
laikā. 


Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas tiek aprēķināti kā starpība starp pamatlīdzekļa 
bilances vērtību un pārdošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem, un iekļauti tā perioda peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies. 


Pamatojoties uz 2020. gadā pieņemto valdes lēmumu 2021. gadā tika veikta sākotnējo ēku un būvju 
kategorijas pārvērtēšana. Pamatlīdzekļu pārvērtēšanu plānots noslēgt 2022. gada laikā. 


(f) Krājumi 


Krājumi ir norādīti zemākajā no pašizmaksas vai neto pārdošanas vērtības. Pašizmaksa aprēķināta, 
izmantojot FIFO metodi. Neto pārdošanas vērtība ir normālas Sabiedrības darbības gaitā noteiktā 
krājumu pārdošanas cena, atskaitot krājumu pabeigšanas un pārdošanas izmaksas. 


 


(g) Debitoru parādi 


Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti faktiskajā vērtībā. Par rēķina apmaksas termiņa kavējumu debitors 
tiek informēts nākošajā rēķinā, norādot parāda apmēru un kopējo summu apmaksai. Gadījumos, ja  
debitors nav veicis rēķinu samaksu vairāk kā trīs mēnešus, debitoram tiek nosūtīts parāda samaksas 
brīdinājums. Atsevišķos gadījumos pēc debitora lūguma un izvērtējot klienta maksājumu vēsturi, tiek 
slēgta vienošanās par pakāpenisku parāda nomaksu. Gadījumos, ja debitors nenokārto saistības, tam 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek daļēji vai pilnībā pārtraukta ūdenssaimniecības apkalpojumu 
sniegšana. Gadījumos, kad debitoram ir pārtraukta ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana 
(izbeigts līgums, atslēgts pakalpojums vai t.ml.) un debitors nav veicis parāda samaksu, tiek celta 
prasība tiesā par parāda piedziņu. Uzkrājumi vērtības samazinājumam tiek veidoti gadījumos, kad 
pastāv objektīvi pierādījumi tam, ka Sabiedrība nevarēs saņemt debitoru parādus pilnā vērtībā atbilstoši 
sākotnēji noteiktiem atmaksas termiņiem vai pēc noslēgtās vienošanās un kas ir vecāki par 360 dienām. 
Par objektīviem pierādījumiem riskam, ka parāds varētu tikt neatgūts, tiek uzskatīti gadījumi, kad netiek 
pildīti līguma vai vienošanās nosacījumi un klients neizrāda nekādu interesi situācijas risinājumam, 
neatbild uz brīdinājumiem, nevēlas kontaktēties vai arī atklāti atsakās nomaksāt parādu. Tikai iepriekš 
minētajos gadījumos debitors tiek uzskatīts par šaubīgu, kad ir izsmeltas visas līgumā, vienošanās, 
novada saistošajos noteikumos vai citos normatīvajos aktos paredzētās iespējas bez parādu piedziņas 
firmas vai tiesas palīdzības atgūt parādu. Uzkrājumu apjoms ir starpība starp debitoru parādu uzskaites 
summu un to atgūstamo vērtību. Uzkrājumu summa tiek iekļauta peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 


(h) Operatīvā noma 


Sabiedrība ir nomnieks 


Noma, kurā iznomātājs patur nozīmīgu daļu no īpašumtiesībām raksturīgajiem riskiem un atlīdzības, 
tiek klasificēta kā operatīvā noma.  Nomas maksājumi un priekšapmaksas maksājumi par nomu 
(atskaitot no iznomātāja saņemtos finansiālos stimulus) tiek iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinā pēc 
lineārās metodes nomas perioda laikā. 
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Pielikums (turpinājums) 


Grāmatvedības politika (turpinājums) 


(i) Dotācijas 


Īpašiem kapitālieguldījumu veidiem saņemtās dotācijas tiek uzskaitītas kā nākamo periodu ienākumi, 
kurus pakāpeniski ietver ieņēmumos saņemto vai par dotācijām iegādāto pamatlīdzekļu lietderīgās 
izmantošanas perioda laikā. Dotācijas izdevumu segšanai atzīst ieņēmumos tajā pašā periodā, kad 
radušies attiecīgie izdevumi, ja ir izpildīti visi ar dotācijas saņemšanu saistītie nosacījumi. 


