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Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

 
 

SIA Jēkabpils autobusu parks” kapitāldaļu turētāju  
SĒDES PROTOKOLS NR.01 

2022.gada 28.janvārī 
 

Sēdes dalībnieki:  Jānis Ščerbickis SIA Jēkabpils autobusu parks valdes priekšsēdētājs 
 Guntars Gogulis Jēkabpils novada izpilddirektors 
 Natālija Dardete Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja 
 Kristīne Jucīte Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperte 
   
Sēdi vada: Guntars Gogulis Jēkabpils pilsētas izpilddirektors 
   
Sanāksmi protokolē: Aija Vetere  

 
Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma prasībām, 

2022.gada 28.janvārī tiek sasaukta sabiedrības ar ierobežotu atbildību Jēkabpils autobusu parks 
kapitāldaļu turētāju dalībnieku sēdē, kurā tika nolemti sekojoši jautājumi: 
 

1. SIA “Jēkabpils autobusu parks” 2022.gada budžeta plāna apstiprināšana. 
2. Citi jautājumi. 

 
Sēdi uzsāk G.Gogulis, minot neskaidro kapitālsabiedrības nākotni, kas ir viens no budžeta 

ietekmējošiem faktoriem, saistībā ar radušos situāciju, kad VSIA Autotransporta direkcija (tālāk tekstā- 
VSIA ATD) izsludinātajos konkursos, vēl nav apstiprināti rezultāti, attiecīgi par apstiprinātajiem 
rezultātiem lotē “Jēkabpils, Līvāni, Preiļi” – notiek tiesvedība.  SIA Jēkabpils autobusu parks valdes 
priekšsēdētājs apstiprina minētos argumentus un papildina informāciju par VSIA ATD konkursa norisi.  
Tāpat uzņēmuma vadītājs min, ka esošais Jēkabpils pilsētas sabiedriskā transporta pakalpojumu līgums 
ir noslēgts līdz 2022.gada 30.jūnijam, bet par turpmāko sadarbību vēl nav noslēgta vienošanās.  

Valdes priekšsēdētājs informē par citiem  budžeta ietekmējošiem faktoriem, kas iespaido 
uzņēmuma finansiālo rezultātu. Viens no tiem ir energoresursu cenu pieaugums (dabas gāze, degviela, 
elektrība), otrs – darba algu palielināšanas nepieciešamība, lai spētu konkurēt darba tirgū un trešais - 
plānotās investīcijas 3 pilsētas autobusu iegādei, piesaistos Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.  Attiecīgi 
budžetā ieplānotie ieņēmumi ir sarukuši COVID-19 pandēmijas ietekmes rezultātā. 

Pēc budžeta ietekmējošo faktoru uzskaites, Jēkabpils novada izpilddirektors pārliecinās, vai, 
ņemot vērā, ka uzņēmumam pēc VSIA ATD līguma izbeigšanās būs nepieciešami līdzekļi darbinieku 
atlaišanas pabalstiem, tie ir paredzēti plānotajā budžetā, kur valdes priekšsēdētājs apstiprina, ka līdzekļi 
ir ieplānoti. Tāpat tiek precizēti enerģijas resursu sadārdzinājuma apmēri, kas 2022.gadā tiek plānoti 
par 27% lielāki nekā iepriekšējā gadā, kas uzņēmuma zaudējumus palielinās par simts tūkstošiem euro. 
Tiek lūgts budžeta plānu koriģēt atbilstoši esošajai situācijai.  

Attiecīgi neregulāro pārvadājumu apjoms ir salīdzinoši neliels sakarā ar pandēmijas 
ierobežojumiem.  

Valdes priekšsēdētājs uzsver, ka autoostu pakalpojumu ieņēmumus uzņēmums plāno palielināt, 
sakarā ar iebraukšanas maksas cenas pārskatīšanu un palielināšanu.  Jāņem vērā, ka autoostas teritorijā 
ir nepieciešams veikt ieguldījumus pasažieru platformu seguma atjaunošanā. Izpilddirektors lūdz 
papildināt budžeta tāmi ar plānotajām investīcijām nekustamā īpašuma ieguldījumiem.  

Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja lūdz pārskatīt procentuālo sadalījumu 
administratīvo izmaksu sadalījumam.  

Attiecīgi kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperte lūdz veikt tekstuālu labojumu pie 
izdevumu posteņa “Pārējie izdevumi”.  
   
 
 



 
 
SIA Jēkabpils autobusu parks saņemtie kapitāldaļu turētāju dalībnieku viedokļi par izskatāmo 
jautājumu un balsojums:  „par” - trīs balsis,  „pret” - nav, „atturas” – nav : 
 
SIA Jēkabpils autobusu parks kapitāldaļu turētāju dalībnieki nolemj: 
1.1. Apstiprināt SIA Jēkabpils autobusu parks 2022.gada budžeta plānu. 
1.2. Iesniegt grozījumus Vidēja termiņa darbības stratēģijā saskaņā ar apstiprināto 2022.gada budžeta 

plānu. 
 
2. SIA Jēkabpils autobusu parks valdes priekšsēdētājs Jānis Ščerbickis informē sēdes dalībniekus par 

uzņēmuma stāvokli saistībā ar COVID-19 ietekmi un darbinieku testēšanas nepieciešamību, 
saņemot bezmaksas antigēnu testus, lai nodrošinātu sabiedriskā transporta pakalpojumu 
nepārtrauktību. 
Uz ko Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors noraida iespēju testus saņemt no Jēkabpils 
novada civilās aizsardzības, jo valsts piešķirtā antigēnu rezerve ir maza, lai spētu nodrošināt 
uzņēmuma un civilās aizsardzības vajadzības. 
 

 

 

 
Sēdes vadītājs: 

 
Guntars Gogulis  01.02.2022. 

  (paraksts) (datums) 


