
 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“Viesītes komunālā pārvalde” 

Reģ. Nr. 55403000541 

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

 

DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS  

Nr.4/2021  

 

Jēkabpils novadā                                                                       2021.gada  30.novembrī  

        

  Sapulce sākas: 9.00 

                                                                                     

   Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Viesītes komunālā pārvaldes” parakstītais 

pamatkapitāls- EUR 2448670.00. Apmaksātais pamatkapitāls- EUR 2448670.00 un 

balsstiesīgā pamatkapitāla lielums- EUR 2448670.00. 

         Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no Jēkabpils novada pašvaldības 

ieguldījumiem EUR 2448670.00 un  sadalās 2448670 daļās, vienas daļas vērtība 1.00 

EUR.  

 

  Sēdes dalībnieki – Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektore, kapitāldaļu turētāja                                 

pārstāvis Sanita Lūse 

  Sapulces vadītājs un protokolists:  Sanita Lūse 

   Sapulces darba kārtība: 

1. Par pamatkapitāla palielināšanu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā 

apstiprināšanu un pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu. 

                                       

1.# 

Par pamatkapitāla palielināšanu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā 

apstiprināšanu un pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu. 

S.Lūse 

 

S.Lūse: - Jēkabpils novada dome ir nolēmusi palielināt Sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’ pamatkapitālu naudas maksājuma veidā EUR 

60750.00 apmērā, ar mērķi notukūdeņu attīrīšanas projekta realizācijai Saukā, Saukas 

pagastā. Lēmums Nr.523, pieņemts 2021.gada 25.novembrī (protokols Nr.13, 97.&). 

     Līdz ar to jāpieņem statūti jaunā redakcijā un arī pamatkapitāla palielināšanas 

noteikumi. 

Dalībniekiem iebildumu nav. 

Atklāti balsojot, ”par”-2448670  balsis , sapulce nolemj: 

 

1. Palielināt Jēkabpils novada pašvaldībai piederošās Sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’ pamatkapitālu par EUR 60750.00 (sešdesmit 

tūkstoši septiņi simti piecdesmit  euro un 00 centiem).  



 

2. Noteikt, ka sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 2509420.00.-(divi miljoni pieci simti 

deviņi tūkstoši četri simti divdesmit euro un 00 centi) un tas sadalīts 2509420 (divi 

miljoni pieci simti deviņi tūkstoši četri simti divdesmit) daļās.  

 

2. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’ satūtu 

grozījumus. 

 

4.Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’ 

statūtus jaunā redakcijā. 

 

3. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’  

pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.  

 

5. Uzdot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’ valdei 

iesniegt dokumentus  Sabiedrības  statūtu izmaiņu reģistrācijai Komercreģistrā un citās 

iestādēs, un saņemt tos. 

 

Sapulce beidzas: 10.00 

 

 Sapulces vadītājs un protokolists                       Sanita Lūse 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


