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1. Īss kapitālsabiedrības darbības apraksts.
SIA „Līvānu siltums" kā pašvaldības kapitālsabiedrības pamatdarbības veids ir
siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sniegšana Līvānu novada Līvānu pilsētā. SIA ‘’Līvānu
siltums’’ reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 25.02.2000. un no nodibināšanas
brīža sniedz iedzīvotājiem - fiziskajām, juridiskajām un publiskajām personām kvalitatīvus
siltumenerģijas apgādes pakalpojumus. SIA “Līvānu siltums” dibinātājs ir Līvānu novada
dome (reģ.Nr. 90000065595). Līvānu novada domei pieder 2 072 345 (divi miljoni
septiņdesmit divi tūkstoši trīs simti četrdesmit piecas) kapitāla daļas (ieguldījums sastāda
100 % no kopējā kapitāla). Daļas ir vienādas un nedalāmas. Katrai daļai ir vienas balss tiesības,
kā arī tiesības piedalīties kapitālsabiedrības pārvalde un peļņas sadalē.
Kapitālsabiedrības darbības joma atbilstoši SIA ‘’Līvānu siltums’’ statūtiem ir
siltumapgāde un siltumtīkli, tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (NACE klasifikators
35.30).
SIA ‘’Līvānu siltums’’ ir pilnvarotā persona daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Līvānos Kurzemes ielā 8, Lāčplēša ielā 15, Vecticībnieku ielā 6, Rīgas ielā 128, Rīgas ielā 37
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanā, kas ietver ēkas atjaunošanu, un ēkas
siltināšanas pasākumus saskaņā ar energoaudita pārskata priekšlikumiem, tādējādi uzlabojot
ēkas energoefektivitāti un veicot energoresursu efektīvu izmantošanu AS "Attīstības finanšu
institūcija Altum", reģ. Nr.50103744891, projektos un pamatojoties uz Ministru kabineta
2016.gada 15.marta noteikumos Nr.160 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un
dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Veicināt energoefektivitātes
paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumi” noteikto energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumu ietvaros.
2. Nozīmīgākie notikumi 2020.gadā.
Atbilstoši vidējā termiņa attīstības stratēģijai 2015.- 2021.gadam un īstermiņa darbības
plānam 2020.gadam, kapitālsabiedrība veica pasākumus ūdens un kanalizācijas sistēmas
sakārtošanā Līvānu pilsētas industriālajā zonā: SIA ‘’Līvānu siltums’’ katlu mājas lietus
notekūdeņu sistēmas pieslēgšana pilsētas notekūdeņu kolektoram, kanalizācijas sistēmas
pieslēgšana pilsētas kanalizācijas kolektoram un katlu mājas pieslēgšana pilsētas ūdensvadam.
Projekta “Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu
izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 1.kārta” ietvaros 2020.gadā uzsākta
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Līvānu industriālās zonas degradēto teritoriju labiekārtošana uzņēmējdarbības attīstībai SIA
“Līvānu siltums” piederošajā teritorijā, Celtniecības ielā 7, Līvāni. Veikta veco ēku
nojaukšana, inženiertīklu demontāža un maģistrālā siltumtrases posma pārbūve.
2020.gada oktobrī-decembri SIA “Līvānu siltums” izsludunāja atklātus konkursos ‘’Ēkas
atjaunošanas un energoefektivitātes uzlabošanas būvdarbi daudzdzīvokļu mājā Rīgas ielā 128,
Līvānos, Līvānu novadā’’ un ‘’Ēkas atjaunošanas un energoefektivitātes uzlabošanas būvdarbi
daudzdzīvokļu mājā Vecticībnieku ielā 6, Līvānos, Līvānu novadā’’, kā arī iepirkumu par
augstakminēto ēku būvdarbu būvuzraudzības pakalpojumiem.
3. Plānotie būtiskie notikumi 2021.gadā.
Uzsāktos ūdensapgādes un kanalizāciju tīklu izbūves, atjaunošanas un palaišanas darbus
SIA ‘’Līvānu siltums’’ katlu mājā ir ieplānots pabeigt 2021.gadā.
2021.gadā tika veikti iepirkumi par energoefektivitātes uzlabošanas būvdarbiem un
būvuzraudzības pakalpojumiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Kurzemes ielā 8, Lāčplēša
ielā 15, Rīgas ielā 37 Līvānos, Līvānu novadā.
4.Galvenie finanšu rādītāji 2020. un 2019.gadā:
Finanšu rādītāji (EUR)

2020.gads

2019.gads

Apgrozījums

1 037 720

1 086 970

327 161

-64 875

3 169 460

2 976 864

681 503

251 219

Pamatkapitāls

2 072 345

2 072 345

Pašu kapitāls

2 825 377

2 515 449

300 037

331 138

Peļņa/zaudējumi
Aktīvi
Naudas atlikums

Veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā

5. Apliecinām, ka ir izpildītas ‘’Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma’’ 58.panta prasības.

Valdes priekšsēdētājs

V.Priluckis

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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