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Viesītes komunālā pārvalde 
 

 

Vienotais reģistrācijas Nr. 55403000541 

Smilšu ielā 2, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237, 

tālrunis: 25440203, 26548136 

Elektroniskais pasts: napa@viesites-kp.lv 

DALĪBNIEKU SAPULCES  

PROTOKOLS  

Viesītē 

2022. gada 26. janvārī                         Nr. 01/2022 

Sapulce atklāta: 2021. gada 26. janvārī plkst. 14:00 

Sapulces norises vieta: Dalībnieku sapulce noris tiešsaistes platformā MS Teams  

Sapulci sasauc: SIA “Viesītes komunālā pārvalde” valde ar 2022. gada 12. janvāra paziņojumu 

par dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu Nr. 1-4.1/5 

SIA “Viesītes komunālā pārvalde” (turpmāk - Sabiedrība) parakstāmā pamatkapitāla lielums 

2509420,00 euro, apmaksātā pamatkapitāla lielums 2509420,00 euro, balsstiesīgā 

pamatkapitāla lielums 2509420,00 euro. Sabiedrības pamatkapitāls veidots no Jēkabpils 

novada pašvaldības ieguldījumiem 2509420,00 euro apmērā, sadalās 2509420 daļās, vienas 

daļas vērtība ir 1 euro. 

Dalībnieku sapulcē piedalās:  

SIA “Viesītes komunālā pārvalde” dalībnieks - Jēkabpils novada pašvaldības kapitāla daļu 

turētāja pārstāvis - izpilddirektors Guntars Gogulis (pārstāvēts - 100 % balsstiesīgā 

pamatkapitāla). 

SIA “Viesītes komunālā pārvalde” valdes locekle Māris Blitsons. 

Citas personas: 

Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja Natālija Dardete 

Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperte Kristīne Jucīte 

Sapulces vadītājs:     Guntars Gogulis 

Sapulces protokoliste:   Kristīne Jucīte 

Dalībnieku sapulces darba kārtība: 

1. SIA “Viesītes komunālā pārvalde” 2022. gada budžeta apstiprināšana. 

G. Gogulis 

Ieceļ dalībnieku sapulces protokolistu Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību 

pārvaldības nodaļas eksperti Kristīni Jucīti. Iepazīstina ar dalībnieku sapulces darba kārtības 

izskatāmajiem jautājumiem. 

1. 

SIA “Viesītes komunālā pārvalde” 2022. gada budžeta apstiprināšana 

G. Gogulis, M. Blitsons, N. Dardete 

SIA “Viesītes komunālā pārvalde” valdes loceklis M. Blitsons informē dalībnieku 

sapulci par Sabiedrības budžeta plānu 2022. gadam.  
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M. Blitsons - sastādot budžeta prognozi, veikts aprēķins par plānotajiem ieņēmumiem un 

izdevumiem, 2022. gada budžetu Sabiedrība plāno noslēgt bez zaudējumiem. Sabiedrība sniedz 

pakalpojumus sekojošās nozarēs - siltumenerģijas ražošana, pārvade un tirdzniecība, ūdens 

piegāde un kanalizācijas pakalpojumi, atkritumu apsaimniekošana, daudzīvokļu dzīvojamo 

māju apsaimniekošana, citi neregulētie pakalpojumi (asenizācija, pirts un dažādi maksas 

pakalpojumi). Izdevumu daļu veido izdevumi par kurināmo, elektroenerģiju, atkritumu 

apglabāšanu, degvielu, materiāliem, nodokļu maksājumi, darbinieku atalgojums u.c., pozīcijas, 

kas redzamas budžeta sastāvā.  

G. Gogulis jautā par siltumenerģijas ražošanas, pārvades, tirdzniecības pakalpojumu - vai 

budžeta plānā ir iekļauts jaunais siltumenerģijas tarifs?  

M. Blitsons - jaunais tarifs (46,23 EUR/MWh bez PVN) stājas spēkā no 2022. gada 1. marta un 

nav iekļauts budžeta plānā. Budžeta plāns visam gadam veidots ar veco tarifu 

(40,72 EUR/MWh bez PVN). 

G. Gogulis - nepieciešams pārvērtēt budžetā plānotos ieņēmumus sākot ar otro ceturksni, labot 

budžeta plānu - pirmā ceturkšņa ieņēmumus plānot ar tarifu 40,72 EUR/MWh bez PVN, sākot 

ar otro ceturksni ieņēmumus plānot ar jauno tarifu 46,23 EUR/MWh bez PVN. 

M. Blitsons atzīst, ka budžeta plāns ir jāpārstrādā, sakarā ar to, ka budžets gatavots pirmo reizi 

un vairākas pozīcijas nav korekti ieplānotas.  

G. Gogulis ierosina budžeta plānu 2022. gadam uzlabot, lai Sabiedrības Valde spētu izsekot 

budžeta plāna reālai izpildei pa nozarēm un novērtēt Sabiedrības darbību ceturkšņu griezumā, 

jo Sabiedrības budžeta plānam jābūt lietojamam un ērtam nevis formālam. 

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta trešā 

daļa noteic, ka dalībnieku sapulce pilda padomes uzdevumus, ja sabiedrībā nav izveidota 

padome, savukārt, likuma 78. panta pirmā daļa noteic, ka attiecībā uz padomes darbību un 

kompetenci piemērojami šā likuma 107. panta noteikumi - tajā skaitā, apstiprināt ikgadējo 

budžetu un uzraudzīt tā izpildi (likuma 107. panta otrās daļas 10. punkts). 

Uzklausot Sabiedrības valdes locekļa ziņojumu, izvērtējot budžeta plānu un 

pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

66. panta trešo daļu,  

atklāti balsojot ar 2509420 balsīm “par” (balsis - 100 %), pret: 0, atturas: 0, sapulce nolemj: 

1. Atlikt jautājuma par SIA “Viesītes komunālā pārvalde” 2022. gada budžeta izskatīšanu. 

2. Atkārtoti sasaukt dalībnieku sapulci 2022. gada 9. februārī plkst. 10:00. 

3. Valdei iesniegt 2022. gada budžeta uzlaboto versiju un Vidēja termiņa darbības 

stratēģijas 2021.-2023. gadam grozījumus. 

 

Dalībnieku sapulces vadītājs Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis Guntars Gogulis 

dalībnieku sapulci slēdz plkst. 14:35 

 

Sapulces vadītājs                      (paraksts*)     G. Gogulis 

Sēdes protokoliste   (paraksts*)     K. Jucīte

  

 

 

 
*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU 

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


