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SIA “Vidusdaugavas SPAAO" 

ZIŅOJUMS 

par SIA “Vidusdaugavas SPAAO” darbību 2019.gadā 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim 

Uzņēmuma galvenais saimnieciskās darbības veids – atkritumu savākšana, apstrāde 

un izvietošana, šķiroto atkritumu sagatavošana otrreizējai pārstrādei. 

 Pārskata gadā: 

 kopējais apsaimniekoto atkritumu apjoms, salīdzinājumā ar 

iepriekšējo gadu, samazinājies par 1,9 %; 

 nešķiroto sadzīves atkritumu apjoms samazinājies par 7,3 %; 

 otrreizējai pārstrādei nodoto atkritumu apjoms palielinājies par 7 %. 

 2019.gada darbības laikā poligonā "Dziļā vāda" tika apglabāti 20,2 

tūkst.tonnas atkritumu, kas bija par 8,5 % mazāk nekā 2018.gadā. 

 2019.gada 15.aprīlī poligonā “Dziļā vāda” tika nodots ekspluatācijā angārs 

un ar 2019.gada 01.novembri nešķirotajiem sadzīves atkritumiem un citiem 

bioloģiski nenoārdāmiem atkritumiem sāka veikt priekšapstrādi, kā rezultātā  

apglabāti tiek tikai 55 % no visiem iepriekš  minētajiem atkritumiem. 

 Tā kā atkritumu pārkraušanas-šķirošanas staciju darbība Aizkrauklē un 

Madonā bija nerentabla, tika pieņemts lēmums tās ar 2019.gada 15.novembri 

iznomāt SIA “Eco Baltia vide”. 

 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulatora) padome 

pārskata gadā apstiprināja jaunu, paaugstinātu sadzīves atkritumu apglabāšanas 

pakalpojuma tarifu pie dažādām Dabas resursu nodokļa par atkritumu apglabāšanu 

(DRN) likmēm SIA “Vidusdaugavas SPAAO” apsaimniekotajā  sadzīves atkritumu 

poligonā “Dziļā vāda”, kas stājās spēkā no 2019.gada 14.oktobra. 

 Sabiedrība pārskatu gadu ir noslēgusi ar zaudējumiem. Lai arī neto 

apgrozījums, salīdzinājumā ar 2018.gadu, ir pieaudzis par 225 016 EUR jeb 12,9 %, 

palielinājušās ražošanas izmaksas par 11,6 %, kredītu procentu maksājumi un tml. 

izmaksas – par 5,2 %, administrācijas izmaksas samazinājušās par 22,4 %. 

 Preču un materiālu iegādes izmaksas kāpušas sakarā ar gatavo ražojumu un 

preču pārdošanai vērtības samazināšanos pārkraušanas-šķirošanas stacijās 

Aizkrauklē un Madonā (par 13 384 EUR). 

 Personāla izmaksas ir palielinājušās sakarā ar vidējo strādājošo skaita 

palielinājumu par 6 cilvēkiem. 2019.gadā vidējā darba alga mēnesī salīdzinājumā ar 

2018.gadu ir mazāka par 53 EUR. 

 Kopumā ražošanas izmaksas palielinājušās par 200 000 EUR. Tas 

galvenokārt saistīts ar dabas resursu nodokļa likmes paaugstināšanu 2019.gadā (no 

35 EUR uz 43 EUR par tonnu apglabāto sadzīves atkritumu). 
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 Salīdzinājumā ar 2018.gadu ir samazinājušās transporta un tehnikas apkopes 

un remonta izmaksas (par 17 060 EUR), taču sakarā ar degvielas daudzuma patēriņa 

pieaugumu (par 24 721 litriem vai 21 108 EUR), palielinājušās kopējās transporta 

izmaksas. 

 Saņemto pakalpojumu izmaksas palielinājušās sakarā ar neatliekamu 

pakalpojumu nepieciešamību: buldozera nomu 2019.gada sākumā (12 000 EUR), 

transporta pakalpojumu izmantošanu nolietoto riepu izvešanai no poligona (4 666 

EUR). Lai samazinātu saņemto no ārienes pakalpojumu izmaksas, kā arī lai 

nodrošinātu vienmērīgu darbu atkritumu šūnas formēšanā, 2019.gada augustā tika 

iegādāts lietots buldozers CATERPILLAR. 