(j) Aizņēmumi 


Aizņēmumi tiek atzīti saņemto naudas līdzekļu apjomā, atskaitot ar aizņēmumu saņemšanu saistītās 
izmaksas. Ilgtermiņa aizņēmumiem bilancē tiek atsevišķi izdalīta īstermiņa daļa. 


(k) Nodokļi 


Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksas ir iekļautas finanšu pārskatā, pamatojoties uz 
vadības saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu likumdošanu veiktajiem aprēķiniem. 


(l) Uzkrājumi 


Uzkrājumi tiek atzīti, ja Sabiedrībai ir pagātnes notikumu rezultātā radies pašreizējs juridisks vai prakses 
radīts pienākums, pastāv liela varbūtība, ka pienākuma nokārtošanai būs nepieciešama saimniecisko 
labumu aizplūšana un summu var ticami aplēst.   


(m) Nauda un naudas ekvivalenti 


Nauda un naudas ekvivalenti sastāv no tekošo bankas kontu atlikumiem un citiem īstermiņa augsti 
likvīdiem ieguldījumiem ar sākotnējo termiņu līdz 90 dienām.  


(n) Saistītās puses 


Par saistītajām pusēm tiek uzskatīti Sabiedrības dalībnieki, Valdes locekļi, Padomes locekļi, viņu tuvi 
ģimenes locekļi un sabiedrības, kurās minētajām personām ir kontrole vai būtiska ietekme. 


(o) Valdes locekļa atlīdzības noteikšana 


Par valdes locekļa pienākumu izpildi tiek noteikta mēneša atlīdzība saskaņā ar 2020.gada 4.februāra 
MK noteikumiem 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". Papildus ikmēneša atlīdzībai kapitāldaļu turētājs var lemt izmaksāt 
prēmiju par pārskata gada finanšu darbības rezultātiem. Šis lēmums tiek pieņemts pēc pārskata gada 
apstiprināšanas un pārskata sagatavošanas periodā pastāv nenoteiktība par prēmijas piešķiršanas 
iespējamību un apmēru. Ņemot vērā iepriekš minēto, vadības prēmēšanas izmaksas tiek atzītas tajā 
pārskata periodā, kad kapitāldaļu turētājs pieņem lēmumu par prēmijas piešķiršanu. 
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Pielikums (turpinājums) 


(1) Neto apgrozījums 


Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem: 


  2021   2020 
 EUR  EUR 
    
Ieņēmumi no ūdensapgādes pakalpojumiem 660 203  651 493 
Ieņēmumi no kanalizācijas pakalpojumiem 992 956  977 759 
Ieņēmumi no līgumdarbiem 11 710  26 835 
Ieņēmumi no elektroenerģijas 19 004  21 222 
Ieņēmumi no bioloģiskās un mehāniskās notekūdeņu 
attīrīšanas 


46 502  40 726 


Ieņēmumi no septiķu izvešanas 13 338  10 053 
Ieņēmumi no sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem 0  4 085 
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi 25 664  26 796 


 1 769 377  1 758 969 


 


(2) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 


 
Maksa par elektroenerģiju, siltumenerģiju, atkritumu izvešanu 
un tamlīdzīgas izmaksas 


278 521  316 993 


Izlietotie materiāli 179 736  105 866 
Maksa par autotransporta pakalpojumiem 112  117 
Saimnieciskās darbības pārējās izmaksas 15 951  15 336 
Maksa par dabas resursu izmantošanu 35 925  35 411 
Nekustamā īpašuma nodoklis 3 024  3 024 
Darba samaksa strādniekiem 447 558  371 521 
Darba devēja sociālās iemaksas 104 050  88 387 
Darbinieku apdrošināšana 6 196  7 051 
Strādnieku apmācības izdevumi 1 190  297 
Valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu 3 141  3 105 
Pamatlīdzekļu nolietojums 717 366  725 322 
Pamatlīdzekļu nenoamortizētā vērtība 4 629  14 180 
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana 729  1 330 
Apgrozāmo līdzekļu norakstīšana 8 990  5 495 
Apdrošināšanas maksājumi 5 525  10 258 


