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Informācija par Sabiedrību 
 

Sabiedrības nosaukums SIA „Ventspils lidosta” 
  
Sabiedrības juridiskais statuss Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
  
Reģistrācijas numurs, vieta un datums 51203031491 Komercreģistrā 

Ventspils, 2007. gada 10. decembrī 
  
Darbības nozare saskaņā ar NACE kodu 
klasifikāciju  

Lidostas, NACE2 52.23 Aviotransporta palīgdarbības 

  
Adrese Ganību iela 103, 

Ventspils, LV-3601 
Latvija 

  
Dalībnieku pilni vārdi un adreses Ventspils pilsētas dome (100%) 

Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601 
Latvija 

  
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati  Juris Tovstuļaks, valdes priekšsēdētājs 
   
Pārskata periods 2019. gada 1. janvāris – 31. decembris 
  
Atbildīgais par grāmatvedības kārtošanu Ella Vojevodova - grāmatvede 
  
Revidenta vārds un adrese SIA Potapoviča un Andersone 

Zvērinātu revidentu komercsabiedrības  
licence Nr. 99 
Ūdens iela 12-45 
Rīga LV-1007 
Latvija 
 
Atbildīgā zvērinātā revidente: 
Kristīne Potapoviča 
sertifikāts Nr. 99 
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Vadības ziņojums 
 
Darbības veids  
SIA „Ventspils lidosta” pamatdarbības veids ir gaisa transporta palīgdarbība. Tiek veikta arī nekustamā īpašuma 
izīrēšana un iznomāšana, kā arī nekustamā īpašuma pārvaldīšana. 
Šobrīd Ventspils lidlauks, atbilstoši pašreizējam sertifikātam, specializējas vispārējas aviācijas lidojumu 
apkalpošanā. Pašreiz esošā Ventspils lidostas sertifikāta ietvaros lidlaukā ir atļauti vispārējās aviācijas lidojumi 
un speciālie aviācijas darbi. Lidlauka tehniskie parametri ļauj apkalpot gaisa kuģus, kuru maksimālā pacelšanās 
masa nepārsniedz 30 tonnas. 
 
Sabiedrības darbība pārskata gadā 
Sabiedrība 2019.gadu noslēdza ar zaudējumiem EUR 10 698 apmērā. Zaudējumus, galvenokārt, rada 
Sabiedrības ikgadējās skrejceļa un citu pamatlīdzekļu amortizācijas izmaksas, kas gadā sastāda gandrīz  
28 000 EUR. Lai gan Sabiedrības būtiskākais finansējuma avots ir sabiedriski svarīgu funkciju veikšanas 
atbalsta saistību uzlikšanas līgums, kas noslēgts 2015.gada 24.novembrī un sedz lielāko daļu Sabiedrības gada 
izdevumus, līgums neparedz segt amortizācijas izmaksas. Kopumā 2019. gadā Ventspils lidostā tika apkalpoti 
198 lidojumi un 701 pasažieri. Šāds lidojumu un apkalpoto pasažieru skaita samazinājums saistīts pasākumu 
“Atvērto durvju diena Ventspils lidlaukā”, kas 2019.gadā nepiemērotu laika apstākļu dēļ tika atcelts, attiecīgi 
samazinoties apkalpoto lidojumu un pasažieru skaitam pret 2018.gadu.  
 
Sabiedrības pakļautība riskiem 
Sabiedrība ir pilnībā atkarīga no valsts vai pašvaldības budžeta dotācijām, jo pārskatāmā periodā nav 
paredzami saimnieciskās darbības ieņēmumi tādā apjomā, lai kompensētu lidostas uzturēšanas izmaksas. 
 
Apstākļi un notikumi pēc pārskata gada beigām 
Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijuši nekādi ievērojami 
notikumi, kas būtiski ietekmētu pārskata gada rezultātu.  

 
Valdes ieteiktā peļņas sadale 
Sabiedrības valde pārskata perioda zaudējumus plāno segt no nākamo gadu iespējamās peļņas. 
 
