Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
''Viesītes transports''
Reģistrācijas Nr. 55403015481
Juridiskā adrese: Smilšu iela 39, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237
Tālr.65245284, 26595335, e-pasts: viesitestransports@inbox.lv

DALĪBNIEKU SAPULCES
PROTOKOLS
Viesītē
2022. gada 28. janvārī

Nr. 01/2022

Sapulce atklāta: 2021. gada 28. janvārī plkst. 14:00
Sapulces norises vieta: Dalībnieku sapulce noris tiešsaistes platformā MS Teams
Sapulci sasauc: SIA “Viesītes transports” valde ar 2022. gada 14. janvāra paziņojumu Nr. 1-1/1
“Paziņojums par SIA Viesītes transports” ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu”.
SIA “Viesītes transports” (turpmāk - Sabiedrība) parakstāmā pamatkapitāla lielums
172546,00 euro, apmaksātā pamatkapitāla lielums 172546,00 euro, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums 172546,00 euro. Sabiedrības pamatkapitāls veidots no Jēkabpils novada pašvaldības ieguldījumiem 172546,00 euro apmērā, sadalās 172546 daļās, vienas daļas vērtība ir 1 euro.
Dalībnieku sapulcē piedalās:
SIA “Viesītes transports” dalībnieks - Jēkabpils novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis
- izpilddirektors Guntars Gogulis (pārstāvēts - 100 % balsstiesīgā pamatkapitāla).
SIA “Viesītes transports” valdes loceklis Kārlis Puriņš.
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 transports” 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 transports” 2022. gada budžeta apstiprināšana
G. Gogulis, K. Puriņš, N. Dardete
SIA “Viesītes transports” valdes loceklis K. Puriņš informē dalībnieku sapulci par Sabiedrības budžeta plānu 2022. gadam.
K. Puriņš - plānojot šā gada budžeta prognozi, veikts optimistisks aprēķins par plānotajiem
ieņēmumiem, izdevumiem. Sabiedrība 2022. gada budžetu plāno noslēgt ar peļņu. Sabiedrība darbojas piecās nozarēs - pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi (sabiedriskais
transports un skolēnu pārvadājumi četros maršrutos), komercpārvadājumi, kravu iekraušana, iz-

kraušana un kravu pārvadājumi, ceļu un ielu uzturēšana. Izdevumu daļu veido materiālu, degvielas, smērvielu, rezerves daļu, ārpakalpojumu iegādes un apdrošināšanas izdevumi, darbinieku atalgojums, pamatlīdzekļu nolietojums u.c. pozīcijas, kas redzamas budžeta sastāvā.
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, saņemot atbildes uz precizējošiem jautājumiem un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta trešo daļu,
atklāti balsojot ar 172546 balsīm “par” (balsis - 100 %), pret: 0, atturas: 0, sapulce nolemj:
1. Apstiprināt SIA “Viesītes transports” 2022. gada budžetu (pielikumā).

Dalībnieku sapulces vadītājs Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis Guntars Gogulis dalībnieku sapulci slēdz plkst. 14:35

Sapulces vadītājs

(paraksts*)

G. Gogulis

Sapulces protokoliste

(paraksts*)

K. Jucīte

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