 2018.gadā uzņēmums uzsāka attīstīt jaunu pakalpojumu - atkritumu 

apsaimniekošanu Jēkabpils un Jaunjelgavas novados. Sadarbībā ar SIA 

"Aizkraukles KUK" (transporta pakalpojumi), 2019.gada janvārī tika uzsākta 

atkritumu apsaimniekošana  arī Neretas novadā . Šīs darbības rezultātā izmaksas par 

transporta pakalpojumiem pārskata gadā palielinājās par 20 517 EUR. Sākot ar 

2020.gadu, SIA "Aizkraukles KUK" sadarbību pārtrauca. Neretas novada nešķiroto 

sadzīves atkritumu savākšanu SPAAO turpina ar saviem transportlīdzekļiem. 

 Sabiedrības aktīvi ir ieķīlāti (ķīlas ņēmējs ir Finanšu ministrija), sakarā ar 

saņemtajiem aizdevumiem projektu realizācijai. Ilgtermiņa aizņēmumi: 

 valsts galvotais aizdevums AS “Danske Bank”, līgums Nr.SB/C31-

27/264 – 2 419 907 EUR. Atmaksas termiņš: 01.01.2015. – 

31.12.2031. 2019.gadā tika atmaksāta pamatsumma – 146 760 EUR; 

 Valsts kases aizdevums (pašvaldību galvojums 25 %), līgums 

Nr.A1/1/11/790 – 1 445 353 EUR. Atmaksas termiņš: 20.01.2014. – 

20.12.2041. 2019.gadā tika atmaksāta pamatsumma – 56 464 EUR. 

 Sakarā ar AS “Danske Bank” prasījumu visas kredīta atlikuma summas 

nomaksai 2020.gada 02.janvārī un atbilstoši Galvojuma līgumam Nr.G/A/F07/766 

starp Latvijas Republiku un AS “Sampo banka” (tagad AS “Danske Bank filiāle 

Latvijā), Latvijas Republika Finanšu ministrijas personā 2020.gada 28.janvārī veica 

maksājumu AS “Danske Bank” 1 760 946,79 EUR apmērā SIA “Vidusdaugavas 

SPAAO” vietā. Darījuma rezultātā 2020.gada 29.janvārī tika noslēgta vienošanās 

par parāda atmaksu starp Finanšu ministriju un SIA “Vidusdaugavas SPAAO” par 

minētās summa atmaksu. Parāda procentu likmes: 

 mainīgā procentu daļa – 6 mēnešu EURIBOR; 

 fiksētā procentu daļa – 0,812 % gadā. 

Uzņēmuma turpmākā attīstība 2020.-2021.gadā 

 Uzņēmums turpinās savu darbību izvēlētajā virzienā, veicot atkritumu 

apsaimniekošanu Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģionā, 

koncentrējoties uz 2018. un 2019.gadā uzsākto darbību pilnveidošanu, tādējādi 

nodrošinot pakalpojumu sniegšanas efektivitāti, vienlaicīgi veicinot klientu vides 

apziņas veidošanu, kas ilgtermiņā nodrošinātu uzņēmuma darbības rezultātu 

uzlabošanos. 

 Līdz 2020.gada vidum nešķiroto sadzīves atkritumu priekšapstrādei būs 

nostabilizējušies darbības procesi. Tiks veidotas jaunas sadarbības atšķirotā 
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materiāla realizēšanā, kas ļautu tuvākajos divos gados vēl vairāk samazināt 

apglabājamo atkritumu daudzumu šūnā. 

 Nešķiroto sadzīves atkritumu priekšapstrādes līnijas pilnveidei plānots 

iegādāties transportieri atkritumu padevei uz smalcinātāju. Atkritumu savākšanas 

transports kravu varēs izkraut tieši transportierī, tādējādi novēršot liekus 

pārkraušanas darbus, kas šķirošanas procesu padarīs ražīgāku. 