Vadības vērtējums par Sabiedrības finanšu stāvokli un darbības perspektīvām 
Sabiedrības vadība katra pārskata perioda noslēgumā novērtē, vai nepastāv pazīmes, kas norādītu uz 
apdraudējumu Sabiedrībai veiksmīgi turpināt darbību nākamajos periodos. Tā kā 100% no Sabiedrības kapitāla 
daļām pieder Ventspils pilsētas domei, tad novērtējums tiek veikts saskaņā ar 2018. gada 13. februārī Ministru 
kabineta noteikumu Nr. 87 „Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 114. punktā noteiktajiem 
kritērijiem. Veicot novērtējumu, Sabiedrība ir pārliecinājusies, ka: 
 
Veicot novērtējumu, Sabiedrība ir pārliecinājusies, ka: 

- Sabiedrības darbība ir vērsta uz nākotnē sniedzamu pakalpojumu attīstību un ir pārliecināta, ka 
pastāvēs pieprasījums pēc Sabiedrības piedāvātajiem pakalpojumiem; 

- nav pieņemti lēmumi, kas varētu radīt būtiskas negatīvas izmaiņas Sabiedrības darbībā; 
- Sabiedrības ilgtermiņa ieguldījumi nav novecojuši vai fiziski bojāti; 
- Sabiedrības aktīvu paredzētajā lietojumā nav notikušas būtiskas ilgtermiņa izmaiņas, kas negatīvi 

ietekmē Sabiedrības darbību; 
- nav pieņemti lēmumi, kas paredzētu apturēt Sabiedrības ilgtermiņa ieguldījumu izveidošanu pirms to 

pabeigšanas vai nodošanas ekspluatācijā, kas varētu radīt zaudējumu Sabiedrībai. 
 
Tāpat Sabiedrības vadība pēc revidentu starpposmu revīzijas laikā konstatēta jautājuma par nekustamā 
īpašuma patieso vērtību ir sazinājusies par šo jautājumu ar sertificētiem nekustamā īpašuma vērtētājiem, kas 
apliecina, ka nekustamā īpašuma patiesā vērtība nav mazāka par nekustamā īpašuma bilances vērtību. 

 
Nākotnes perspektīva 
Tā kā valstī ir nepieciešamība nodrošināt tādu sabiedriski svarīgu funkciju izpildi kā meklēšana un glābšana, 
civilmilitārās sadarbības atbalsta sniegšana un citu funkciju izpilde, 2015.gada 24.novembrī tika noslēgts līgums 
“Par sabiedriski svarīgu funkciju veikšanas atbalsta saistību uzlikšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 
„Ventspils lidosta”” (turpmāk – Līgums). Ar šo Līgumu valsts un pašvaldība uzliek valsts nozīmes civilās aviācijas 
lidlaukam (Ventspils lidlauka ekspluatantam) sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistības tādu 
sabiedriski svarīgu funkciju veikšanas kā meklēšana un glābšana, civilmilitārās sadarbības atbalsta sniegšana 
un citu funkciju izpilde un tiek noteikta kārtība, kādā tiek kompensēti ar saistību izpildi radušies izdevumi.  
Sabiedrības uzdevums ir arī veikt līguma nosacījumu kvalitatīvu izpildi. 2018.gada 28.novembrī Līgums tika 
pagarināts uz nākamo termiņu – trīs gadiem jeb līdz 2021.gada 31.decembrim.  
 
Tāpat pastāvīgi tiek veikta lidlauka sertifikācijas un komerclidojumu apkalpošanas iespēju izvērtēšana. 
 
 
 

Juris Tovstuļaks 
Valdes priekšsēdētājs 

  

 
 
Ventspilī, 2020. gada 10. martā 
  



SIA „VENTSPILS LIDOSTA”  
2019. GADA PĀRSKATS 

 

5 

 
Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2019. gadu 

 Pielikums 2019  2018  
  EUR  EUR  
      
Neto apgrozījums 1 1 579  3 546  
Sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas 2 (87 869)  (96 185)  
      
Bruto zaudējumi  (86 290)  (92 639)  
      
Administrācijas izmaksas 3 (39 152)  (38 285)  
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 4 114 748  110 575  
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas   (4)  (4)  

b) citām personām  (4)                (4)  
      
