
mājaslapas adrese
Pārbaud. 
datums Dalībnieks

Sabiedr. Reģ. Nr./
Pārraudzībā esošo 
kapitālsab. Skaits

1. Kapitālsab. saraksts, 
kas grupēts pēc 

nozares vai lieluma 
kritērijiem

www.aizkraukle.lv 05.10.2020. Aizkraukles novada pašvaldība/novada dome 7 7/7
www.aizputesnovads.lv 05.10.2020. Aizputes novada dome                                                                                                                                                                                                                                      8 7/8
www.akniste.lv 05.10.2020. Aknīstes novada pašvaldība                                                                                                                                                                                                                                5 1/5
www.aloja.lv 05.10.2020. Alojas novada dome                                                                                                                                                                                                                                        8 4/8
www.aluksne.lv 05.10.2020. Alūksnes novada pašvaldība/ novada dome 7 7/7
www.adazi.lv 05.10.2020. Ādažu novada dome                                                                                                                                                                                                                                         5 3/5
www.bauska.lv 05.10.2020. Bauskas novada dome/ pilsētas dome                                                                                                                                                                                 6 6/6
www.cesis.lv 05.10.2020. Cēsu novada pašvaldība                                                                                                                                                                                                                                    7 7/7
www.daugavpilsnovads.lv 05.10.2020. Daugavpils novada dome                                                                                                                                                                                                                                    4 4/4
www.daugavpils.lv 05.10.2020. Daugavpils pilsētas dome                                                                                                                                                                                                                                  16 16/16
www.dobele.lv 05.10.2020. Dobeles novada pašvaldība                                                                                                                                                                                                                                 6 6/6
www.dundaga.lv 05.10.2020. Dundagas novada dome/novada pašvaldība                                                                                                                                                                                                                       6 5/6
www.enguresnovads.lv 05.10.2020. Engures novada dome                                                                                                                                                                                                                                       6 4/6

www.grobinasnovads.lv 05.10.2020.
Grobiņas novada pašvaldība/novada dome/pilsētas 
dome                                                                                                                                                                           

6 6/6

www.gulbene.lv 05.10.2020. Gulbenes novada pašvaldība/novada dome      6 6/6
www.jaunjelgava.lv 05.10.2020. Jaunjelgavas novada pašvaldība                                                                                                                                                                                                                            1 0/1
www.jelgavasnovads.lv 05.10.2020. Jelgavas novada pašvaldība                                                                                                                                                                                                                                2 2/2
www.jelgava.lv 05.10.2020. Jelgavas pilsētas dome                                                                                                                                                                                                                                    13 13/13
www.jekabpilsnovads.lv 05.10.2020. Jēkabpils novada pašvaldība                                                                                                                                                                                                                               5 5/5
www.jekabpils.lv 05.10.2020. Jēkabpils pilsētas pašvaldība 8 8/8
www.jurmala.lv 05.10.2020. Jūrmalas pilsētas dome                                                                                                                                                                                                                                    8 8/8
www.krimulda.lv 05.10.2020. Krimuldas novada pašvaldība/novada dome 6 2/6
www.kuldiga.lv 05.10.2020. Kuldīgas novada dome                                                                                                                                                                                                                                      5 5/6
www.kekava.lv 05.10.2020. Ķekavas novada pašvaldība                                                                                                                                                                                                                                 5 5/5
www.liepaja.lv 05.10.2020. Liepājas pilsētas pašvaldība                                                                                                                                                                                                                              18 18/18
www.limbazi.lv 05.10.2020. Limbažu novada pašvaldība                                                                                                                                                                                                                                 7 7/7
www.ligatne.lv 05.10.2020. Līgatnes novada pašvaldība                                                                                                                                                                                                                                5 5/5
www.madona.lv 05.10.2020. Madonas novada pašvaldība                                                                                                                                                                                                                                 6 5/6
www.ogresnovads.lv 05.10.2020. Ogres novada pašvaldība/ novada dome 7 7/7

 www.rezeknesnovads.lv 05.10.2020. Rēzeknes novada pašvaldība                                                                                                                                                                                                                                4 3/4
www.rezekne.lv 05.10.2020. Rēzeknes pilsētas dome                                                                                                                                                                                                                                    11 9/11
nav 05.10.2020. Rēzeknes rajona padome                                                                                                                                                                                                                                    1 0/1
www.riga.lv
https://www.riga.lv/lv/kapitalsa
biedribas

