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INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU 

 

 

 

Uzņēmuma nosaukums   SIA  „Vīgants” 

 

Juridiskais statuss              Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

 

Darbības veids    Namu apsaimniekošana, NACE2 6820 

 

Reģistrācijas Nr. LR UR  55403000931, 2008.gada 3.aprīlī 

 

Nodokļu maksātāja reģ. Nr.  55403000931 

 

Juridiskā adrese             Susējas- 9, Sala, Salas pagasts, Jēkabpils novads  

                                                            LV – 5230 

 

Nodokļu administrators  VID Nodokļu pārvaldes Zemgales nodokļu administrēšanas 

                            daļas Jēkabpils klientu apkalpošanas centrs 

 

Dalībnieks                                           Jēkabpils novada pašvaldība  (100%) 

 

Valdes locekle Rita Audriņa    

 

Grāmatvedis Silvija Zabludovska  

 

 

Pārskata gads              2022.gada 1. janvāris – 30.septembrim 
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Vadības ziņojums 

 
Sabiedrības darbība pārskata periodā  

 

2022.gada 9 mēnešos Sabiedrības neto apgrozījums ir 702550 EUR. Sabiedrības 

zaudējumi pārskata periodā ir 129857 EUR. Zaudējumus rada energoresursu un materiālu augstās 

cenas. 

Sabiedrība ir iesniegusi CFLA projekta iesniegumu Nr.4.3.1.0/22/A/014 “Fosilā 

kurināmā aizstāšana Salas pagastā, Jēkabpils novadā” šķeldas katlu mājas izbūvei.  

Sabiedrība ir saņēmusi Vērtēšanas komisijas atzinumu: apstiprināt SIA “Vīgants” projekta 

iesniegumu ar nosacījumu.  

Sabiedrība ir izsludinājusi atklātu konkursu “Fosilā kurināmā aizstāšana (iekārtu piegāde) 

Salas pagastā, Jēkabpils novadā”. 

Sabiedrības galvenais mērķis pārskata periodā ir bijis strādāt efektīvi un sniegt 

kvalitatīvus pakalpojumus, nodrošinot finanšu darbības stabilitāti, spēju efektīvāk pielāgoties 

ārējo apstākļu radītajām izmaiņām, kas ir būtisks priekšnoteikums ilgtspējīgai pastāvēšanai un 

attīstībai. 

Finanšu riski, kas saistīti ar Sabiedrības finanšu instrumentiem ir pircēju un pasūtītāju 

parādi.  

Sabiedrība nepārtraukti uzrauga un kontrolē debitoru parādu atlikumus, lai mazinātu 

neatgūstamo parādu rašanās iespēju. 

Sabiedrība 2022.gadā turpinās iepriekšējos gados aizsāktos pasākumus. Sabiedrība veltīs 

lielu uzmanību komunikācijai ar iedzīvotājiem, viņu izglītošanai vides aizsardzības jautājumos.  

Paredzēts turpināt veikt šķeldas katlu mājas būvniecību Salas ciemā. 

 
 

 

Valdes locekle                                                              R.Audriņa                                                                

 

 

Jēkabpils novadā 

2022.gada 14.oktobrī 
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PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS  

(pēc izdevumu funkcijas) 
30.09.2022. 30.09.2021.

Piezīme EUR EUR

Neto apgrozījums

a) no citiem pamatdarbības veidiem 1 702 550            676 498           

2 (818 071)          (610 237)          

Bruto peļņa vai zaudējumi (115 521)          66 261             

Administrācijas izmaksas 3 (91 294)            (87 840)            
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 4 77 424              13 757             
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 5 (466)                 (29 567)            
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas -                        -                       

Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa (129 857)          (37 389)            

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu -                        -                       

Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas (129 857)          (37 389)            

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (129 857)          (37 389)            

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto 

pakalpojumu iegādes izmaksas

Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu 

izmaiņām

 
 

Pārskata pielikums no 7. lappuses līdz 14. lappusei ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 

 

 

    

 Rita Audriņa  Silvija Zabludovska 

 Valdes locekle  Grāmatvedis 

 

 

 2022.gada 14.oktobrī 
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                                                         BILANCE  
AKTĪVS

01.01.-30.09.2022. 31.12.2021.