 1 812 643  1 703 693 


(3) Administrācijas izmaksas 


 
Darba samaksa administrācijai 239 148  266 804 


Darba devēja sociālās iemaksas 55 997  63 341 


Darbinieku apdrošināšana 2 767  2 964 


Sakaru izdevumi 5 565  6 470 


Kantora izdevumi 5 365  5 869 


Programmnodrošinājuma un uzstādīšanas izdevumi 6 309  6 671 
Juristu pakalpojumi 0  212 
Naudas apgrozījuma blakus izdevumi 1 195  1 174 


Citi administrācijas un vadīšanas izdevumi 7 348  8 405 


Gada pārskata un revīzijas izdevumi 2 200  3 500 


 325 894  365 410 


(4) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 


 
Saņemtās soda naudas un līgumsodi 8 733  9 864 
Citi ieņēmumi, tajā skaitā dotācijas  117 838  - 
Saņemtais finansējuma ilgtermiņa aktīvu izveidošanai 454 953   454 846 
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas 9 107  11 095 


 590 631  475 805 
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Pielikums (turpinājums) 


(4) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi (turpinājums) 


Saņemtais finansējums ilgtermiņa aktīvu izveidošanai, ieņēmumos tiek atzīts pakāpeniski pamatlīdzekļu 
lietderīgās lietošanas laikā, kas par ES Kohēzijas fonda un valsts budžeta līdzekļiem izbūvēti projektu 
Nr.2001/LV/16/P/PE/007 „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos”, 
Nr.3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VARAM/006  "Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un 
Saulkalnē, II kārta", Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/140 "Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils 
novada Acones ciemā" un Nr.5.3.1.0/16/I/004 „Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī 
un Saulkalnē, III kārta”. Sadalījumā pa projektiem 2021.gadā ieņēmumos atzīti attiecīgi 326 196 EUR, 
88 332 EUR, 5 662 EUR un 34 471 EUR. 


(5) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 
 2021  2020 
 EUR  EUR 
    
Samaksātas soda naudas un līgumsodi 117  27 
Darba devēja balvas darbiniekiem, bēru pabalsti 0  16 
Bezcerīgie parādi 0  165 


 117  208 


 


(6) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 


 
 2021  2020 
 EUR  EUR 
    
Samaksātie procenti un tiem pielīdzināmie izdevumi 1 628  1 540 
Ilgtermiņa aizdevumu procentu izdevumi 1 947  2 253 


 3 575  3 793 


 


 


(7) Nemateriālie ieguldījumi 


 


 Koncesijas, patenti, 
licences, preču 


zīmes un 
tamlīdzīgas 


tiesības 


Kopā 


 EUR EUR 
Sākotnējā vērtība   
31.12.2020 16 132 16 132 
Iegādāts 682 682 
Likvidēts -2 338 -2 338 


31.12.2021. 14 476 14 476 
 
Nolietojums 


  


31.12.2020. 14 594 14 594 
Aprēķināts par 2021. gadu 729 729 
Likvidēto ieguldījumu nolietojums -1 976 -1 976 


31.12.2021. 13 347 13 347 


 
Atlikusī bilances vērtība 
31.12.2020. 


1 538 1 538 


Atlikusī bilances vērtība 
31.12.2021. 


