Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils teātris”
reģistrācijas Nr.41503037608
juridiskā adrese: Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV- 5401
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils teātris” (turpmāk Kapitālsabiedrība),
kurā Kultūras ministrija ir 100% kapitāla daļu turētāja, parakstītais, apmaksātais un
balsstiesīgais pamatkapitāls: 32 845 euro.
Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta
pirmo daļu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1.punktu tiek novērsta
tirgus nepilnība - situācija, kad tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu
attiecīgajā jomā.
Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis – valsts sekretāra vietniece attīstības un finanšu
jautājumos Baiba Zakevica (Kultūras ministrijas 2019.gada 9.janvāra rīkojuma Nr.2.3.-1-12
„Par valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvjiem” 1.2.2.punkts).
Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi, atbilstoši Kapitālsabiedrības vidēja termiņa
darbības stratēģijā 2017. – 2021. gadam (apstiprināta ar valsts kapitāldaļu turētāja 2017.gada
28.decembra lēmumu Nr.2.5.-3-131) noteiktajam: „Kapitālsabiedrība ir vienīgais
profesionālais teātris Latgales reģionā, kurš nodrošina dažādu žanru profesionālās teātra
mākslas pieejamību latviešu, krievu un latgaliešu valodā, veicinot sabiedrības integrāciju
reģionā un atbilstoši kultūrpolitiskajām prioritātēm nodrošina augstāku kvalitāti teātra mākslas
jomā un ņemot vērā to, ka stratēģiskie mērķi ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana,
saglabāšana un popularizēšana teātra mākslas jomā.”
Atbilstoši starp Kultūras ministriju un Kapitālsabiedrību 2018.gada 2.janvārī noslēgtajam
Līdzdarbības līgumam Nr.2.5.-8-9 „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu
kultūras jomā”, Kapitālsabiedrībai ir deleģēti šādi valsts pārvaldes uzdevumi kultūras jomā:
- radīt daudzveidīgas un kvalitatīvas profesionālās teātra mākslas izrādes, nodrošinot
repertuāra plašumu un veicinot jaunradi, kā arī nacionālās identitātes nostiprināšanu;
- iestudēt latviešu mūsdienu dramaturģijas un literatūras darbus;
- nodrošināt profesionālās teātra mākslas popularizēšanu un pieejamību plašai Latvijas
sabiedrībai;
- ar teātra izrāžu starpniecību sekmēt bērnu un jauniešu personības veidošanos;
- popularizēt Latvijas teātra mākslas sasniegumus ārvalstīs un apgūt starptautisko pieredzi
teātra mākslas jomā, veicinot izcilību;
- nodrošināt kapitālsabiedrības finanšu, tehniskās un tehnoloģiskās darbības efektivitāti un
ilgtspēju.
Kapitālsabiedrības
veiktie maksājumi
valsts budžetā, eiro
Pievienotās vērtības
nodoklis
Uzņēmuma ienākuma
nodoklis
Valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās
iemaksas
Iedzīvotāju ienākuma
nodoklis
Uzņēmējdarbības riska
valsts nodeva

2015.gads

2016.gads

2017.gads

2018.gads

2019.gads

-

323

121

4 362

3 482

9 137

1 410

-

580

-

155 377

192 382

220 384

249 348

257 719

94 167

115 261

147 874

122 238

124 217

317

327

337

346

363

Transportlīdzekļa
ekspluatācijas nodoklis
Uzņēmuma vieglā
transportlīdzekļa
nodoklis

469

196

210

210

-

196

575

644

644

-

Kultūras ministrija kā kapitāla daļu turētājs 2016.gada 20.maijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.2.5.3-42 „Par grozījumu valsts kapitāla daļu turētāja 2016.gada 12.aprīļa lēmumā Nr.2.5.-3-15
„Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils teātris” 2015.gada pārskatu””, kurā
noteikta dividendēs izmaksājamā peļņas daļa – 90 procenti no sabiedrības tīrās peļņas –
518,40 euro.
Kultūras ministrija kā kapitāla daļu turētājs 2017.gada 24.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr.2.5.3-35 „Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils teātris” 2016.gada pārskatu”,
kurā noteikta dividendēs izmaksājamā peļņas daļa – 85 procenti no sabiedrības tīrās peļņas –
104,55 euro.