Ilgtermiņa ieguldījumi
Piezīme

EUR EUR

Nemateriālie ieguldījumi
Citi nemateriālie ieguldījumi 939                  

939                  

Pamatlīdzekļi

Nekustamie īpašumi

a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves 351 860           356 276           

Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces 123 942           139 806           

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 32 304             36 602             
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas 7 928               

6 516 034           532 684           

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 516 973           532 684           

Apgrozāmie līdzekļi

Krājumi

Izejvielas 47 439             18 478             

Krājumi kopā 47 439             18 478             

Debitori

Pircēju un pasūtītāju parādi 7 138 941           215 085           

Nākamo periodu izmaksas 328                  
139 269           215 085           

Nauda 9 41 463             26 515             
Apgrozāmie līdzekļi kopā 228 171           260 078           

Aktīvs kopā 745 144           792 762           

 
PASĪVS

01.01.-30.09.2022. 31.12.2021.

Pašu kapitāls
Piezīme

EUR EUR

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 10 608 328           563 064           

Rezerves pamatkapitāla palielināšanai

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi (319 111)          (229 216)          

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (129 858)          (89 895)            
159 359           243 953           

Kreditori

Ilgtermiņa kreditori

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 273                  273                  

Nākamo periodu ieņēmumi 223 270           223 270           

Uzkrājumi 94 331             94 331             

11 317 874           317 874           

Īstermiņa kreditori

Aizņēmumi no kredītiestādēm

No pircējiem saņemtie avansi -                       4 893               

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 12 119 847           138 424           

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 13 15 985             33 729             

Pārējie kreditori 14 106 232           23 173             

Nākamo periodu ieņēmumi 15 5 667               5 667               

Uzkrātās saistības 16 20 180             25 049             

267 911           230 935           

Kreditori kopā 585 785           548 809           

Pasīvs kopā 745 144           792 762           

Pārskata pielikums no 7. lappuses līdz 14. lappusei ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 

    

 Rita Audriņa  Silvija Zabludovska 

 Valdes locekle  Grāmatvedis 

2022.gada 14.oktobrī 
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PIELIKUMI GADA PĀRSKATAM 

 

Grāmatvedības politika 
 

Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes  

Sabiedrības finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par 

grāmatvedību", Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, Ministru kabineta 

2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.775 „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu 

likuma piemērošanas noteikumi”. 

Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites principu. Finanšu pārskatā 

par naudas vienību lietota Latvijas Republikas naudas vienība euro (EUR). Salīdzinot ar 

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

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas, saskaņā ar Gada pārskatu 

un konsolidēto gada pārskatu likumu.  

 

Pielietotie grāmatvedības principi 

Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem: 

a) pieņemts, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk; 

b) izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gadā; 

c) posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību: 

• pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa; 

• ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā, 

vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un 

gada pārskata sastādīšanas dienu; 

• aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas, 

neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem; 

d) ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma 

un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem 

pārskata periodā; 

e) aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi; 

f) pārskata gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci; 

g) norādīti visi posteņu, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu 

pieņemšanu, maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā; 

h) saimnieciskie darījumi gada pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un 

būtību, nevis tikai juridisko formu. 

 

Pārskata periods 

Finanšu pārskats aptver laika periodu no 01.01.2022. līdz 30.09.2022. 
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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. 

 

Posteņu pārklasifikācija 

Ja pārskata gadā veikta posteņu pārklasifikācija, attiecīgi tiek pārklasificēti iepriekšējā gada 

rādītāji, lai informācija būtu salīdzināma. 

 

Pamatlīdzekļi 

Visi pamatlīdzekļi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā. Pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vai 

pārvērtēšanas vērtībā, atskaitot nolietojumu. Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo 

pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas laika periodā, lai norakstītu pamatlīdzekļa vērtību līdz tā 

aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās, izmantojot šādas vadības 

noteiktas likmes: 

          % gadā   

Ēkas un būves  5 

Tehnoloģiskās iekārtas,   20 

Pārējās iekārtas                     20 

 

Iegādātie pamatlīdzekļi vērtībā līdz 200 euro iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 

Pamatlīdzekļu sākotnējo vērtību veido iegādes cena, tajā skaitā jebkuras tieši attiecināmas 

izmaksas aktīvu sagatavošanai darba stāvoklim un nogādāšanas to atrašanās vietā atbilstoši to 

paredzētajai lietošanai. Tādas izmaksas kā remonta un uzturēšanas izmaksas, kas rodas pēc 

pamatlīdzekļu nodošanas ekspluatācijā, parasti tiek atspoguļotas peļņas vai zaudējumu aprēķinā 

to rašanas brīdī.  