1 129 1 129 
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Pielikums (turpinājums) 


(8) Pamatlīdzekļi 


 


Zemes gabali, 
ēkas, būves  


Iekārtas un 
mašīnas 


Pārējie 
pamatlīdzekļi 
un inventārs 


Pamatlīdzekļu 
izveidošana un 


nepabeigto 
celtniecības 


objektu izmaksas 


Avansa 
maksājumi 


par 
pamatlī- 


dzekļiem Kopā 


 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 
Sākotnējā 
vērtība       
31.12.2020. 22 355 007 1 676 485 639 544 270 0 24 671 306 


Iegādāts 0 0 61 612 0 14 847 76 459 


Pārvērtēts 882 633 735 259 0 0 0 1 617 892 


Norakstīts -14 845 -11 744 -40 918 -270 0 -67 777 
Pārklasificēts 


0 0 14 847 0 -14 847 0 
       


31.12.2021. 23 222 795 2 400 000 675 085 0 0 26 297 880 
       


Nolietojums       
31.12.2020. 5 323 063 796 943 446 596 0 0 6 566 602 
Aprēķināts par 
2021.gadu 608 312 45 313 63 741 0 0 717 366 


Izslēgts -14 845 -10 412 -37 984 0 0 -63 241 
PL nolietojuma 
izslēgšana 
saistībā ar 
pārvērtēšanu -315 210 -318 952 0 0 0 -634 162 


       
31.12.2021. 5 601 320 512 892 472 353 0 0 6 586 565 


             


Atlikusī 
bilances vērtība 
31.12.2020. 17 031 944 879 542 192 948 270 0 18 104 704 


Atlikusī 
bilances vērtība 
31.12.2021. 17 621 475 1 887 108 202 732 0 0 19 711 315 


 


Sabiedrības īpašumā esošo zemes gabalu kadastrālā vērtība 2021. gada 31.decembrī ir 254 317 EUR 
(31.12.2020: 254 195 EUR). Sabiedrības ēku un būvju kadastrālā vērtība 2021. gada 31.decembrī ir 
142 211 EUR (31.12.2020: 148 694 EUR). 


 


 


(9) Krājumi 
 31.12.2021.  31.12.2020. 
 EUR  EUR 
    
Materiāli 1 840  2 146 
Degviela 1 754  1 740 


 3 594  3 886 


 


(10) Pircēju un pasūtītāju parādi 
 31.12.2021.  31.12.2020. 


 EUR  EUR 


Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība 256 374  236 069 


 256 374  236 069 
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Debitoru parādi uzrādīti faktiskajā vērtībā. Uzkrājums šaubīgajiem debitoriem 2021.gadā netika 
izveidots un saglabājās 0 EUR. 


Pielikums (turpinājums) 


(11) Citi debitori 
 31.12.2021. 


EUR 
 31.12.2020. 


EUR 
Avansa maksājumi par precēm 515  9 010 
Garantijas depozīti 38  - 
Citi debitori 2 065  77 


 2 618  9 087 


 


(12) Nākamo periodu izmaksas 


 


 31.12.2021. 
EUR 


 31.12.2020. 
EUR 


Preses abonēšana 215  192 
Automašīnu apdrošināšana 6 360  3 197 
Darbinieku veselības apdrošināšana 956  983 
Komerciālo īpašumu apdrošināšana 211  211 
Sistēmu apkalpošanas maksa 605  531 


 8 347  5 114 


 


(13) Nauda 


 


 31.12.2021. 
EUR 


 31.12.2020. 
EUR 


Naudas līdzekļi norēķinu un karšu kontos 947 558  759 856 


 947 558  759 856 


 


Visi Sabiedrības līdzekļi uzkrāti bezskaidras naudas veidā norēķinu un karšu kontos. Krājkontus 2021. 
gadā Sabiedrība neizmantoja. 


(14) Pamatkapitāls 


Uz 2021.gada beigām Pašvaldības SIA „Valgums-S” reģistrētais pamatkapitāls ir 5 834 643 EUR. 
Kapitālu daļu turētājs ir Salaspils novada dome. Pamatkapitāla vienas daļas nominālvērtība –1 EUR, 
daļu skaits – 5 834 643. Skatīt arī vadības ziņojumu. 
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Pielikums (turpinājums) 


(15) Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve  


 


 31.12.2021. 31.12.2020. 
 EUR EUR 


Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 2 252 054 - 
 2 252 054 - 


 


 