Pārskata gada zaudējumi  (10 698)  (20 353)  

 
 
 
 
Bilance 2019. gada 31. decembrī   

 Pielikums 31.12.2019.  31.12.2018. 
Aktīvs  EUR  EUR 

Pamatlīdzekļi     
Zemes gabali, ēkas, inženierbūves, ilggadīgie stādījumi  1 968 057  1 991 858 
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs  6 126  9 084 
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto 
celtniecības objektu izmaksas 

 
94 271  94 271 

Pamatlīdzekļi kopā:  2 068 454  2 095 213 
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā: 5 2 068 454  2 095 213 
     
Apgrozāmie līdzekļi     

Debitori:     
Pircēju un pasūtītāju parādi  1 218  1 207 
Citi debitori  2 720  1 221 
Nākamo periodu izmaksas  405  1 857 

Debitori kopā:  4 343  4 285 
Nauda: 6 14 315  23 081 

Apgrozāmie līdzekļi kopā:  18 658  27 366 
Aktīvu kopsumma  2 087 112  2 122 579 
     
Pasīvs     
Pašu kapitāls:     

Pamatkapitāls 7 1 982 454  1 982 454 
Nesegtie zaudējumi 
     a) iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi 

 
(187 512)  (167 159) 

b) pārskata perioda zaudējumi  (10 698)  (20 353) 
Pašu kapitāls kopā:  1 784 244  1 794 942 
Kreditori:     
Ilgtermiņa kreditori:     

Nākamo periodu ieņēmumi 8 273 510  293 774 
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:  273 510  293 774 
Īstermiņa kreditori:     

Saņemtie avansi  947  5 625 
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem  174  155 
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas   102  75 
Nākamo periodu ieņēmumi 8 20 263  20 262 
Uzkrātās saistības  7 872  7 746 

Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:  29 358  33 863 
Pasīvu kopsumma  2 087 112  2 122 579 

Pielikumi no 7. līdz 10. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
 
 
 
 
 

Juris Tovstuļaks 
Valdes priekšsēdētājs 

 Ella Vojevodova 
Grāmatvede 

 
Ventspilī, 2020. gada 10. martā 
 
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2019. gadu 
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 Pamatkapitāls Iepriekšējo gadu 

uzkrātie zaudējumi 
Pārskata gada 

zaudējumi 
Kopā 

 EUR EUR EUR EUR 
     
2017. gada 31. decembrī 1 982 454 (120 998) (46 161) 1 815 295 
     
Iepriekšējā gada 
zaudējumu pārnešana - (46 161) 46 161 - 
     
Pārskata gada zaudējumi - - (20 353) (20 353) 
     
2018. gada 31. decembrī 1 982 454 (167 159) (20 353) 1 794 942 
     
Iepriekšējā gada 
zaudējumu pārnešana - (20 353) 20 353 - 
     
Pārskata gada zaudējumi - - (10 698) (10 698) 
     
2019. gada 31. decembrī 1 982 454 (187 512) (10 698) 1 784 244 
 
 
 
 
Naudas plūsmas pārskats par 2019. gadu 
 Pielikums 2019  2018 
  EUR  EUR 
Pamatdarbības naudas plūsma     
Zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa  (10 698)  (20 353) 

Korekcijas:     
a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības 
samazinājuma korekcija 

 
27 858  39 056 

c) ieņēmumi no pašvaldības un valsts budžeta dotācijas  (80 144)  (74 374) 
d) ieņēmumi no finansējuma pamatlīdzekļu un zemes iegādei  (20 263)  (20 263) 

Zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību 
atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām 

 
(83 247)  (75 934) 

Korekcijas:     
a) debitoru parādu atlikumu samazinājums/ (palielinājums)  (58)  2 704 
b) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem 
maksājamo parādu atlikumu (samazinājums) 

 
(2 863)  (6 127) 

Neto naudas plūsmas no pamatdarbības  (86 168)  (79 357) 
     
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma     
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde  (1 099)  (124) 
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma  (1 099)  (124) 
     
