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KAPITĀLSABIEDRĪBAS



LĪDZDALĪBAS IZVĒRTĒJUMA ORGANIZĒŠANA

• Konsultācijas ar Konkurences padomi;
• Pārskatīti Konkurences padomes mājas lapā publicētie atzinumi par 

Pašvaldības līdzdalību kapitālsabiedrībā 
(https://www.kp.gov.lv/lv/pasvaldibas-lidzdaliba-kapitalsabiedriba);

• Konsultācijas ar LTRK un Saldus uzņēmēju biedrību;
• Līdzdalības izvērtējumu gatavoja pašvaldības iekšējais auditors sadarbībā ar

kapitālsabiedrību vadītājiem un kapitāla daļu turētāja pārstāvi (pašvaldības
izpilddirektoru)

• Izvērtējums ir veicams par katru kapitālsabiedrības darbības veidu un tas
nedrīkst būt formāls.

• Būtiski pārskatīt visos avotos norādītos kapitālsabiedrību darbības veidus,
t.sk. apzināt privāto pakalpojumu sniedzējus, veikt tirgus izpēti/
izvērtējumu;

https://www.kp.gov.lv/lv/pasvaldibas-lidzdaliba-kapitalsabiedriba


SASKAŅOTIE DARBĪBAS VEIDI

1. Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana;

2. Sabiedriskie ūdenssaimniecības pakalpojumi;

3. Veselības un sociālās aprūpes pakalpojumi;

4. Tirgus apsaimniekošana;

5. Kapsētu apsaimniekošanas pakalpojumi.



Darbības veidi kuriem KP pieprasīja veikt 
papildus izvērtējumu
1. Iekšējo siltumapgādes sistēmu apkope;

2. Asenizācijas pakalpojumi;

3. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturēšana;

4. Transportlīdzekļu pakalpojumi, noma (traktori u.tml. tehnika);

5. Ielu uzturēšana ziemas periodā;

6. Ūdenszāļu pļaušana, dīķu, ūdens līmeņa regulatoru uzturēšana,remonts;

7. Ūdensskaitītāju apkalpošana (maiņa, uzstādīšana);

8. Pārvietojamo tualešu noma;

9. Būvniecības projektu izstrādāšana (pieslēgumu projektēšana tīkliem);

10.Remontstrādnieku, elektriķa un santehnikas pakalpojumi;

11.Dzīvojamo māju pārvaldīšana;

12.Pašvaldības nedzīvojamo ēku pārvaldīšana un iznomāšana;

13.Ielu apgaismojums;

14.Teritoriju labiekārtošana un kopšana.



Veiktās darbības pēc atzinumu saņemšanas (1)
• Pārskatīti, t.sk. izbeigti vairāki noslēgti līgumi ar pašvaldības kapitālsabiedrībām, organizējot

publiskus iepirkumus piesaistīti privātie komersanti, sekojošos darbības veidos:
- Pašvaldības īres dzīvokļu un nedzīvojamo ēku pārvaldīšana;

- Pašvaldības ēku siltummezglu apkalpošana;

- Ceļu un ielu uzturēšanas ziemas sezonā Saldus pilsētā (PIL rezultātā pakalpojumu nodrošina valsts kapitālsabiedrība);

- Elektroinstalācijas apkalpošanas pašvaldības iestādēs;

- Ielu apgaismojuma uzturēšana Saldus pilsētā;

- Strūklakas un dzeramā ūdens iekārtu (brīvkrānu) apkalpošana Saldus pilsētā.

• Plānots pārskatīt:
- Teritoriju kopšanu un uzturēšanu Saldus un Brocēnu teritorijās;

- Kapsētu (kapliču apsaimniekošanu) apsaimniekošanu;

- Telpu uzkopšana pašvaldības īpašumos;

- Ēdināšanas pakalpojumi skolās bijušā Brocēnu novada izglītības iestādēs (izsludināts publisks iepirkums).

• Pārskatīti kapitālsabiedrību statūti – darbības veidi, t.sk. sniegtie pakalpojumi.



Veiktās darbības pēc atzinumu saņemšanas (2)

• 22.12.2020 pieņemts Saldus novada domes lēmums par līdzdalības
saglabāšanu SIA «Saldus medicīnas centrs»;

• 30.11.2021 pieņemts Saldus novada domes lēmums par pašvaldības
kapitālsabiedrību SIA «Saldus komunālserviss», SIA «Brocēnu
Siltums», SIA «Saldus Siltums» un SIA «Saldus namu pārvalde»
reorganizācijas uzsākšanu apvienošanas pievienošanas ceļā;

*Saistībā ar kapitālsabiedrību reorganizāciju, pašvaldība ir informējusi KP par
veiktajām darbībām kopš atzinumu saņemšanas un plāno pārskatīt līdzdalības
saglabāšanu pēc 2 gadiem.

• 27.01.2022 pieņemts Saldus novada domes lēmums par līdzdalības
izbeigšanu SIA «Brocēnu sporta centrs» un pašvaldības kapitāla daļu
pārdošanu (7.70834% no kopējā pamatkapitāla).
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