Pamatlīdzekļu 
postenis 


Posteņa 
"Ilgtermiņa 


ieguldījumu 
pārvērtēšanas 


rezerve" 
vērtība 


pārskata 
perioda 
sākumā 


Posteņa 
"Ilgtermiņa 


ieguldījumu 
pārvērtēšanas 


rezerve" 
vērtība 


pārskata 
perioda 
beigās 


Pamatlīdzekļu 
vērtība 


perioda 
sākumā 


Pamatlīdzekļu 
pārvērtēšanas 


rezerves 
samazinājuma 


korekcijas 
(likuma 


34.panta 
pirmā daļa) 


Pamatlīdzekļu 
vērtība 


perioda 
beigās, ja 


pārvērtēšana 
nebūtu veikta 


Pamatlīdzekļu 
vērtība 


perioda 
beigās, kad 


pārvērtēšana 
veikta 


 
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 


Nekustamie 
īpašumi, kopā: 0 1 197 843 1 008 647 0 962 897 2 160 740 


1.1 Zemes gabali 0 675 680 464 020 0 464 020 1 139 700 


1.12 Būves, ēkas 0 522 163 544 627 0 498 877 1 021 040 


Tehnoloģiskās 
iekārtas un 
ierīces, kopā 0 1 054 211 453 951 0 438 149 1 492 360 


2.14.1 
Tehnoloģiskās 
iekārtas 0 1 054 211 453 951 0 438 149 1 492 360 


Kopā 0 2 252 054 1 462 598 0 1 401 046 3 653 100 


 


 


(16) Uzkrājumi 


2020.gadā tika izveidoti uzkrājumi 39 000 EUR apmērā paredzamiem izdevumiem vai iespējamām 
saistībām. 2021.gadā realizēta ūdenstorņa Miera ielā 29/1, Salaspilī demontāža. Pamatlīdzekļu 
pārvērtēšana un tiesas sprieduma saistību segšana turpināsies 2022.gadā.  


 31.12.2021. 31.12.2020. 


 EUR EUR 


Ūdenstorņa demontāža Miera ielā 29/1, Salaspilī  - 19 200 


Pamatlīdzekļu pārvērtēšana 6 400 15 000 


Saistības tiesas sprieduma rezultātā 3 043 4 800 


 9 443 39 000 


 


  



http://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums#p34

http://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums#p34

http://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums#p34

http://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums#p34

http://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums#p34

http://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums#p34

http://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums#p34

http://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums#p34
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Pielikums (turpinājums) 


(17) Aizņēmumi no kredītiestādēm 


Aizņēmumu sadalījums pēc kredīta atmaksas termiņiem un kredīta izsniedzējiem: 


 


 31.12.2021. 31.12.2020. 


 EUR EUR 


Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm   


- Aizņēmumi Valsts kasē 151 826 322 778 


 151 826 322 778 


 


Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm (ilgtermiņa 
aizņēmumu īstermiņa daļas) 


   


- Aizņēmumi Valsts kasē 170 952  86 664 


 170 952  86 664 


 


Aizņēmumu sadalījums pēc kredītu saņemšanas mērķa: 


Aizņēmums Valsts kasē projekta I kārtai    


- aizņēmuma īstermiņa daļa 45 240  45 240 


- aizņēmuma ilgtermiņa daļa – atmaksājama no 2 - 3 gadu laikā 58 502  103 742 


 103 742  148 982 


 


Aizņēmums Valsts kasē projekta II kārtai    
- aizņēmuma īstermiņa daļa 13 332  13 332 
- aizņēmuma ilgtermiņa daļa – atmaksājama no 2 - 5 gadu laikā 53 328  53 328 
- aizņēmuma ilgtermiņa daļa – atmaksājama vairāk nekā 5 
gadu laikā 


39 996  53328 


 106 656  119 988 


 


 31.12.2021. 
EUR 


 31.12.2020. 
EUR 


Aizņēmums Valsts kasē projekta III kārtai    
- aizņēmuma īstermiņa daļa 112 380  28 092 
- aizņēmuma ilgtermiņa daļa  -  112 380 


 112 380  140 472 


Aizņēmumi Valsts kasē kopā 322 778  409 442 


 


Uzkrātie procenti bilancē uzrādīti pie uzkrātajām saistībām. 