05.10.2020. Rīgas dome                                                                                                                                                                                                                                                15 15/15 

www.salacgriva.lv 05.10.2020. Salacgrīvas novada pašvaldība                                                                                                                                                                                                                             5 1/5
www.sigulda.lv 05.10.2020. Siguldas novada pašvaldība                                                                                                                                                                                                                                5 4/5
www.talsunovads.lv 05.10.2020. Talsu novada pašvaldība                                                                                                                                                                                                                                   5 5/5
www.tukums.lv 05.10.2020. Tukuma novada dome                                                                                                                                                                                                                                        7 7/7
www.valmiera.lv 05.10.2020. Valmieras pilsētas pašvaldība                                                                                                                                                                                                                             7 7/
www.ventspilsnovads.lv 05.10.2020. Ventspils novada pašvaldība                                                                                                                                                                                                                               1 0/1
www.ventspils.lv 05.10.2020. Ventspils pilsētas dome                                                                                                                                                                                                                                   15 15/15
www.viesite.lv 05.10.2020. Viesītes novada pašvaldība                                                                                                                                                                                                                                5 3/5
www.zilupe.lv 05.10.2020. Zilupes novada pašvaldība                                                                                                                                                                                                                                 5 5/5

Informācijas atklātības nodrošināšana 
pašvaldību mājas lapās

1.



Dalībnieks

Aizkraukles novada pašvaldība/novada dome
Aizputes novada dome                                                                                                                                                                                                                                      
Aknīstes novada pašvaldība                                                                                                                                                                                                                                
Alojas novada dome                                                                                                                                                                                                                                        
Alūksnes novada pašvaldība/ novada dome
Ādažu novada dome                                                                                                                                                                                                                                         
Bauskas novada dome/ pilsētas dome                                                                                                                                                                                 
Cēsu novada pašvaldība                                                                                                                                                                                                                                    
Daugavpils novada dome                                                                                                                                                                                                                                    
Daugavpils pilsētas dome                                                                                                                                                                                                                                  
Dobeles novada pašvaldība                                                                                                                                                                                                                                 
Dundagas novada dome/novada pašvaldība                                                                                                                                                                                                                       
Engures novada dome                                                                                                                                                                                                                                       
Grobiņas novada pašvaldība/novada dome/pilsētas 
dome                                                                                                                                                                           
Gulbenes novada pašvaldība/novada dome      
Jaunjelgavas novada pašvaldība                                                                                                                                                                                                                            
Jelgavas novada pašvaldība                                                                                                                                                                                                                                
Jelgavas pilsētas dome                                                                                                                                                                                                                                    
Jēkabpils novada pašvaldība                                                                                                                                                                                                                               
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Jūrmalas pilsētas dome                                                                                                                                                                                                                                    
Krimuldas novada pašvaldība/novada dome
Kuldīgas novada dome                                                                                                                                                                                                                                      
Ķekavas novada pašvaldība                                                                                                                                                                                                                                 
Liepājas pilsētas pašvaldība                                                                                                                                                                                                                              
Limbažu novada pašvaldība                                                                                                                                                                                                                                 
Līgatnes novada pašvaldība                                                                                                                                                                                                                                
Madonas novada pašvaldība                                                                                                                                                                                                                                 
Ogres novada pašvaldība/ novada dome
Rēzeknes novada pašvaldība                                                                                                                                                                                                                                
Rēzeknes pilsētas dome                                                                                                                                                                                                                                    
Rēzeknes rajona padome                                                                                                                                                                                                                                    

Rīgas dome                                                                                                                                                                                                                                                

Salacgrīvas novada pašvaldība                                                                                                                                                                                                                             
Siguldas novada pašvaldība                                                                                                                                                                                                                                
Talsu novada pašvaldība                                                                                                                                                                                                                                   
Tukuma novada dome                                                                                                                                                                                                                                        
Valmieras pilsētas pašvaldība                                                                                                                                                                                                                             
Ventspils novada pašvaldība                                                                                                                                                                                                                               
Ventspils pilsētas dome                                                                                                                                                                                                                                   
Viesītes novada pašvaldība                                                                                                                                                                                                                                
Zilupes novada pašvaldība                                                                                                                                                                                                                                 

