
Starpperiodu vadības ziņojums   
 

 
 
SIA “Saldus komunālserviss” par 1.ceturksni ir zaudējumi – 854 EUR. Neto apgrozījums 294301 euro. 
Nodokļu parādu nav. 
30.03.2020 veiktas izmaiņas pamatkapitālā no 3704503.00 EUR uz 5368533.00 EUR.  
Šajā periodā Saldus novada pašvaldība veica mantisku ieguldījumu 1664030 EUR vērtībā: 
ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas inženierkomunikāciju būves un aprīkojumu Saldus pilsētas 
Robežu, Dzirnavu un Brīvības ielu teritorijās 456100.00 EUR, Lutriņu pagastā – 492500.00 EUR, 
Ezeres pagastā – 463630.00 EUR, apvienotā Jaunauces un Rubas pagasta Rubas ciemā – 245000.00 
EUR un Novadnieku pagastā – 6800 EUR vērtībā. 
Saņemts fizisku personu līdzfinansējums 7000.00 EUR centralizētā ūdensvada un centralizētās 
saimnieciskās kanalizācijas ar pievadiem izbūvei pa Varavīksnes un Zvārdes ielām. 
Saņemts KF līdzfinansējums 147570 EUR projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta” 
īstenošanai. Šajā kārtā paredzēts izbūvēt kanalizācijas tīklus Saldus pilsētā, Saldus pagastā, 
Novadnieku pagastā. Kapitālsabiedrība, lai segtu savu daļu no projekta izmaksām paņēma bankas 
aizdevums - 598265 EUR. 
Projekta ietvaros 1.ceturksnī izbūvēti un ekspluatācijā pieņemti sekojoši objekti: notekūdeņu 
kanalizācijas pašteces vadi Stūru ielā 469.56m, Kļavu ielā 253.47m un Liepu ielā 268.35m garumā. 
Pārskata periodā veikts „Energopārvaldības sistēma” atbilstoši standarta EN ISO 50001:2011 prasībām 
audits. Saņemts sertifikāts. 
Klientu ērtībām un resursu lietderīgu izmantošanai, sākām piedāvāt turpmāk rēķinus piegādāt 
elektroniski un veikt apmaksu, izmantojot tiešsaistes norēķinu platformu Bill.me. Pagaidām šis 
pakalpojums pieejams klientiem Saldus novada lauku teritorijā. 
Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (EUR): 

Pievienotās vērtības nodoklis 43952 

Sociālās iemaksas 39716 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 17237 

Dabas resursu nodoklis 7504 

Nekustamā īpašuma nodoklis 787 

  
Sabiedrības darbība ir pakļauta dažādiem finanšu riskiem, ieskaitot kredītrisku, procentu likmju 
svārstību riskus. Finanšu līdzekļu risks galvenokārt ir naudas līdzekļi un pircēju un pasūtītāju parādi, 
patērētāju maksātspējas samazināšanās, ko varētu ietekmēt arī Covid-19 pandēmija. Procentu risks 
rodas no kredīta izmantošanas, kam tiek piemērota mainīgā procentu likme.  
Sabiedrība ievēro piesardzīgu likviditātes riska vadību, nodrošinot, ka ir pieejami atbilstoši kredītresursi 
saistību nokārtošanai noteiktajos termiņos. 
  
Paziņojums par vadības atbildību. 
 
Pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskats ir 
sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu 
par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un starpperiodu 
vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija. 
 
 

 
Valdes priekšsēdētājs Jānis Blūms 
 
 