Lai nodrošinātu uzņēmuma līdzfinansējuma daļu projekta Nr.2001/LV/16/P/PE/007 
„Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” ietvaros 2010. gadā izmantots 2009. gada 
30.decembrī ar Valsts kasi noslēgtais aizdevuma līgums Nr.A1/1/09/921 par kopējo summu 667 282,31  
EUR Aizņēmums nodrošināts ar Salaspils novada domes galvojumu. Aizņēmumu plānots atmaksāt līdz 
2024. gada 20. jūnijam. 2016. gadā, pārskatot līguma nosacījums ar Valsts kasi, kredīta pievienotā likme 
atcelta. Pārējie kredīta līguma nosacījumi palikuši nemainīgi. Aizdevuma apkalpošanas maksa - 0,5% 
gadā, bet bāzes likme, kas noteikta vienāda ar valsts vērtspapīru ienesīguma likmi vai Valsts kases 
indikatīvās kotācijas likmi. 2021.gada beigās šī likme bija 0,0% gadā, un tā nākamreiz tiks pārskatīta 
2022.gada oktobrī. 
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Pielikums (turpinājums) 


(17) Aizņēmumi no kredītiestādēm (turpinājums) 


2014. gada 1.decembrī noslēgts aizdevuma līgums ar Valsts kasi par kopējo summu 800926 EUR. 


Aizņēmums ņemts ES Kohēzijas fonda projekta Nr.3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VARAM/006 


"Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, II kārta" realizācijai. No kredīta  


pieejamās summas izmantota tikai daļa, proti, 645 396,01 EUR, taču lielākā daļa  428 737,59 EUR 
apmērā dzēsta jau 2015.gadā, līdz ar to kredīta atlikums jau uz 2015. gada beigām bija samazinājies 
līdz 216 658,42 EUR. Sākotnējais kredīta atmaksas grafiks noslēgts līdz 2029.gada 20.decembrim. 
Ņemot vērā 2015.gadā dzēsto summu, 2016.gadā pārskatīts pamatsummas atmaksas grafiks. Saskaņā 
ar jauno pamatsummas atmaksas grafiku būtiski samazinājies ceturksņa maksājuma apmērs no 13 349 
EUR līdz 3 333 EUR. Kredīta procentu likme noteikta vienāda ar valsts vērtspapīru ienesīguma likmi vai 
Valsts kases indikatīvās kotācijas likmi. 2021. gada beigās šī likme bija 0,0% gadā, un tā nākamreiz tiks 
pārskatīta 2022.gada novembrī. Aizdevumu apkalpošanas maksa - 0,5% gadā. 


2018. gada 6. decembrī starp Valsts kasi un pašvaldības SIA “Valgums-S” noslēgts aizdevuma līgums 
Nr. A1/1/18/875 ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr. 5.3.1.0/16/I/004 “Ūdenssaimniecības 
attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, III kārta” īstenošanai. Aizdevuma summa ir 140 472 
EUR, taču aizdevums izmantots tikai 2019.gada janvārī. Aizdevuma procentu likme ir 0% gadā, bet 
apkalpošanas maksa – 0,5% gadā. Aizdevuma atmaksas beigu termiņš ir līdz 2022.gada 
20.novembrim. Ņemot vērā, ka aizdevums ņemts garantijas ieturējumu naudas samaksai 10% apmērā 
no ES Kohēzijas fonda kopējā līdzfinansējuma, tad sasniedzot projekta iznākuma rādītājus ātrāk, arī 
aizdevums tiks dzēsts ātrāk, proti, uzreiz pēc ES Kohēzijas fonda līdzekļu saņemšanas. 


 


(18) Citi aizņēmumi 
 


 31.12.2021.  31.12.2020. 
 EUR  EUR 
Līzingi SEB bankā    
- aizņēmumu īstermiņa daļa 25 539  36 815 
- aizņēmumu ilgtermiņa daļa – atmaksājama 2 - 5 gadu laikā 40 885  42 299 


 66 424  79 114 


Visiem Sabiedrības ņemtajiem līzingiem bāzes likmes piesaistītas 3 mēnešu EURIBOR likmēm, bet 
pievienotās likmes ir intervālā no 1,7% - 2,4% gadā. 