Finansēšanas darbības naudas plūsma     
Saņemtās dotācijas un finansējums  78 501  78 316 
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma  78 501  78 316 
     
Pārskata gada neto naudas plūsma  (8 766)  (1 165) 
     
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā  23 081  24 246 
     
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās 6 14 315  23 081 

 
Pielikumi no 7. līdz 10. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
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Pielikums 
Grāmatvedības politika 
 
(a) Vispārīgie principi 
Gada pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem “Par grāmatvedību” un “Gada pārskatu un 
konsolidēto gada pārskatu likumu” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 775 “Gada pārskatu un konsolidēto 
gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”. Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts atbilstoši “Gada 
pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma” 3. pielikumā norādītajai shēmai (klasificēts pēc izdevumu 
funkcijas). Saskaņā ar “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma” 5. pantu Sabiedrība klasificējama 
kā mikrosabiedrība. Sabiedrības finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar “Gada pārskatu un konsolidēto gada 
pārskatu likuma” 9. panta prasībām. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, Sabiedrības lietotās uzskaites un 
novērtēšanas metodes nav mainītas. Gadījumos, kad veikta salīdzinošo rādītāju reklasifikācija, kas neietekmē 
iepriekšējo periodu rezultātu un pašu kapitāla apmēru, skaidrojumi sniegti vai nu atbilstošā posteņa 
grāmatvedības politikas sadaļā, vai arī atbilstošajā finanšu pārskata pielikuma sadaļā. Gada pārskats 
sagatavots saskaņā ar darbības turpināšanas principu. 
 
Sabiedrība pārskata periodā strādājusi ar zaudējumiem EUR 10 698 apmērā un tās īstermiņa saistības 
pārsniedz īstermiņa aktīvus par EUR 10 701. Sabiedrība ir pilnībā atkarīga no valsts vai pašvaldību budžeta 
dotācijām, jo pārskatāmā periodā nav paredzami saimnieciskās darbības ieņēmumi tādā apjomā, lai 
kompensētu lidostas uzturēšanas izmaksas. 2020. gada budžets ir sagatavots un tiks apstiprināts, nodrošinot 
atbilstošu darbības finansējumu. 
 
(b) Informācija par Sabiedrību 
Likumā noteiktā informācija par Sabiedrību uzrādīta atsevišķā sadaļā šī gada pārskata 3. lapā. 
 
(c) Neto apgrozījums 
Neto apgrozījums ir gada laikā sniegto pakalpojumu un pārdoto preču vērtības kopsumma, atskaitot pievienotās 
vērtības nodokli.  
 
(d) Ārvalstu valūtu pārvērtēšana  
Sabiedrības uzskaite tiek veikta euro. Pārskata gada beigās ārvalstu valūtas naudas atlikumus un ārvalstu 
valūtās izteikto avansu, aizdevumu vai aizņēmumu atlikumus, kā arī citus ārvalstu valūtās maksājamos debitoru 
vai kreditoru parādu atlikumus pārrēķina no attiecīgās ārvalsts valūtas uz euro saskaņā ar grāmatvedībā 
izmantojamo ārvalstu valūtas kursu, kas ir spēkā pārskata gada pēdējās dienas beigās. Ārvalstu valūtas kursu 
svārstību rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi ir atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā.  
 
(e) Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi 
Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot amortizāciju vai nolietojumu. 
Amortizāciju vai nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo nemateriālo ieguldījumu vai pamatlīdzekļu 
lietderīgās izmantošanas perioda garumā, lai norakstītu nemateriālo ieguldījumu vai pamatlīdzekļa vērtību līdz 
aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās, izmantojot šādas vadības noteiktas 
likmes:  

 % gadā 
Nemateriālie ieguldījumi 25 – 33.3% 
Ēkas 5 – 10% 
Skrejceļš 1.11% 
Pārējās iekārtas un aprīkojums, transporta līdzekļi 10–25% 

 
Nomāto pamatlīdzekļu kapitālā remonta izmaksas tiek norakstītas pēc lineārās metodes īsākajā no kapitālo 
uzlabojumu lietderīgās izmantošanas laika un nomas perioda. Pamatlīdzekļu tekošā remonta un uzturēšanas 
izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tās ir radušās. 
 