2. Kapitālsab. firma, 
juridiskā adrese, 

pamatkapitāla lielums 
un pašvaldības 

līdzdalības apmērs

3. Pašvaldības 
līdzdalības atbilstība 
likuma nosacījumiem 

un vispārējais 
stratēģiskais mērķis

4. Kapitālsab. 
līdzdalība citās 

sabiedrībās un tās 
atbilstība likuma 

nosacījumiem

5. Kapitāla daļu 
turētāja pārstāvis 
kapitālsabiedrībā
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2.



Dalībnieks

Aizkraukles novada pašvaldība/novada dome
Aizputes novada dome                                                                                                                                                                                                                                      
Aknīstes novada pašvaldība                                                                                                                                                                                                                                
Alojas novada dome                                                                                                                                                                                                                                        
Alūksnes novada pašvaldība/ novada dome
Ādažu novada dome                                                                                                                                                                                                                                         
Bauskas novada dome/ pilsētas dome                                                                                                                                                                                 
Cēsu novada pašvaldība                                                                                                                                                                                                                                    
Daugavpils novada dome                                                                                                                                                                                                                                    
Daugavpils pilsētas dome                                                                                                                                                                                                                                  
Dobeles novada pašvaldība                                                                                                                                                                                                                                 
Dundagas novada dome/novada pašvaldība                                                                                                                                                                                                                       
Engures novada dome                                                                                                                                                                                                                                       
Grobiņas novada pašvaldība/novada dome/pilsētas 
dome                                                                                                                                                                           
Gulbenes novada pašvaldība/novada dome      
Jaunjelgavas novada pašvaldība                                                                                                                                                                                                                            
Jelgavas novada pašvaldība                                                                                                                                                                                                                                
Jelgavas pilsētas dome                                                                                                                                                                                                                                    
Jēkabpils novada pašvaldība                                                                                                                                                                                                                               
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Jūrmalas pilsētas dome                                                                                                                                                                                                                                    
Krimuldas novada pašvaldība/novada dome
Kuldīgas novada dome                                                                                                                                                                                                                                      
Ķekavas novada pašvaldība                                                                                                                                                                                                                                 
Liepājas pilsētas pašvaldība                                                                                                                                                                                                                              
Limbažu novada pašvaldība                                                                                                                                                                                                                                 
Līgatnes novada pašvaldība                                                                                                                                                                                                                                
Madonas novada pašvaldība                                                                                                                                                                                                                                 
Ogres novada pašvaldība/ novada dome
Rēzeknes novada pašvaldība                                                                                                                                                                                                                                
Rēzeknes pilsētas dome                                                                                                                                                                                                                                    
Rēzeknes rajona padome                                                                                                                                                                                                                                    

Rīgas dome                                                                                                                                                                                                                                                

Salacgrīvas novada pašvaldība                                                                                                                                                                                                                             
Siguldas novada pašvaldība                                                                                                                                                                                                                                
Talsu novada pašvaldība                                                                                                                                                                                                                                   
Tukuma novada dome                                                                                                                                                                                                                                        
Valmieras pilsētas pašvaldība                                                                                                                                                                                                                             
Ventspils novada pašvaldība                                                                                                                                                                                                                               
Ventspils pilsētas dome                                                                                                                                                                                                                                   
Viesītes novada pašvaldība                                                                                                                                                                                                                                
Zilupes novada pašvaldība                                                                                                                                                                                                                                 

6. Aktuāls 
apstiprinātais gada 

pārskats

7. Kapitālsab. 
izmaksātās dividendes 
pašvaldībai un veiktie 

maksājumi valsts 
budžetā un 

pašvaldības budžetos

8. Ziņas par to, vai 
pašvaldība ir 

paredzējusi izbeigt 
līdzdalību 

kapitālsabiedrībā

9. Ziņas par uzsākto 
kapitālsabiedrības 
reorganizāciju vai 

pārveidi
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