
 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

Viesītes komunālā pārvalde 
 

 

Vienotais reģistrācijas Nr. 55403000541 
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ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCES  

PROTOKOLS  

Viesītē 

2022. gada 07. jūnijā                      Nr. 04/2022 

Sapulce atklāta: 2022. gada 07. jūnijā plkst. 14:00 

Sapulces norises vieta: Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads 

Dalībnieku sapulcē piedalās:  

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

pārstāvis - izpilddirektors Uldis Skreivers (pārstāvēts - 100 % balsstiesīgā pamatkapitāla). 

SIA “Viesītes komunālā pārvalde” valdes loceklis Māris Blitsons. 

Citas personas: 

Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja Natālija Dardete. 

SIA “Viesītes komunālā pārvalde” grāmatvede Ligita Rieksta. 

Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperte Kristīne Jucīte. 

Sapulces vadītājs:     Uldis Skreivers 

Sapulces protokoliste:   Ligita Rieksta 

Dalībnieku sapulces darba kārtība: 

1. Kapitālsabiedrības darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes 

locekļu darbības rezultātu 2021. gadā izvērtējums. 

2. Par valdes atlīdzību. 

3. Citi jautājumi. 

U. Skreivers 

Ieceļ dalībnieku sapulces protokolistu SIA „Viesītes komunālā pārvalde” vecāko 

grāmatvedi Ligitu Riekstu. Iepazīstina ar dalībnieku sapulces darba kārtības izskatāmajiem 

jautājumiem. 

1. 

1. SIA “Viesītes komunālā pārvalde” darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības 

stratēģijas izpildes un valdes locekļu darbības rezultātu 2021. gadā izvērtējums. 

 

U. Skreivers, M. Blitsons, N. Dardete 

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 34. pantā 

noteikts,  ka atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis katru gadu vispusīgi 

izvērtē kapitālsabiedrības finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijās 

noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu. Izvērtējot mērķu īstenošanas progresu, 

atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis atbilstoši nepieciešamībai pieņem 

mailto:napa@viesites-kp.lv


lēmumu par turpmāko rīcību, lai nodrošinātu aktīvu atdeves un vērtības pieaugumu, kā arī vidēja 

termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu. 

Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja N.Dardete informē par SIA “Viesītes 

komunālā pārvalde” darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes 

locekļu darbības rezultātu 2021. gadā izvērtējumu. 

Izvērtējot kritērijus :  

1) kapitālsabiedrības darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā (zaudējumi 34072 EUR); 

2) vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde un kapitālsabiedrības darbības rezultāti saskaņā 

ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem (finanšu mērķi sasniegti daļēji, nav vērtēta 

nefinanšu mērķu izpilde, VTDS tie nav noteikti); 

3) valdes locekļa darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā, 

 

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

14.panta pirmo daļu, 34.pantu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 8.punktu,  

79.panta septīto daļu, 

Dalībnieku sapulce NOLEMJ: 

1. Nav konstatētas pazīmes, kas liecina par neefektīvu kapitālsabiedrības darbību un citiem 

būtiskiem apstākļiem, bet ir zaudējumi, problēmas ar vidēja termiņa darbības stratēģijās 

noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu. 

2. Valdei, lai nodrošinātu vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu: 

2.1. Aktualizēt SIA vidējā termiņa darbības stratēģiju atbilstoši Jēkabpils novada 

domes 26.05.2022. lēmuma 454 “Par tiešās līdzdalības pārvērtēšanu  kapitālsabiedrībās”  

2.pielikumā noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem, nosakot izmērāmus un salīdzināmus  

finanšu un nefinanšu mērķus. 

2.2.Veikt darbības finanšu līdzekļu piesaistei no Eiropas Savienības fondiem un citiem 

ārējiem avotiem. 

2.3.Veikt pasākumus energoresursu cenu pieauguma ietekmes mazināšanai, lai optimizētu 

un sabalansētu izmaksas un pakalpojumu cenas. 

2.4.Veikt pasākumus energoefektivitātes veicināšanai un siltumenerģijas zudumu 

novēršanai. 

2. 

Par SIA “Viesītes komunālā pārvalde”  valdes atlīdzību. 

U. Skreivers, M. Blitsons, N. Dardete 

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

daļas 8.punktā ir noteikts, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumu par atlīdzības 

apmēru valdes locekļiem. Savukārt 79.panta 4.daļas pēdējā rindkopā noteikts, ka valdes locekļa 

mēneša atlīdzību nosaka uz visu valdes locekļa pilnvaru termiņu ar tiesībām to pārskatīt reizi gadā. 

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

79.panta ceturto daļu, mēneša atlīdzību valdes loceklim nosaka, ievērojot Ministru kabineta 

noteikumos paredzēto mēneša atlīdzības maksimālo apmēru. MK Noteikumu Nr.63 7.punktā 

noteikts, ka kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētājam par valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildi 

nosaka mēneša atlīdzību, piemērojot koeficientu saskaņā ar šo noteikumu pielikumu un ņemot 

vērā Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo 

iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos euro. 

Pēc gada pārskata saņemšanas izvērtēts kapitālsabiedrības vidējais darbinieku skaits un 

finanšu rādītāji (bilances kopsummu un neto apgrozījumu) un SIA “Viesītes komunālā pārvalde” 

12.04.2022. dalībnieku sapulcē (Nr.03/2022&1) SIA iedalīta attiecīgajā grupā - maza 

kapitālsabiedrība. Saskaņā ar Noteikumu nosacījumiem mazas kapitālsabiedrības valdes mēneša 

atlīdzības noteikšanai piemērojamais koeficients ir ne vairāk kā 5. Atbilstoši Centrālās statistikas 

pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo iepriekšējā gada 

2021.gada) mēneša vidējā darba samaksa ir 1277,00 EUR.   



Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

14.panta pirmo daļu, 34.pantu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 8.punktu,  

79.panta ceturto daļu, 

 

Dalībnieku sapulce NOLEMJ: 

 

2.1 SIA “Viesītes komunālā pārvalde” pilnvarniekam Mārim Blitsonam ar 01.06.2022. tiek 

noteikta mēneša atlīdzība  1320,00, EUR kas tiek izmaksāta šādā kārtībā: 

2.1.1. katru mēnesi tiek izmaksāta fiksētā atlīdzība 1200 EUR apmērā; 

2.1.2. atlikušie 120 EUR tiek noteikti kā mainīgā atlīdzības daļa, kuras apmēru nosaka un izmaksā 

katru ceturksni pēc ceturkšņa rezultātu izvērtēšanas. 

 

Dalībnieku sapulces vadītājs Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers 

dalībnieku sapulci slēdz plkst. 15.00 

 

Sapulces vadītājs                      (paraksts*)    U. Skreivers 

Sēdes protokoliste   (paraksts*)    L. Rieksta 

 

 

 
*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU 

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 
 