(f) Debitoru parādi 
Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot speciālos uzkrājumus 
šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem. Speciālie uzkrājumi šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru 
parādiem tiek veidoti gadījumos, kad Sabiedrības vadība uzskata, ka šo speciāli nodalīto debitoru parādu 
atgūšana ir apšaubāma. Vadoties no pircēju un pasūtītāju parādu noilguma dienās, papildus speciālajiem 
uzkrājumiem ir izveidoti vispārējie uzkrājumi sliktiem un šaubīgiem debitoru parādiem. 
 
(g) Dotācijas un dāvinājumi 
Īpašiem kapitālieguldījumu veidiem saņemtās dotācijas un dāvinājumi tiek uzskaitīti kā nākamo periodu 
ienākumi, kurus pakāpeniski ietver ieņēmumos saņemto vai par dotācijām iegādāto pamatlīdzekļu lietderīgās 
izmantošanas perioda laikā. Ja dotācija saņemta izmaksu kompensācijai, tad ieņēmumi no dotācijas atzīti 
saskaņoti ar izdevumiem, kurus paredzēts segt no piešķirtās dotācijas. 
2012. gada 30. janvārī noslēgts līgums starp LR Satiksmes ministriju, Ventspils Pilsētas domi un SIA Ventspils 
lidosta par sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistību uzlikšanu SIA „Ventspils lidosta”. Līguma 1. 
Pielikuma 1.punktā ir sniegta atsauce uz dokumentu „Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam”, 
kas paredz, Latvijas reģionālās attīstības veicināšanai nepieciešamību izmantot reģionālo lidostu, t.sk., 
Ventspils lidostas potenciālu. Saskaņā ar 2012. gada 30. janvāra līguma 1.pielikuma 1.punktu, SIA „Ventspils 
lidosta” grāmatvedībā projekta „Ventspils lidostas attīstības projekts” ietvaros 2012., 2013. un 2014. gadā 
iegādātajiem zemes gabaliem saņemto finansējumu ieņēmumos atzīst laika periodā no zemes gabala iegādes 
brīža līdz 2030. gada 31. decembrim. 
Pielikums (turpinājums) 
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Grāmatvedības politika (turpinājums) 
 
(h) Uzņēmumu ienākuma nodoklis 
Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksas ir iekļautas finanšu pārskatā, pamatojoties uz vadības 
saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu likumdošanu veiktajiem aprēķiniem. 
 
(i) Nauda un naudas ekvivalenti 
Naudas plūsmas pārskata mērķiem nauda un naudas ekvivalenti sastāv no naudas kasē, tekošo bankas kontu 
atlikumiem un īstermiņa depozītiem ar sākotnējo termiņu līdz 90 dienām. 
 
(j) Saistītās puses 
Par saistītajām pusēm tiek uzskatīti Sabiedrības dalībnieki, Valdes locekļi, viņu tuvi ģimenes locekļi un 
sabiedrības, kurās minētajām personām ir kontrole vai būtiska ietekme. Termins “saistītās puses" atbilst 
Komisijas 2008.gada 3.novembra regulas (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos 
grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (EK) Nr. 1606/2002, pielikumā 
minētajam 24. SGS "Informācijas atklāšana par saistītajām pusēm" lietotajam terminam. 
 
(k) Aplēšu izmantošana 
Sagatavojot finanšu pārskatu, vadībai nākas pamatoties uz zināmām aplēsēm un pieņēmumiem, kas ietekmē 
atsevišķos pārskatos atspoguļotos bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu atlikumus, kā arī 
iespējamo saistību apmēru. Nākotnes notikumi var ietekmēt pieņēmumus, pamatojoties uz kuriem veiktas 
attiecīgās aplēses. Jebkāda aplēšu izmaiņu ietekme tiek atspoguļota finanšu pārskatā to noteikšanas brīdī. 
 
