Publiskais pārskats par Jelgavas novada pašvaldības kapitālsabiedrībām un tai
piederošajām kapitāla daļām 2019.gadā
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1. Ievads
Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
36.panta 11.apakšpunktu atvasināta publiska persona nodrošina, ka tās mājaslapā internetā ne
vēlāk kā līdz katra gada 1. oktobrim tiek publiskots ikgadējais pārskats par atvasinātai publiskai
personai piederošām kapitālsabiedrībām un kapitāla daļām. Minētajā pārskatā ietver
konsolidētu informāciju par atvasinātas publiskas personas līdzdalību kapitālsabiedrībās, tās
ieguldītajiem resursiem un to atdevi, kapitālsabiedrību sniegtajiem pakalpojumiem, iemaksām
valsts budžetā un pašvaldību budžetos, saņemtajām valsts vai pašvaldības budžeta dotācijām,
par nozarēm, kurās darbojas kapitālsabiedrības ar atvasinātas publiskas personas līdzdalību, par
notikušajiem valdes un padomes locekļu nominācijas procesiem, kā arī citu informāciju, kas
nepieciešama, lai sniegtu priekšstatu par atvasinātas publiskas personas kapitālsabiedrībām un
kapitāla daļām. Pārskatā iekļauj arī informāciju par to, kā atvasināta publiska persona un tai
piederošās kapitālsabiedrības izpildījušas šā panta 36. un šā likuma 58. panta prasības.
Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktā ir noteikts, ka pašvaldībām,
pildot savas funkcijas likumā noteiktajā kārtībā, ir tiesības veidot pašvaldību iestādes, dibināt
biedrības vai nodibinājumus, kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus
kapitālsabiedrībās.
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta
pirmajā daļā ir noteikts, ka publiska persona drīkst iegūt un saglabāt līdzdalību kapitālsabiedrībā
atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantam.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka ciktāl likumā nav
noteikts citādi, publiska persona savu funkciju efektīvai izpildei var dibināt kapitālsabiedrību
vai iegūt līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā, ja īstenojas viens no šādiem nosacījumiem:
1) tiek novērsta tirgus nepilnība – situācija, kad tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības
interešu īstenošanu attiecīgajā jomā;
2) publiskas personas kapitālsabiedrības vai publisku personu kontrolētas kapitālsabiedrības
darbības rezultātā tiek radītas preces vai pakalpojumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai
pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai;
3) tiek pārvaldīti tādi īpašumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās
teritorijas attīstībai vai valsts drošībai.
Jelgavas novada pašvaldībai (turpmāk tekstā – Pašvaldība) pieder kapitāla daļas divās
kapitālsabiedrībās un tām ir būtiska loma novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā. Tās
ne tikai novērš tirgus nepilnības un pilda sabiedrībai stratēģiski svarīgus uzdevumus, nodrošinot
pieejamus un augstas kvalitātes pakalpojumus, bet dod arī finansiālu pienesumu novada budžetā
un nodrošina darba vietas dažādu profesiju speciālistiem.

2019.gadā Pašvaldības pārraudzībā esošajās kapitālsabiedrībās kopējais apgrozījums sastādīja
6 478 035 EUR, kas ir par 576 245 EUR vairāk kā 2018.gadā un ir 9.8 % pieaugums.

2. Pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldība
Pašvaldība sev piederošo kapitāla daļu kapitālsabiedrībās pārvaldību realizē atbilstoši
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma un uz tā pamata izdoto
Ministru kabineta noteikumu un Pašvaldības domes lēmumu prasībām.
2019.gadā Pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldību veica Pašvaldības iestāde “Jelgavas
novada īpašuma pārvalde”, kurai viena no funkcijām ir nodrošināt Pašvaldībai piederošo
kapitāla daļu pārvaldību. Tās pienākumos ietilpst:
1. ziņot kapitāla daļu turētāja pārstāvim par katru publiski privātās kapitālsabiedrības vai
privātās kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulci tūlīt pēc tam, kad saņemts
paziņojums par dalībnieku (akcionāru) sapulces sasaukšanu, un iepazīstināt kapitāla
daļu turētāja pārstāvi ar sapulces darba kārtību.
2. sniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim visas ziņas, kuras ir Pārvaldes rīcībā un kuras
nepieciešamas kapitāla daļu turētāja pārstāvim viņa kompetencē ietilpstošo lēmumu
pieņemšanai.
3. Sniegt ziņas kapitāla daļu turētāja pārstāvim par:
a) publiski privātās kapitālsabiedrības vai privātās kapitālsabiedrības dalībnieka
(akcionāra) izteikto gribu atsavināt viņam piederošās kapitāla daļas (akcijas);
b) publiski privātās kapitālsabiedrības vai privātās kapitālsabiedrības mantas
atsavināšanu vai apgrūtināšanu, ja atsavināmās vai apgrūtināmās mantas vērtība
pārsniedz 10 procentus no kapitālsabiedrības mantas kopējās vērtības;
c) publiski privātās kapitālsabiedrības vai privātās kapitālsabiedrības ieguldījumiem
citās kapitālsabiedrībās;
d) publiski privātās kapitālsabiedrības vai privātās kapitālsabiedrības valdes vai
padomes locekļa amata atstāšanu vai atsaukšanu no amata;
e) revidenta veiktajām darbībām un pieņemtajiem lēmumiem;
f) svarīgākajiem kapitālsabiedrības valdes lēmumiem, kā arī svarīgākajiem publiski
privātās kapitālsabiedrības vai privātās kapitālsabiedrības valdes un padomes
lēmumiem;
g) katru nozīmīgu kapitālsabiedrības darbības jautājumu.
4. sagatavot Domes lēmumu projektus pat kapitāla daļu atsavināšanu, iegādi.
5. Veikt citas darbības un uzdevumus, ko rakstveidā uzdod kapitāla daļu turētāja pārstāvis.
Saskaņā ar Pārvaldības likuma 14.panta pirmās daļas noteikumiem līdz 2019.gada
31.decembrim Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
"Jelgavas novada KU" un Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Zemgales veselības centrs" bija
Pašvaldības domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune.
3. Vispārīga informācija par kapitālsabiedrībām un kapitāla daļām
Pašvaldībai kapitāla daļas pieder sekojošās kapitālsabiedrībās:
1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jelgavas novada KU" – 100%,
2. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemgales veselības centrs" – 64,89%,
Kapitālsabiedrību kopējā aktīvu vērtība uz 31.12.2019. sastādīja 13 080 160 EUR.

4. Dividenžu politika

Pārvaldības likuma 35.panta pirmajā daļā noteikts, ka atvasinātas publiskas personas
augstākā lēmējinstitūcija reglamentē kārtību, kādā nosakāma dividendēs izmaksājamā peļņas
daļa kapitālsabiedrībā, kurā atvasinātai publiskai personai ir izšķirošā ietekme.
Pašvaldībā dividenžu izmaksu politiku nosaka 2012.gada 24.oktobra Pašvaldības domes
lēmums Nr.12., 29.§ “Par minimālās dividendēs izmaksājamās pelņas daļas noteikšanu”.
SIA “Jelgavas novada KU” 2019.gadā strādājusi ar 192326 EUR zaudējumiem, kurus
pamatojoties uz “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
66.panta 1.daļas 2.punktu, piedaloties kapitāla daļu turētāja pārstāvim, ar 2020.gada 18.maija
dalībnieku sapulces lēmumu nr.1 nolemj segt no nākamo gadu peļņas.
SIA “Zemgales veselības centrs” 2019.gadā ir strādājusi ar peļņu 185 567 EUR, kas ir
par 54 248 EUR lielāka nekā 2018.gadā. Pamatojoties uz 2003.gada 30.decembra Koncesijas
līguma par kapitāla daļu nodošanu komerciālā pārvaldīšanā 10.1.punktu, 2012.gada 24.oktobra
Jelgavas novada domes lēmums Nr.12., 29.§ “Par minimālās dividendēs izmaksājamās pelņas
daļas noteikšanu” nav attiecināms uz SIA “ZVC” peļņas izlietošanu.
5. 2019.gadā notikušie valdes locekļu nominācijas procesi
2019.gadā Pašvaldības kapitālsabiedrību valdes locekļu nominēšanas procesi nav notikuši.
6.

Informācijas atklātība kapitālsabiedrībās

Pašvaldības kapitālsabiedrības ir izpildījušas Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta prasības.
Informācija par Pašvaldības kapitālsabiedrībām atrodama interneta mājas lapās:
https://www.jnku.lv/publiska-informacija-2019/
https://zvc.lv/lv/par-mums/informacija-par-uznemumu/
7. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jelgavas novada KU”
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jelgavas novada KU"
Reģ.Nr. 40003410894
Dalībnieks: 100 % Jelgavas novada pašvaldības kapitālsabiedrība.
Sabiedrībai nav līdzdalība citās kapitālsabiedrībās
Valde:
Antra Alksne, valdes priekšsēdētāja
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jelgavas novada KU" ir dibināta 2011.gadā un tās
darbības jomas bija:
- dzīvojamo māju un dzīvokļu apsaimniekošana
- ūdens ieguve, ražošana un novadīšana ūdensvada tīklā;
- ūdens padeve no ūdens ražošanas vietas līdz pakalpojumu saņēmējam;
- notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;
- notekūdeņu attīrīšana un novadīšana līdz iztekai ūdenstilpē
- sadzīves atkritumu apsaimniekošana