 
 31.12.2021. 


EUR 
 31.12.2020. 


EUR 
Nomaksas ierīces Tele2    
- aizņēmumu īstermiņa daļa 18  123 
- aizņēmumu ilgtermiņa daļa – atmaksājama 2 - 5 gadu laikā -  18 


 18  141 


 


(19) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 


No piegādātājiem saņemtie pakalpojumi un materiāli uz 31.12.2021. ir 10 036 EUR (31.12.2020: 5 533 
EUR). 
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Pielikums (turpinājums) 


(20) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 


 
 PVN Nekustamā 


īpašuma 
nodoklis 


Dabas 
resursu 


nodoklis 


Valsts 
sociālās 


apdro- 
šināšanas  
obligātās 
iemaksas 


Iedzīvotāju 
ienākuma 
nodoklis 


Uzņēmumu 
ienākuma 
nodoklis 


Uzņēmuma 
valsts riska 


nodeva 


 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 
        
Parāds 
31.12.2020. 31 569 0 9 113 22 530 10 979 41 15 
Aprēķināts par 
2021. gadu 391 208 3 024 35 926 233 570 112 275 - 170 
Samaksāts 
2021. gadā 412 152 3 024 35 571 256 100 120 817 41 167 
        


Parāds 
31.12.2021. 10 625 - 9 468 - 2 437 - 18 


 
Nodokļu parādi kopā uz 31.12.2021: 22 548 EUR (31.12.2020: 74 247 EUR). 
 


(21) Pārējie kreditori 
 31.12.2021.  31.12.2020. 


 EUR  EUR 


    


Aprēķinātais līgumsods 
 


2467  2676 


Norēķini par darba algu -  30 766 


Norēķini par ieturējumiem no darba algas 769  773 


Norēķini par parādiem pret personālu 7  - 


 3 243   34 215 


(22) Nākamo periodu ieņēmumi 


Nākamo periodu ieņēmumos ietverts saņemtais ES Kohēzijas fonda un valsts budžeta finansējums 
pamatlīdzekļu izbūvei projektu Nr.2001/LV/16/P/PE/007 „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas 
upju baseinos, I kārta”, Nr. 3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VARAM/006 “Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils 
novada Salaspilī un Saulkalnē, II kārta” un Nr.5.3.1.0/16/I/004 “Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils 
novada Salaspilī un Saulkalnē, III kārta” ietvaros, kā arī ERAF līdzekļiem projekta 
Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/140 "Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Acones ciemā" 
ietvaros un iedzīvotāju privātais finansējums maģistrālo tīklu izbūvei Apodziņu ielā un kuri attiecināmi 
uz ieņēmumiem nākamajos pārskata periodos izbūvēto pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laikā. 
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Pielikums (turpinājums) 


 (22) Nākamo periodu ieņēmumi (turpinājums) 


 31.12.2021. 
EUR 


 31.12.2020. 
EUR 


ES Kohēzijas fonda un valsts budžeta finansējums, I kārta    
-Saņemto dotāciju daļa, kas tiks iekļauta peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā gada laikā 


325 456  326 196 


-Nākamo periodu ieņēmumu ilgtermiņa daļa 7 007 624  7 333 081 


 7 333 080  7 659 277 


 
ERAF finansējums, Acones projekts 


   


-Saņemto dotāciju daļa, kas tiks iekļauta peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā gada laikā 


5 662  5 662 


-Nākamo periodu ieņēmumu ilgtermiņa daļa 73 105  78 767 


 78 767  84 429 


 
ES Kohēzijas fonda un valsts budžeta finansējums, II kārta 


   


-Saņemto dotāciju daļa, kas tiks iekļauta peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā gada laikā 


88 332  88 332 


-Nākamo periodu ieņēmumu ilgtermiņa daļa 3 212 047  3 300 379 


 3 300 379  3 388 711 


 


ES Kohēzijas fonda finansējums, III kārta    
-Saņemto dotāciju daļa, kas tiks iekļauta peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā gada laikā 


34 471  34 471 


-Nākamo periodu ieņēmumu ilgtermiņa daļa 1 106 511  1 140 981 


 1 140 982  1 175 452 


 
Iedzīvotāju privātais finansējums, Apodziņu iela 


   


-Saņemto dotāciju daļa, kas tiks iekļauta peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā gada laikā 


185  185 


-Nākamo periodu ieņēmumu ilgtermiņa daļa 4 998  5 183 


 5 183  5 368 


 


(23) Uzkrātās saistības 
 31.12.2021. 