(l) Notikumi pēc bilances datuma 
Finanšu pārskatā tiek atspoguļoti tādi notikumi pēc pārskata gada beigām, kas sniedz papildu informāciju par 
uzņēmuma finansiālo stāvokli bilances sagatavošanas datumā (koriģējošie notikumi). Ja notikumi pēc pārskata 
gada beigām nav koriģējoši, tie tiek atspoguļoti finanšu pārskata pielikumos tikai tad, ja tie ir būtiski. 
 
(m) Iespējamās saistības un aktīvi 
Šajā finanšu pārskatā iespējamās saistības nav atzītas. Tās kā saistības tiek atzītas tikai tad, ja iespējamība, 
ka līdzekļi tiks izdoti, kļūst pietiekami pamatota. Iespējamie aktīvi šajā finanšu pārskatā netiek atzīti, bet tiek 
atspoguļoti tikai tad, kad iespējamība, ka ar darījumu saistītie ekonomiskie guvumi nonāks līdz Uzņēmumam, ir 
pietiekami pamatota. 
 

(1) Neto apgrozījums 
 2019 2018 
 EUR EUR 
   

Ienākumi no lidojumu nodrošināšanas 1 579 3 546 
 

(2) Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas 
 

Lidlauka uzturēšanas izmaksas 25 006  23 002 
Darba samaksa 25 230  24 949 
Sociālās apdrošināšanas iemaksas 5 949  5 881 
Pamatlīdzekļu nolietojums 27 444 38 672 
Nekustamā īpašuma nodoklis 1 528 1 500 
Citas izmaksas 2 712 2 181 

           87 869  96 185 

 
(3) Administrācijas izmaksas 

 
Darba samaksa 26 006 25 052 
Sociālās apdrošināšanas iemaksas   6 265 6 035 
Atvaļinājumu/ prēmiju uzkrājums    (835) 36 
Pamatlīdzekļu nolietojums      414 385 
Transporta izmaksas   3 418 3 281 
Citas administrācijas izmaksas   3 884  3 496 
 39 152  38 285 

 
(4) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 

    
Telpu noma 5 764  5 764 
Ieņēmumi par komunālo pakalpojumu nodrošināšanu 6 009  7 225 
Citi ieņēmumi 2 568  2 949 
Pašvaldības kompensācija sabiedriski svarīgu funkciju veikšanai 31 069  27 716 
Valsts institūciju kompensācija sabiedriski svarīgu funkciju veikšanai 49 075  46 658 
Ieņēmumi no nekustamo īpašumu un projekta izmaksu finansējuma 20 263  20 263 
 114 748  110 575 
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Pielikums (turpinājums) 
 
(5) Ilgtermiņa ieguldījumi 

 Koncesijas, patenti, 
licences, preču zīmes 

Zemes gabali, 
ēkas,  

inženierbūves 

Pārējie 
pamatlīdzekļi   
un inventārs 

Pamatlīdzekļu 
izveidošana  

Kopā 

 EUR EUR EUR EUR EUR 
Sākotnējā vērtība     
31.12.2018. 2 048 2 198 749 189 748 94 271 2 484 816 
Iegādāts - - 1 099 - 1 099 
31.12.2019. 2 048 2 198 749 190 847 94 271 2 485 915 
      
Nolietojums      
31.12.2018. 2 048 206 891 180 664 - 389 603 
Aprēķināts  - 23 801 4 057 - 27 858 
31.12.2019. 2 048 230 692 184 721 - 417 461 
      
Atlikusī bilances 
vērtība 31.12.2018. - 1 991 858 9 084 94 271 2 095 213 
Atlikusī bilances 
vērtība 31.12.2019. - 1 968 057 6 126 94 271 2 068 454 

2019. gada noslēgumā Sabiedrības vadība ir izvērtējusi Sabiedrības īpašumā esošā nekustamā īpašuma atgūstamās 
vērtības. Atgūstamās vērtības izvērtētas, pamatojoties uz informāciju par līdzvērtīgu zemes īpašumu tirgus vērtībām, kā 
arī pamatojoties uz pārrunām ar nozares ekspertu attiecībā uz Sabiedrības nekustamā īpašuma specifikas ietekmi uz tā 
vērtību salīdzinājumā ar citu tuvumā esošu īpašumu vērtību. Pamatojoties uz veikto izpēti, Sabiedrības vadība ir 
pārliecinājusies, ka Sabiedrības bilancē uzskaitītā nekustamā īpašuma bilances vērtība nav augstāka par šī nekustamā 
īpašuma aplēsto tirgus vērtību saskaņā ar pieejamo salīdzināmo informāciju. 
 
