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Uzņēmuma nosaukums                                           

DITTON pievadķēžu rūpnīca 

Uzņēmuma nosaukuma tulkojums svešvalodās: 

angļu val. - DITTON Driving Chain Factory 

vācu val. - DITTON Kettenwerk  

krievu val. - Завод приводных цепей DITTON 

 

Uzņēmuma juridiskais statuss 

Akciju sabiedrība 
 

Vienotais reģistrācijas numurs  

40003030187 
 

Reģistrācija Uzņēmumu reģistrā 

Rīga, 03.10.1991 
 

Reģistrācijas Komercreģistrā 

Rīga, 29.08.2003 
 

Juridiskā un pasta adrese  

Višķu iela 17, Daugavpils, LV-5410, Latvija 

                                                                                  

Nozare                                                            

Gultņu, zobratu, pārnesumu un piedziņas elementu 

ražošana 
 

Pamatprodukcija                                                  

Rullīšu pievadķēdes velosipēdiem, motocikliem, 

gāzes sadales mehānismu piedziņas vieglajiem 

automobiļiem, lauksaimniecības mašīnām un 

dažādu tipu piedziņas rūpnieciskajām iekārtām  

Informācija par vērtspapīru                                        

Kopš 1996. gada AS “DITTON pievadķēžu 

rūpnīca” akcijas tiek kotētas  NASDAQ Riga 

Otrajā sarakstā. 

ISIN LV0000100212 

Biržas kods DPK1R 

Saraksts 
Baltijas Otrais 

saraksts 

Kopējais vērtspapīru skaits 10 360 000 EUR 

Vērtspapīru skaits publiskā 

apgrozībā 
7 400 000 

Nominālvērtība 1,40 EUR 

Pirmais kotēšanas datums 08.02.1996 

                                                                   

Akcionāri, kuriem pieder virs 5% akciju no 

visas sabiedrības kapitāla                                  

Dati no 16.07.2015.    

Vladislavs Drīksne 19,92 % 

Eduards Zavadskis 20 % 

SIA “MAX Invest Holding”  13,63 % 

SIA “Maleks S”  13,56 % 

SIA “DVINSK MNG”  9,46 % 

 

ZIŅAS PAR UZŅĒMUMU Dibināta kā valsts uzņēmums 1949. gadā, Daugav-

pils pievadķēžu rūpnīca pārtapa 1995. gadā par 

publisko akciju sabiedrību un kopš 2002. gada 

saucas - AS “DITTON pievadķēžu rūpnīca” 

(turpmāk  tekstā - “DPR”). 

Uz doto brīdi “DPR” ražo plašu veltņu, ieliktņu, 

plākšņu un citu veidu pievadķēžu klāstu, t.sk. 

detaļas tiek izstrādātas speciāli pēc pasūtītāja 

prasībām. Izlaižama atbilstoši ISO/DIN, ANSI, 

GOST (Eiropas, Amerikas Savienoto Valstu, 

Krievijas Federācijas) standartiem dažādu soļu pro-

dukcija tiek izmantota: 

 automobiļu sadales vārpstas piedziņās  

 velosipēdos un mototransportlīdzekļos 

 sniega motociklos 

 konveijeros un dažādas piedziņas sistēmās 

 iepakojumu un citās specializētās iekārtās 

 lauksaimniecības tehnikā un kokapstrādes 

iekārtās 

 pacelšanas mehānismos 

Pamatprodukcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 30 

ES, NVS, Āzijas un Amerikas valstīm. xxxxxxxx 

 

Līdz ar pamatdarbību rūpnīca piedāvā labas projek-

tēšanas (dizaina) un daudzu mašīnbūves produkcijas 

veidu ražošanas iespējas:  

 strādā darbgaldu instrumentu ražotne, kas 

aprīkota ar speciālām un universālām iekārtām; 

 tiek veikta matriču un veidņu projektēšana un 

izgatavošana 

 