EUR 
 31.12.2020. 


EUR 
    


Uzkrātās saistības pret piegādātājiem 27 033  23 620 


Uzkrātie aizņēmumu procenti 456  540 


Uzkrātās saistības pret darbiniekiem par neizmantotiem 
atvaļinājumiem 38 023  46 461 


 65 512  71 161 


 


(24) Sabiedrībā nodarbināto personu vidējais skaits 


 


 2021  2020 
Vidējais Sabiedrībā nodarbināto personu skaits pārskata gadā  


39 
  


39 
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Pielikums (turpinājums) 


(25) Vadības atalgojums 
  2021   2020 
 EUR  EUR 
Valdes locekļa    
· darba samaksa 63 460  57 875 
· prēmija par iepriekšējā taksācijas gada rezultātiem 5 380  - 
· valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 16 239  13 942 


 85 079  71 817 


(26) Atlīdzība zvērinātu revidentu komercsabiedrībai 
    
  2021   2020 
 EUR  EUR 
Finanšu pārskata revīzija 2 200  3 500 


 2 200  3 500 


(27) Notikumi pēc pārskata gada beigām  


Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu Sabiedrības 


finansiālo stāvokli 2021. gada 31. decembrī. 


(28) Sabiedrības darbības turpināšana  


Šis finanšu pārskats ir sagatavots, ievērojot darbības turpināšanas principu un šajā finanšu pārskatā 
nav iekļauti nekādi labojumi, kas varētu rasties, ja darbības turpināšanas princips nebūtu piemērojams. 


2022.gada pirmajos mēnešos Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs joprojām ir spēkā ar Covid-
19 izplatību saistītie ierobežojumi, kas ievērojami bremzē ekonomikas attīstību valstī un pasaulē, līdz 
ar to joprojām pastāv ekonomikas attīstības nenoteiktība. Sabiedrības vadība turpina izvērtēt situāciju 
un līdz šim nav novērota negatīva ietekme uz apgrozījumu un visticamāk koronavīrusa ietekme uz 
Sabiedrības apgrozījumu arī 2022.gadā paliks neitrāla. 


Analizējot pieejamo informāciju, tai skaitā koronavīrusa izraisītās krīzes ietekmi uz sabiedrības darbību, 
uzskatām, ka Sabiedrība pārliecinoši spēj turpināt darbību un darbības turpināšanas principu 
piemērošanu, jo sabiedrībai kopumā augusi pieredze dažādu nestandarta situāciju izvērtēšanā un 
prognozēšanā, un tā drošs garants ir Sabiedrības darbinieki. 


Tomēr šis secinājums balstās uz informāciju, kas ir pieejama šī finanšu pārskata parakstīšanas brīdī un 
turpmāko notikumu ietekme uz Sabiedrības darbību nākotnē var atšķirties no vadības izvērtējuma. Īpaši, 
ņemot vērā pēdējo informāciju saistībā ar politisko situāciju pasaulē. 


 


Gada pārskatu sagatavojis finanšu direktore Beāta Cirmane un galvenā grāmatvede Anita Briede. 


 


Sabiedrības 2021.gada finanšu pārskatu, kas atspoguļots no 8. līdz 23. lappusei, 2021. gada 1. martā 


ir parakstījuši: 


 


 
 
Elektroniskais paraksts Elektroniskais paraksts Elektroniskais paraksts 
 Antra Alksne Beāta Cirmane Anita Briede 
 Valdes locekle Finanšu direktore Galvenā grāmatvede 
 


 


ŠIS DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 
ZĪMOGU 


 


 