 (6) Naudas līdzekļi kasē un bankā 

 31.12.2019  31.12.2018 
 EUR  EUR 
    
Naudas līdzekļi kasē 150  379 
Naudas līdzekļi bankā 14 165  22 702 
 14 315  23 081 

 
(7) Pamatkapitāls 
2019. gada 31. decembrī Sabiedrības reģistrētais un pilnībā apmaksātais pamatkapitāls ir EUR 1 982 454, kas 
sastāv no 1 982 454 parastajām daļām ar 1(viena) euro nominālvērtību katra.  
 
(8) Nākamo periodu ieņēmumi 

    
Ieņēmumi no pašvaldības un ES fondu finansējuma – ilgtermiņa daļa 273 510  293 774 
Ieņēmumi no pašvaldības un ES fondu finansējuma – īstermiņa daļa           20 263           20 262 
Nākamo periodu ieņēmumi kopā 293 773  314 036 

 

 

Cits 
finansē-

jums 

Pašvaldības 
finansējums 
ES projekta 
realizācijai 

Izmantotais 
pašvaldības 
finansējums 

Kopā 

 EUR EUR EUR EUR 
Nākamo periodu ieņēmumi pārskata gada sākumā - 123 374 190 662 314 036 
Tai skaitā: ilgtermiņa daļa - 123 374 170 400 293 774 
                  īstermiņa daļa - - 20 262 20 262 
Saņemts finansējums 78 501 - - 78 501 
Uz perioda beigām uzskaitīts saņemtajos avansa 
maksājumos 1 643 - - 1 643 
Atzīts pārskata perioda ieņēmumos (80 144) - - (80 144) 
Nekustamā īpašuma iegādes finansējuma atzīšana 
ieņēmumos - - (20 263) (20 263) 
Nākamo periodu ieņēmumi pārskata gada beigās - 123 374 170 399 293 773 
Tai skaitā: ilgtermiņa daļa - 123 374 150 136 273 510 
                  īstermiņa daļa                                                        - - 20 263 20 263 
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Pielikums (turpinājums) 
 
(9) Sabiedrībā nodarbināto personu vidējais skaits 

 2019  2018 
    
Vidējais Sabiedrībā nodarbināto skaits pārskata gadā: 5  5 

 
(10) Vadības atalgojums   

 2019  2018 
 EUR  EUR 
Valdes priekšsēdētāja:    
·   darba samaksa 19 501  18 603 
·   sociālās apdrošināšanas iemaksas 4 698  4 481 
 24 199  23 084 

 
(11) Nodokļi 

 
 PVN NĪN VSAOI IIN UVTLN Riska 

nodeva 
Kopā 

 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 
        
Parāds 31.12.2018 - - - - 75 - 75 
(Pārmaksa) 31.12.2018* (956) - - - - - (956) 
Aprēķināts par  
pārskata periodu 3 604 1 528 17 791 7 645 900 22 31 490 
Samaksāts  
pārskata periodā (5 104) (1 528) (17 764) (7 645) (900) (22) (32 963) 
Parāds 31.12.2019 - - 27 - 75 - 102 
(Pārmaksa) 31.12.2019* (2 456) - - - - - (2 456) 

 
(12) Valdes ieteiktā zaudējumu segšana 
 
Sabiedrības valde pārskata perioda zaudējumus plāno segt no nākamo gadu iespējamās peļņas. 
 
(13) Notikumi pēc pārskata gada beigām 
 
Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijuši nekādi ievērojami 
notikumi, kas būtiski ietekmētu pārskata gada rezultātu.  
 
 
 

Juris Tovstuļaks 
Valdes priekšsēdētājs 

 Ella Vojevodova 
Grāmatvede 

 
 
Ventspilī, 2020. gada 10. martā 
 