 

Debitoru parādi 

Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, atskaitot uzkrājumus šaubīgiem debitoriem, 

kuri radušies vairāk kā pirms pieciem gadiem. Ja maksājuma termiņš ir kavēts, prasībām vērtības 

samazinājumu aprēķina atbilstoši kavētajam periodam: 

parādiem, kuri vecāki par 1 gadu 25% no kavētās summas; 

parādiem, kuru vecums ir 2-5 gadi 50% no kavētās summas; 

parādiem, kuri vecāki par 5 gadiem 100% no kavētās summas. 

Prasības gada pārskatā norāda neto vērtībā, no uzskaites vērtības atbilstoši grāmatvedības datiem 

atskaitot vērtības samazinājumu. 

 

Citi debitori 

Sabiedrība postenī "Citi debitori" iekļauj debitorus, kurus nevar uzrādīt citos posteņos, arī 

pārmaksātos nodokļus un kreditoru parādu debeta atlikumus. 
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Naudas līdzekļi 

Par naudu un tās ekvivalentiem tiek uzskatīta bezskaidra nauda maksājumu kontos un skaidra 

nauda Sabiedrības kasē. 

 

Pamatkapitāls 

Postenī "Pamatkapitāls" uzrāda sabiedrības daļu vērtību atbilstoši Komercreģistrā reģistrētajam 

pamatkapitāla lielumam. 

 

Kreditoru parādi 

Kreditoru parādus Sabiedrība norāda atbilstoši attaisnojuma dokumentiem, tie ir saskaņoti ar 

kreditoriem. 

 

Uzkrājumi 

Uzkrājumi tiek veidoti nākotnē veicamajiem dzīvojamo māju remontiem, ja no šo māju 

iedzīvotājiem saņemtie maksājumi pārsniedz sabiedrības sniegto pakalpojumu apmēru. 

 

Uzkrātās saistības 

Uzkrātās saistībās tiek atzītas skaidri zināmās saistību summas pret piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem par pārskata gadā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, par kurām piegādes, 

pirkuma vai uzņēmuma līguma nosacījumu vai citu iemeslu dēļ bilances datumā vēl nav saņemts 

maksāšanai paredzēts attiecīgs attaisnojuma dokuments (rēķins). Ja maksājuma termiņš ir kavēts, 

prasībām vērtības samazinājumu aprēķina atbilstoši kavētajām dienām 

 

Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem 

Uzkrāto neizmantoto atvaļinājumu izmaksu summa tiek noteikta, reizinot darbinieku vidējo 

dienas atalgojumu pārskata gada pēdējos sešos mēnešos ar pārskata gada beigās uzkrāto 

neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu. 

 

No pircējiem saņemtie avansi 

No pircēja saņemtais avanss ir maksājums, kuru saskaņā ar noslēgto līgumu pircējs iemaksā 

pārdevējam pirms preces vai pakalpojuma saņemšanas. 

 

Pārējie kreditori 

Sabiedrība postenī "Pārējie kreditori" iekļauj kreditorus, kurus nevar uzrādīt citos posteņos, arī 

debitoru parādu kredīta atlikumus. 
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Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

Nodokļu informāciju Sabiedrība saskaņo ar nodokļu administrāciju. Kreditoru sastāvā Sabiedrība 

uzrāda tikai nodokļu saistības, visas pārmaksas iekļaujot citu debitoru sastāvā. 

 

Ieņēmumu atzīšana un neto apgrozījums 

Neto apgrozījums ir gada laikā saražotā siltumenerģija, pārdotais ūdens un novadītie notekūdeņi, 

kā arī sniegto pakalpojumu vērtības kopsumma bez pievienotās vērtības nodokļa.  

 

Uzņēmuma ienākuma nodoklis 

Sākot ar 2018. gadu, uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) piemērošana ir pārcelta no 

peļņas gūšanas brīža uz peļņas sadales brīdi. Tas nozīmē, ka 2018.gadā UIN maksājums 

tiek atlikts līdz brīdim, kad uzņēmuma peļņa tiks sadalīta dividendēs vai citā veidā 

novirzīta tādiem izdevumiem, kuri nav nepieciešami uzņēmuma turpmākai attīstībai. Ar 

uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo bāzi veido sadalītā peļņa un nosacīti sadalītā 

peļņa. 

 

Finanšu risku vadība 

Uzņēmuma nozīmīgākie finanšu instrumenti ir nauda. Šo finanšu instrumentu galvenais 

uzdevums ir nodrošināt Uzņēmuma saimnieciskās darbības finansējumu. Uzņēmums saskaras arī 

ar vairākiem citiem finanšu instrumentiem, piemēram, pircēju un pasūtītāju parādi un citi 

debitori, parādi piegādātājiem un pārējie kreditori, kas izriet tieši no tā saimnieciskās darbības. 