Šobrīd kapitālsabiedrības darbības jomas ir paplašinātas – bez iepriekš minētajām funkcijām,
pašvaldībai deleģējot arī Jelgavas novada administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitārās
tīrības nodrošināšanu, kapsētu apsaimniekošanu, dzīvokļu jautājumu komisijas sekretariāta
funkcijas nodrošināšanu.
Nozīmīgākie notikumi 2019.gadā
2019.gadā tika stiprināta uzņēmuma materiāli tehniskā bāze. Mainījās uzņēmuma biroja
atrašanās vieta. Salīdzinājumā ar 2019.gadu, par 3,85% ir pieaudzis uzņēmuma apgrozījums,
kas absolūtajos skaitļos nozīmē palielinājumu par 116.37 tūkst.eiro. Neskatoties uz to,
2019.gadā uzņēmums ir strādājis ar zaudējumiem, jeb 192 tūkst. eiro apmērā, kas gan ir daudz,
taču mazāk, kā iepriekšējā gadā. Būtiskākie iemesli zaudējumiem ir sekojoši:
1) uzkrājumu palielinājums šaubīgajiem un nedrošajiem debitoru parādiem par 108491 eiro,
2) palielinājušies uzkrājumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanai un apsaimniekošanai par 42,1
tūkst.eiro,
3) ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas pārsniedz ieņēmumus, kas nozīmē neatbilstošu
tarifu.
Plānotie būtiskākie notikumi 2020.gadā
2020.gada sākumā plānots iesniegt SPRK jauno ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu.
Galvenie finanšu rādītāji, EUR
Apgrozījums
Peļņa/ zaudējumi
Aktīvi
Naudas atlikums
Pamatkapitāls
Pašu kapitāls
Samaksātie nodokļi

8.

2019
3 138 852
- 192 326
11 359 727
263 327
5 811 708
4 567 643
47 244

2018
3 022 483
- 259 890
11 381 293
106 124
5 811 708
4 769 889
30 105

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemgales veselības centrs”

SIA “Zemgales veselības centrs”
Reģ.Nr. 40003321647
Dalībnieki:
Jelgavas novada pašvaldība - 64,89% jeb 447 873 kapitāla daļas
Ozolnieku novada dome - 23,3% jeb 160 818 kapitāla daļas.
PS “Kapitāla pārvaldes sistēmas” – 11,81% jeb 81 513 kapitāla daļas.
Sabiedrībai nav līdzdalība citās kapitālsabiedrībās
Valde:
Mārīte Sproģe, valdes priekšsēdētāja,
Gundars Prolis, valdes loceklis.
Koncesionārs:
PS “Kapitāla pārvaldes sistēmas”, trasta pārvaldnieks Andris Glāzītis.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemgales veselības centrs” (turpmāk – SIA “ZVC”) ir viena
no vecākajām medicīnas iestādēm Zemgalē. Tā dibināta 1936.gadā kā Dzelzceļa slimnīca,
1996.gadā kā SIA “Jelgavas rajona slimnīca” un kopš 2010.gada kā SIA “ZVC” un tās darbības
mērķis ir veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana, nodrošinot stabilu un kvalitatīvu veselības
aprūpes pakalpojumu pieejamību un attīstību.

Nozīmīgākie notikumi 2019.gadā
Turpinājās veselības centra vispārējie renovācijas un pieguļošās teritorijas labiekārtošanas
darbi, izbūvēts otrs mūsdienīgs lifts pacientiem. Tiek veikti telpu remonti. Ambulatorajā un
diagnostikas nodaļās iegādātas jaunas medicīniskās iekārtas, atvērti jauni ārstnieciskie kabineti.
Plānotie būtiskākie notikumi 2020.gadā
Plānots turpināt piesaistīt kvalificētus speciālistus, paaugstināt pakalpojumu kvalitāti gan darba
vides uzlabošanā, gan medicīnisko un IT tehnoloģiju iegādē.
Galvenie finanšu rādītāji, EUR
Apgrozījums
Peļņa/ zaudējumi
Aktīvi
Naudas atlikums
Pamatkapitāls
Pašu kapitāls
Samaksātie nodokļi

2019
3 339 183
185 567
1 720 433
310 883
690 204
1 459 802
747 948

2018
2 879 307
131 319
1 593 620
140 704
690 204
1 274 234
664 720