 Reversās osmozes attīrīšanas iekārtu paplašināšanas un remonta ietvaros, 

2019.gada nogalē tika uzstādīts jauna veida filtrs infiltrāta priekšattīrīšanai. 

Vienlaicīgi ir paredzēts sērskābes rezervuāru izbūvēt ārpus attīrīšanas iekārtu telpas, 

atbrīvojot vietu papildus attīrīšanas moduļu uzstādīšanai. 

 Atkritumu savākšanas pilnveidei jau 2019.gadā pakalpojumu klāsts tika 

papildināts ar būvgružu un lielgabarīta atkritumu izvešanas pakalpojumu. 

Pakāpeniski tiks veikta konteineru parka atjaunošana sadzīves atkritumu savākšanai. 

Sākot ar 2023.gadu, plānota bioloģiski noārdāmo atkritumu atsevišķas savākšanas 

ieviešana. 

Iepirkuma plāns 2020.-2021. gadam 

 

Nr.

p.k. 
Līguma priekšmets 

Paredzamā 

līgumcena 

bez PVN, 

EUR 

Iepirkuma 

procedūras 

veids 

Paredzamais 

iepirkuma 

procedūras 

izsludināšanas 

termiņš (mēnesis) 

1. 
Lietotas specializētas sadzīves atkritumu 

savākšanas automašīnas iegāde 
20 000.00 PIL 9.pants 2020.gada marts 

2. 
Transportiera iegāde nešķiroto sadzīves atkritumu 

padevei uz smalcinātāju 
35 000.00 PIL 9.pants 2020.gada 3.cet. 

3. 
Reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtu 

pārbūve (samaksa ieplānota 3 gadu griezumā) 
120 000.00 

PIL Atklāts 

konkurss 
2020.gada 2.cet. 

4. 
Ķimikāliju iegādei reversās osmozes infiltrāta 

attīrīšanas iekārtu darbības nodrošināšanai 
80 000.00 

PIL Atklāts 

konkurss 
2020. gada 2.cet. 

5. Degvielas iegāde  400 000.00 
PIL Atklāts 

konkurss 
2020. gada jūlijs 

6. 

Nešķiroto sadzīves atkritumu priekšapstrādes 

procesā iegūtā kurināmā materiāla (NAIK) 

kaltēšanas iekārtas (2 gab.). 

20 000.00 PIL 9.pants 2020.gada 3.cet. 

 

SIA “Vidusdaugavas SPAAO”  

Valdes loceklis       J.Bisenieks 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU 
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SIA “Vidusdaugavas SPAAO” finanšu rādītāji 

2019.gadā 

 

Rādītāji, EUR 2019.gads 2018.gads Izmaiņas 

Neto apgrozījuma 1 972 900 1 747 884 225 016 

 

Bruto peļņa/zaudējumi 
 

90 356 

 

61 333 29 023 

 

Pārskata gada peļņa/zaudējumi 
 

-48 790 

 

-111 911 

 

-63 121 

 

Pašu kapitāls 
 

-896 581 

 

-847 790 

 

48 791 

 

Debitori 
 

261 343 

 

214 979 

 

46 364 

 

Kreditori 
 

10 823 737 

 

11 417 847 

 

- 594 110 

 

Likviditātes kopējais rādītājs 

(apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa 

saistības) 

 

0,25 

 

0,30 

 

-0,05 

 

Saistību īpatsvars bilancē 
 

1,09 

 

1,08 

 

0,01 

 

Kopējā rentabilitāte 

(tīrā peļņa/neto apgrozījums x 

100) 

 

-2,47 

 

 

-6,40 

 

 

3,93 

 

Komerciālā rentabilitāte 

(bruto peļņa/neto apgrozījums x 

100) 

 

4,58 

 

3,51 

 

1,07 

Pašu kapitāla atdeve (ROE) 

(peļņa/pašu kapitāls) -5,44 -13,20 7,76 

Aktīvu atdeve  (ROA) (peļņa/ 

aktīvi) -0,49 -1,06 0,57 

EBITDA rentabilitāte (EBITDA 

peļņa/neto apgrozījumu) 
 

-2,47 

 

-6,40 

 

3,93 

 


