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SIA „ZAAO” 2020.gada pārskata izskatīšana  

Dome izskata publiski privātās kapitālsabiedrības – SIA “ZAAO” (turpmāk arī – Sabiedrība) 

2020.gada pārskatu. SIA „ZAAO” gada pārskats apstiprināts ar dalībnieku sapulces 2021.gada 9. 

aprīļa lēmumu (sēdes protokols Nr.1(43)). 

Atbilstoši Sabiedrības 2020. gada pārskatam Sabiedrības neto apgrozījums sastāda  9 024 266 

euro, salīdzinot ar 2019. gada rādītājiem palielinājies par  1 209 262  euro. Sabiedrības bilances 

kopsumma sastāda  7 910 157  euro, kas salīdzinājumā ar 2019. gadu ir samazinājusies par  422 

564 euro. 2020.gadā Sabiedrība strādājusi ar peļņu, kas pēc nodokļiem ir  72 814  euro, salīdzinot 

ar iepriekšējo pārskata gadu tā palielinājusies par  41 429  euro.  

Atbilstoši Smiltenes novada domes 29.01.2020. noteikumu Nr. 20 “Kārtība, kādā Smiltenes 

novada dome pārvalda kapitālsabiedrības, kurās tai ir kapitāla daļas” 22.,23.,25., 28., 30. punktam, 

kapitālsabiedrības valde iesniedz priekšlikumu par peļņas izlietošanu un dividendēs izmaksājamo 

peļņas daļu. Iepriekš minēto noteikumu 35. punkts paredz kārtību kā nosaka pašvaldības 

kapitālsabiedrības dividendēs izmaksājamo peļņas daļu un dividenžu apmēru. Tas tiek darīts, 

ievērojot kapitālsabiedrības mērķus un to īstenošanu, to budžetu un tajā iekļauto peļņas prognozi, 

vidēja termiņa darbības stratēģijā iekļauto informāciju par plānoto kapitālsabiedrības budžetu 

nākamajiem gadiem, turpmākajiem kapitālsabiedrības attīstības un investīciju piesaistes 

virzieniem, finanšu ieguldījumiem un to avotiem un citiem pasākumiem, kas palielina 

kapitālsabiedrības vērtību, kapitāla turpmāko atdevi, stabilu kapitālsabiedrības darbību un 

pakalpojumu sniegšanu, lai nodrošinātu šo kapitālsabiedrību stabilu darbību un darbības ilgtspēju. 

Dividenžu apmērs tiek noteikts, izmaksai paredzot brīvo naudas līdzekļu apjomu, kas nepārsniedz 

dividenžu izmaksai pieejamo summu. Pašvaldības kapitālsabiedrība, sagatavojot un iesniedzot 

priekšlikumu par peļņas izlietošanu, vadās no šo noteikumu 35. punktā minētajiem nosacījumiem 

un norāda konkrētus peļņas izlietošanas mērķus. Ņemot vērā minēto un to, ka SIA “ZAAO” 

sadzīves atkritumu un citu atkritumu savākšanas  pakalpojums ir vērsts uz Smiltenes novadā 

dzīvojušo iedzīvotāju interešu nodrošināšanu un ir visas sabiedrības interesēs, kas atbilst SIA 

“ZAAO” Vidēja termiņa darbības stratēģijai 2015.-2020. gadam, valde ir lūgusi 2020. gada peļņu 

atstāt nesadalītu un to izmantot iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai.  

SIA „ZAAO” 2020. gada peļņu, ņemot vērā SIA “ZAAO” Vidēja termiņa darbības stratēģiju 

2015.-2020. gadam, nesadalīt un neizmaksāt dalībniekiem dividendēs, un atstāt kapitālsabiedrībai 

ar tā izlietojuma mērķi – iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai. 

Ņemot vērā norādīto, domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 

20 aprīļa atzinumu (sēdes protokols Nr.5), SIA „ZAAO” dalībnieku sapulces 2021.gada 9. aprīļa 

lēmumu (sēdes protokols 1(43).), Smiltenes novada domes 2020.gada 29.janvāra noteikumu Nr. 20 

“Kārtība, kādā Smiltenes novada dome pārvalda kapitālsabiedrības, kurās tai ir kapitāla daļas” 

22.,23.,25., 28., 30. punktu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 4., 30.pantu, Publiskas personas kapitāla daļu 

un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54.pantu, 55.pantu, 56.panta otro daļu, atklāti balsojot ar 



9 balsīm “Par” (Aija Cunska, Andis Rozītis, Birute Mežale, Edgars Avotiņš, Ilze Vergina, Ināra 

Grundāne, Jānis Sīklēns, Kārlis Lapiņš, Vairis Tralla), “Pret” - nav, “Atturas” - nav,  

Smiltenes novada dome  

NOLEMJ: 

1. Pieņemt zināšanai SIA „ZAAO” (vienotās reģistrācijas Nr. 44103015509) 2020. gada 

pārskatu (pielikumā) ar šādiem rādītājiem: 

1.1. Bilances kopsumma: 7 910 157 euro; 

1.2. Pārskata gada peļņa pēc nodokļiem: 72 814 euro. 

2. Kapitāla daļu turētāja pārstāvim SIA “ZAAO” dalībnieku sapulcē balsot par sabiedrības 

2020.gada peļņu, kas pēc nodokļu nomaksas ir  72 814  euro, nesadalīšanu, atstājot to 

Sabiedrībai ar peļņas izlietojuma mērķi - iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai. 

3. Par lēmuma 2. punkta izpildi atbild kapitāla daļu turētāja pārstāvis – domes izpilddirektors 

Andris Lapiņš. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                    E.Avotiņš 

 
 

 


