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Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SIGULDAS SPORTA SERVISS” 

vienotais reģ. Nr. 40003411141 

Ata Kronvalda iela 7A, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150 

 

Kārtējās dalībnieku sapulces protokols Nr. 2022-1 

 

Sapulces norises vieta – Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150 

Sapulces norises datums 2022.gada 25.aprīlis 

Sapulces norises laiks - plkst.15.00 

 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Siguldas Sporta serviss” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) 

parakstītais pamatkapitāls – 1 593 034,00 EUR, apmaksātais pamatkapitāls - 1 593 034,00 EUR,  

balsstiesīgā pamatkapitāla lielums - 1 593 034,00 EUR. 

Sapulcē piedalās:  

Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Jeļena Zarandija 

Sabiedrības valdes locekle Elīna Sofija Kalēja 

Sabiedrības zvērināta revidente SIA “VR AUDITS” valdes locekle Valentīna Razujeva 

 

 

Siguldas novada pašvaldībai pieder 1 593 034 daļas. Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu 

turētāja pārstāvis pārstāv 100% balsstiesīgā pamatkapitāla. Kopā pārstāv 100 % no Sabiedrības 

apmaksātā pamatkapitāla 

Sapulces vadītājs: Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis Jeļena Zarandija. 

 

Protokolētāja: Sabiedrības valdes locekle Elīna Sofija Kalēja 

 

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69. panta pirmo 

daļu, dalībnieku sapulci sasauc valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2022. gada 31. martā. 

 

Darba kārtībā:  

1. Sabiedrības 2021. gada pārskata apstiprināšana.  

2. Sabiedrības 2021. gada zaudējumu segšana. 

 

Balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, atturas – nav, dalībnieku sapulce nolemj: 

Apstiprināt dalībnieku sapulces darba kārtību. 

 

1. 

Sabiedrības 2021. gada pārskata apstiprināšana 

Jeļena Zarandija: Saskaņā ar SIA “Siguldas Sporta serviss” 2021.gada pārskatu, Sabiedrība 

pārskata periodu kopumā noslēdz ar zaudējumiem EUR 227 143, kas, salīdzinot ar 2020.gada 

pārskatu, kurā uzņēmums bija strādājis ar EUR 264 035 lieliem zaudējumiem, ir zaudējumu 
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apjoma samazinājums par EUR 36 892 t.i. 13,97% pret iepriekšējo periodu. Lūdzu Sabiedrības 

valdes locekli ziņot.  

Elīna Sofija Kalēja: Sabiedrības darbībā 2021.gadā, salīdzinot pret 2020. gadu, vērojams neliels 

apgrozījuma palielinājums (par 4.06%). Kopumā sabiedrības darbība šajā periodā ir būtiski 

ierobežota dēļ Siguldas Sporta centra saimnieciskās darbības ierobežojumiem ārkārtējās situācijas 

laikā un COVID-19 ierobežojumu dēļ, tā piemēram, Siguldas Sporta centra Ūdens atpūtas parks 

2021. gadā varēja strādāt tikai 123 dienas no 365 (2020.gadā 204 dienas), peldbaseins un spēka 

zāle 173 dienas (2020.gadā attiecīgi 246 un 295 dienas). Arī pārējā laikā ir būtiski ierobežojumi 

apmeklētāju skaitam atkarībā no telpas platības, visvairāk ierobežots Ūdens atpūtas parka 

apmeklētāju skaits - samazināts par 50%. 2020. gada 12. martā tika izsludināta pirmā ārkārtas 

situācija valstī COVID-19 vīrusa izplatības dēļ, kā rezultātā Siguldas Sporta centra darbība tika 

pilnībā apturēta līdz 2020. gada 8. jūnijam, kad darbība tika atjaunota, ievērojot visus valstī 

noteiktos ierobežojumus. Sākot ar 2020.gada 21.decembra Siguldas Sporta centrā atkārtoti tika 

būtiski ierobežota saimnieciskā darbība, darbojās tikai Siguldas Sporta diagnostika, āra apstākļos 

organizētas grupu nodarbības un centra zonas izmantoja profesionālie sportisti un Latvijas izlases 

sportisti. Siguldas sporta centrā daļēji darbība atsākta 2021. gada 16. jūnijā, atsākot sniegt 

pakalpojumus privātpersonām ar covid digitālo sertifikātu peldbaseinā un spēka zālē, tomēr dēļ 

zemā vakcinācijas līmeņa valstī, minēto pakalpojumu mērķauditorija tika būtiski samazināta un 

secīgi ienākumi nespēj segt visus izdevumus, kas rodas ēkas uzturēšanas nodrošināšanai un 

darbinieku atalgojuma segšanai. Sākot ar 2021. gada septembri Siguldas Sporta centrā atsāk notikt 

sporta nodarbības Siguldas novada skolām. Atkārtoti Siguldas Sporta centra darbība tika pārtraukta 

periodā no 2021. gada 21. oktobra līdz 14.novembrim, savukārt Ūdens atpūtas parks atsāk darbību 

tikai no 2.decembra.  