Papildus: 

 darbojas darba vides kontroles laboratorija, 

kura ir kompetenta veikt testēšanu atbilstoši 

LVS EN ISO/IEC 17025 standarta prasībām un 

ir akreditēta uz tehnisko kompetenci. Vides 

vadības sistēma atbilst ES direktīvai 96/61 EK 

 izveidots Industriāli tehnoloģiskais parks 

“DITTON” ar tirdzniecības, rūpniecības un 

noliktavu telpām vairāk nekā 30.000 m2 platībā 

(t.sk. muitas noliktava ar Latvijas dzelzceļa 

kravas atzarojumu un uzņēmuma teritorijā 

atrodas iekraušanas - izkraušanas rampu) 

 

Kvalitātes vadība norisinās atbilstoši sekojošām 

normām:  

 EN ISO 9001 šādās darbības jomās: motor, 

pievad- un konveijera ķēžu izstrāde, ražošana un 

vairumtirdzniecība  

 ISO/TS 16949 motorķēžu projektēšanas un 

ražošanas jomās 

Pateicoties pastāvīgai modernizācijai roku rokā ar 

regulāro kvalitātes vadības sistēmas uzlabošanu un 

augsti kvalificētu personālu, “DPR” nodrošina patē-

rētājiem nepieciešamo kvalitāti, optimālus ražoša-

nas laikus un konkurētspējīgas cenas. 
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Valdes 

priekšsēdētājs 

 

 Rolands Zarāns, dzim. 1969 

Izglītība: augstākā 

Pilnvaru termiņš: 14.01.2024. 

Darba pieredze pirms ievēlēšanas amatā: 

 SIA “DITTON biznesa parks” valdes loceklis 

 SIA “Autoparkings” valdes loceklis 

 SIA “DITTON Nams” valdes loceklis 

 SIA “DITTON holding” valdes loceklis 

Amati citās kapitālsabiedrībās:   

 SIA “DITTON biznesa parks” valdes loceklis 

Īpašumā esošās AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” akcijas: nav 
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Padomes 

priekšsēdētājs 

 

 Boriss Matvejevs, dzim. 1958.  

Izglītība: augstākā  

Pilnvaru termiņš: 18.06.2025. 

Darba pieredze pirms ievēlēšanas amatā: 

* AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” Padomes priekšsēdētājs  

Amati citās kapitālsabiedrībās: nav 

Īpašumā esošās AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” akcijas: nav 

   

 

Padomes 

locekļi 

 

 Genadijs Zavadskis, dzim. 1977.  

Izglītība: vidējā 

Pilnvaru termiņš: 18.06.2025. 

Darba pieredze pirms ievēlēšanas amatā: 

* A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” padomes loceklis,  

* SIA “Retro Auto Military” valdes loceklis 

Amati citās kapitālsabiedrībās: SIA “Retro Auto Military” valdes 

loceklis 

Īpašumā esošās AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” akcijas: nav 

 

  Aleksandrs Sokolovs, dzim. 1956.  

Izglītība: augstākā 

Pilnvaru termiņš: 18.06.2025. 

Darba pieredze pirms ievēlēšanas amatā: 

* SIA “Astroskop” valdes loceklis  

Amati citās kapitālsabiedrībās: SIA “Astroskop” valdes loceklis 

Īpašumā esošās AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” akcijas: nav 

 

  Oto Dzenis, dzim. 1988.  

Izglītība: augstākā  

Pilnvaru termiņš: 18.06.2025. 

Darba pieredze pirms ievēlēšanas amatā: 

* SIA “OM Design” valdes loceklis,  

* SIA “Prestol kompozits” valdes loceklis 

Amati citās kapitālsabiedrībās: SIA “OM Design” valdes loceklis, 

SIA “Prestol kompozits” valdes loceklis 

Īpašumā esošās AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” akcijas: nav 

 

 

 

PADOME 