Galvenie finanšu riski, kas saistīti ar Uzņēmuma finanšu instrumentiem, ir   kredītrisks un 

likviditātes risks. 

Kredītrisks: Uzņēmums ir pakļauts kredītriskam saistībā ar tā pircēju un pasūtītāju parādiem. 

Uzņēmums kontrolē savu kredītrisku, pastāvīgi izvērtējot klientu parādu atmaksas vēsturi un 

nosakot kreditēšanas nosacījumus katrai klientu grupai atsevišķi. Bez tam, Uzņēmums 

nepārtraukti uzrauga debitoru parādu atlikumus, lai mazinātu neatgūstamo parādu rašanas 

iespēju. 

 

Paskaidrojumi Peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem 
Piezīme Nr.1. Neto apgrozījums 

Uzņēmējdarbības segments vietējā tirgū 30.09.2022. 30.09.2021. 

Ienākumi no ūdens un notekūdeņu  realizācijas, t.sk.: 75900 58239 

                 t.sk.      Iedzīvotāji                                                                                                    62476 47170 

                                    Budžeta iestādes  7771 6631 

                                    Komerc. uzņēmumi 5653 4438 

       Apkure kopā: 245456 169833 

                t.sk.    Iedzīvotāji                                                                                                    109978 55090 

                                   Budžeta iestādes  107284 106101 

                                   Komerc. uzņēmumi 11776 8642 

                            Valsts kompensācija siltumenerģijai 16418 0 

Atkritumu savākšana         52519 50527 

Ceļu uzturēšana 81670 80911 



SIA “VĪGANTS”  

Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pag., Jēkabpils nov.     

Vienotais reģistrācijas numurs: 55403000931         

Zvērināta revidenta nepārbaudīts 

starpperiodu pārskats par 9 mēnešiem 

(EUR) 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

11 

Labiekārtošana 97091 144062 

Pārējie ieņēmumi 77424 37803 

Dzīvokļu apsaimniekošana, īre 149914 148880 

KOPĀ: 779974 690255 

 

Piezīme Nr.2. Pārdotas produkcijas ražošanas izmaksas, sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas 

 30.09.2022. 30.09.2021. 

Strādnieku darba alga 195735 187326 

Darba dēvēja VSAOI  45357 43469 

Patērētā elektroenerģija 19145 26584 

Materiālu iepirkšanas 

izdevumi,rez.daļas,degviela,pakalpojumi 246450 303673 

Dabas gāze 242717 45115 

Dabas resursu nodoklis 7515 4554 

Pamatlīdzekļu nolietojums 32101 23563 

KOPĀ: 789020 634284 

   Piezīme Nr.3. Administrācijas izmaksas 

 30.09.2022. 30.09.2021. 

Administrācijas un pārvaldes personāla darba alga 63978 68857 

t.sk. valdes loc.   

Darba dēvēja VSAOI 15091 15975 

Kantora izdevumi 10649 3160 

t.sk. par gada pārskata revīziju   

Pamatlīdzekļu nolietojums 1576 - 

KOPĀ: 91294 87992 

 

Piezīme Nr. 4. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 

 30.09.2022. 30.09.2021. 
Ieņēmumi no ūdens skaitītāju uzstādīšanas un plombēšanas 13889 24046 
Ieņēmumi no tehnikas pakkalpojumiem 3238 - 
Ieņēmumi no elektroiekārtu un apkures sistēmas remonta 2038 2807 

Attīrīšanas iekārtu nosēddīķu tīrīšana - 6030 

Salas novada kapsētu sakopšana 7581 4920 
Ieņēmumi no pašvaldības par bīstamo koku nozāģēšanu  - - 
Salas novada pašvaldības dzīvokļu remonts 1640 - 
Kanalizācijas sistēmas remonts pašvaldības iestādēs 7993 - 
Atlīdzības maksājums 40251 - 
Nākamo periodu pārgrāmatošana - - 
Ūdensapgādes sistēmas „Krīvi”žoga uzstādīšana - - 
Pārējie 794 - 

KOPĀ: 77424 37803 
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Piezīme Nr.5. Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas    

     30.09.2022. 30.09.2021. 

