
 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

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 12. aprīlī                        Nr. 03/2022 

Sapulce atklāta: 2022. gada 12. aprīlī plkst. 14:30 

Sapulces norises vieta: Dalībnieku sapulce noris tiešsaistes platformā MS Teams  

Sapulci sasauc: Dalībnieku  sapulce sasaukta, pildot izpilddirektora  09.02.2022.  rīkojumu Nr.2.6-

8/22/152/D; Izpilddirektora 03.03.2022. rīkojumu Nr. 2.6-8/22/225/D 

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 loceklis 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:   Ligita Rieksta 

Dalībnieku sapulces darba kārtība: 

1. SIA “Viesītes komunālā pārvalde” 2021. gada pārskata apstiprināšana. 

2. Valdes priekšlikumi par kapitālsabiedrības peļņas izlietojumu. 

3. Par zvērināta revidenta ievēlēšanu. 

4. Par pamatlīdzekļu pārdošanu. 

G. Gogulis 

Ieceļ dalībnieku sapulces protokolistu SIA „Viesītes komunālā pārvalde” vecāko grāmatvedi 

Ligitu Riekstu un apstiprina dalībnieku sapulces darba kārtību. 

1. 

SIA “Viesītes komunālā pārvalde” 2021. gada pārskata apstiprināšana 

G. Gogulis, M. Blitsons, N. Dardete 

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

Sabiedrības 2021.gada pārskatu. 

M. Blitsons iepazīstina ar gada pārskatu; peļņas zaudējumu aprēķinu, darbinieku skaitu, darbības 

veidiem, bilanci, gada pārskata pielikumiem, SIA “ARMA K Revidents Auditors” zvērinātas 

revidentes Anitas Kaņepas Neatkarīgu revidentu ziņojumu.  

Pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja Natālija Dardete uzdod jautājumu par 

kapitālsabiedrības darbības turpināšanas riskiem. 
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M. Blitsons – izvērtējot kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principus ir identificēti riski, kas 

ietekmētu kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības turpināšanos, identificētie riski ir izvērtēti un 

kapitālsabiedrības finansiālajai darbībai nav konstatēta ietekme uz pašvaldības budžeta 

izdevumiem.  

M. Blitsons informē, ka pamatojoties uz Ministru kabineta 04.02.2020. noteikumu Nr.63 

“Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes 

un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo 

apmēru” 3., 4.  un 6. punktu, izvērtējot kapitālsabiedrības vidējo darbinieku skaitu un finanšu 

rādītājus SIA “Viesītes komunālā pārvalde” atbilst grupai - maza kapitālsabiedrība. 

Pamatojums:  

Bilances kopsumma - 3 601 884 EUR,  

Neto apgrozījums - 528 528 EUR, 

Vidējais darbinieku skaits 23. 

 

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj: 

1. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Viesītes komunālā pārvalde” Gada pārskatu 

par 2021.gadu. 

2. Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Viesītes komunālā pārvalde” apstiprināt kā mazu 

kapitālsabiedrību. 

 

2. 

Valdes priekšlikumi par kapitālsabiedrības peļņas izlietojumu 

G. Gogulis, M. Blitsons, N. Dardete 

 

M. Blitsons ziņo par to, ka kapitālsabiedrība 2021.gadu noslēdza ar 34 072 EUR zaudējumiem. 

Zaudējumi tiks segti no nākamo periodu ieņēmumiem. 

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj: 

1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Viesītes komunālā pārvalde” 2021.gada peļņu segt no 

nākamo periodu ieņēmumiem. 

3.  

Par zvērināta revidenta ievēlēšanu 

G. Gogulis, M. Blitsons 

 

M. Blitsons iepazīstina ar tirgus izpēti par “2022.gada finanšu pārskata revīzijas pakalpojumam”. 

Izvērtējot piedāvājumus izvēlēts revidents SIA “VR AUDITS”. 

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj: 

1. Iecelt SIA "VR AUDITS”, reģistrācijas Nr.55403038751, par SIA “Viesītes komunālā 

pārvalde”, reģistrācijas Nr.55403000541, revidentu 2022.gada finanšu pārskata revīzijai, 

nosakot revidentam atlīdzību par finanšu revīzijas pakalpojumiem EUR 1 300 (viens tūkstotis 

trīs simti euro) bez PVN. 

4.  

Par pamatlīdzekļu pārdošanu. 

G. Gogulis, M. Blitsons 

 

M. Blitsons ziņo par to, ka ar šā gada 1. jūniju tiks pārtraukta sadzīves atkritumu savākšana. Līdz 

ar to, nebūs nepieciešama atkritumu mašīna. Valde rosina atkritumu vedēju MAN 28.364 pārdot. 

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis: 

Dod atļauju pamatlīdzekļa pārdošanai, ievērojot LR normatīvajos aktos noteikto procedūru. 

 



Protokolam pievienoti: 

• SIA “Viesītes komunālā pārvalde” 2021.gada pārskats. 

 

Dalībnieku sapulces vadītājs Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis Guntars Gogulis 

dalībnieku sapulci slēdz plkst. 15:30 

 

Sapulces vadītājs                      (paraksts*)    G. Gogulis 

Sēdes protokoliste   (paraksts*)    L. Rieksta 

 

 

 
*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU 

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 