Ņemot vērā augstāk minēto – lai arī salīdzinājumā ar 2020.gadu uzņēmumā vērojams 

apgrozījuma palielinājums, kopumā saimnieciskā darbība ir ļoti būtiski ierobežota un vērtējot pret 

iepriekšējiem gadiem, kad nebija COVID ierobežojumi, apgrozījuma samazinājums ir par 35.86% 

(salīdzinot pret 2019. pārskata gadu). 

Apgrozījuma palielinājums ziemas sporta bāzēm – Fischer slēpošanas centram un Siguldas 

Pilsētas trasei, skaidrojams ar to, ka 2019./2020. gada ziemas sezonas laikapstākļi bija nepiemēroti 

ziemas sporta veidiem, nedodot iespēju saražot mākslīgu sniega resursu sporta bāžu darbības 

nodrošināšanai, savukārt 2020./2021. gada ziemas sezona bija veiksmīga un ziemas sporta bāzes, 

ievērojot epidemioloģiskās prasības, varēja darboties visu sezonu. Arī 2021./2022. gada ziemas 

sezona iesākās jau decembrī, kas palīdzējis palielināt apgrozījumu šajās sporta bāzēs. Lai arī 

ziemas sporta bāzēs vērojams apgrozījuma palielinājums, tas kopumā nespēj kompensēt Siguldas 

Sporta centra negūtos ieņēmumus, kas radušies COVID-19 ierobežojumu dēļ. 

Jeļena Zarandija: sabiedrības gada pārskats atklāj divas būtiskas problēmas, kas ietekmē 

sabiedrības finanšu rādītājus un ir mudinājis domāt par iespējamiem risinājumiem: iepriekšējo un 

pārskata gada nesegto zaudējumu apjoms, kas tekošajā gadā jau sastāda 1 464 756 EUR pie 

pamatkapitāla apjoma 1 593 034 EUR un Īstermiņa parādi, kas uz 2021.gada 31.decembri sastāda 

854 960 EUR, no tiem radniecīgajai sabiedrībai ir 454 473,64 EUR. 
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Siguldas novada pašvaldības dome 2022.gada 14.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu “Par SIA 

“Siguldas Sporta serviss” uzkrātā parāda kapitalizāciju” (protokols Nr. 8, 9.§) ar kuru tika atbalstīta 

SIA “Siguldas Sporta serviss“ parāda pašvaldībai EUR 454 473,64 (četri simti piecdesmit četri 

tūkstoši četri simti septiņdesmit trīs euro un 64 centi) apmērā kapitalizāciju,  kura rezultātā 

paredzēts palielināt SIA “Siguldas Sporta serviss“ pamatkapitālu un samazināt debitora parāda 

apmēru. 

 

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

54.pantu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, Komerclikuma 179.pantu, Siguldas novada pašvaldības 

domes 2020.gada 23.janvāra iekšējo noteikumu Nr.2/2020 “Siguldas novada kapitālsabiedrību un 

kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 6.punkta 6.1. apakšpunktu un Siguldas novada pašvaldības 

domes 2022.gada 14.aprīļaa lēmumu “Par SIA “Siguldas Sporta serviss” 2021.gada pārskata 

apstiprināšanu” (protokols Nr.8, 3.§), balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, atturas – nav, 

dalībnieku sapulce nolemj: 

 

Apstiprināt Sabiedrības 2021.gada pārskatu (Pielikums Nr.1). 

 

2. 

Sabiedrības 2021.gada zaudējumu segšana. 

 

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

66.panta otro daļu, balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, atturas – nav, dalībnieku sapulce 

nolemj: 

 

Sabiedrības zaudējumus 227 143 EUR (divi simti divdesmit septiņi tūkstoši viens simts četrdesmit 

trīs euro) apmērā par 2021.gadu segt no nākamo periodu peļņas. 

 

 

Pielikumā: 1.Sabiedrības 2021. gada pārskats uz 30 (trīsdesmit) lapām. 

 

 

Dalībnieku sapulce pasludināta par slēgtu 2022.gada 25.aprīlī, plkst. 15.30. 

 

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis                          J.Zarandija 
 

 

Protokolētāja 

SIA “Siguldas Sporta serviss” valdes locekle                      E.S.Kalēja 

 

Sapulces protokola pareizības apliecinātājs: 

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis                                              J.Zarandija 