Izveidoti uzkrājumi šaubīgiem debitoriem - - 

Norakstīti šaubīgie debitori - 29551 

Samaksātās kavējuma naudas 29517 16 

KOPĀ: 29517 29567 

 

Paskaidrojumi Bilances posteņiem 

Kadastrālā vērtība no 01.01.2022. 

- Zemei – 2669 EUR 

- ēkām un būvēm – 41085 EUR 

 

Piezīme Nr.7.  Pircēju un pasūtītāju parādi  

   30.09.2022. 2021 

Parādi, kuriem nav pienācis samaksas termiņš 79350 136757 

Parādi, kuru vecums nepārsniedz 1 gadu 43100 50673 

Parādi, kuri vecāki par 1 gadu (izveidots uzkrājums 4238 EUR) 17220 16951 

Parādi, kuru vecums 2-5 gadi  (izveidots uzkrājums 14942 EUR) 25110 29884 

Parādi, kuru vecums pārsniedz 5 gadus (uzkrājums 51699 EUR) 45040 51699 

   Kopā 209820 285964 

Izveidots uzkrājumiem šaubīgiem debitoriem                                 -70879           -70879 

Parādu neto vērtība                                                                      138941                215085          

 

Piezīme Nr.9. Naudas līdzekļi                                         

 30.06.2022. 2021 

Kasē 3028 1688 

AS SEB bankā 38199 22427 

AS Swedbankā 236 2400 

Kopā 41463 26515 

Piezīme Nr.10. Daļu kapitāls 

Sabiedrības pamatkapitāls 568327 EUR, sastāv no 568327 daļām, 1 daļas nominālvērtība 1 EUR.   

 

Piezīme Nr.11. Ilgtermiņa kreditori 

 30.09.2022. 2021 

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 273 273 
Nākamo periodu ieņēmumi   
     Finansējums ilgtermiņa ieguldījumu rekonstrukcijai                                                                           223270 223270 

     Bez atlīdzības saņemti pamatlīdzekļi - - 

Uzkrājumi   

     Uzkrājumi dzīvojamo māju apsaimniekošanai 94331 94331 

Ilgtermiņa kreditori kopā 317874 317874 
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Piezīme Nr.12. Īstermiņa kreditori  

 30.06.2022. 2021 

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 119847 138424 

SIA  SANTEKO 8162 668 

AS Latvijas gāze 926 104171 

SIA ‘’Devals’’ 8011 4659 

SIA „Jēkabpils dolomīts” 8508 - 

SIA”Astarte Nafta” 4343 1769 

SIA „Vidusdaugavas SPAAO” 25582 4334 

SIA „Sedumi” 7542 3542 

Pārējie 14767 2461 

SIA „Jēkabpils pakalpojumi” 7506 1270 

Jēkabpils novada pašvaldība - 10872 

SIA „Zemzarīši” 32970 1728 

SIA” Lattergo” 500 2950 

A/S Ramirents Baltic  1030 - 
 

Piezīme Nr.13  Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi 

 
30.09.2022. 2021 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2959 4307 
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 9277 10525 
Riska nodeva - 15 
Dabas resursu nodoklis 688 4395 
Pievienotās vērtības nodoklis 3062 14289 
Uzņēmuma ienākuma nodoklis - 198 

Kopā saistības 15985 33729 

Piezīme Nr.14 Pārējie kreditori 

 30.09.2022. 2021 

Darba alga par jūniju 20234 23170 

Ieturējumi uzņēmuma labā 48 3 

Kopā:  20282 23173 

 

Piezīme Nr.15 Nākamo periodu ieņēmumi 

 30.09.2022. 2021 

ES finansējums projektam 5667 5667 

Kopā:  5667 5667 

 

Piezīme Nr.16 Uzkrātās saistības 

 30.09.2022. 2021 

Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem 20180 21908 

Uzkrātās saistības pret piegādātājiem - 4869 

Kopā  20180 25049 
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Citi paskaidrojumi 

 30.09.2022.                  2021                  

  Vidējais strādājošo skaits 35 42 

 

Notikumi pēc pārskata perioda beigām 

Laika periodā starp pārskata pēdējo dienu un dienu, kad valde paraksta starpperiodu  pārskatu par 

2022.gada janvāris - septembris, nav bijuši, izņemot augstāk aprakstīto, nekādi citi nozīmīgi vai 

ārkārtas apstākļi, kas ietekmētu pārskata perioda rezultātus un sabiedrības finansiālo stāvokli. 

 

    

 Rita Audriņa  Silvija Zabludovska 

 Valdes locekle  Grāmatvedis 

 

2022. gada 15.oktobrī 


