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Korporatīvās pārvaldības politika SIA Jēkabpils autobusu parks 

 
1. Korporatīvās pārvaldības vispārīgie principi 

 SIA Jēkabpils autobusu parks Korporatīvās pārvaldības politikā (turpmāk – politika) ir izklāstītas 
korporatīvās pārvaldības sistēmas pamatprasības un galvenie principi, lai veidotu vienotu izpratni par šīs 
sistēmas darbību un veicinātu tās īstenošanas efektivitāti. 

Sabiedrības galvenās vērtības ir tās klienti un darbinieki, un tās darbība balstīta uz tādam 
pamatvērtībām kā kvalitāte un atbildība pret klientu un sabiedrību, virzība uz pēc iespējas labāku 
servisu, videi draudzīga transporta izmantošanu, ilgtspējīgu attīstību, godīgumu un lojalitāti, rīkojoties 
saskaņā ar ētikas politikas principiem, labvēlīgu un drošu darba vidi, rūpējoties par darbinieku 
apmierinātību.  

2. Uzņēmuma stratēģija 
SIA Jēkabpils autobusu parks ilgtspējīga attīstība notiek, pamatojoties uz divu līmeņu stratēģisko 

plānošanu:   
1. Vidēja termiņa darbības stratēģija:  

Valde izstrādā SIA Jēkabpils autobusu parks vidēja termiņa darbības stratēģiju 3 gadiem, kuru 
apstiprina un uzrauga kapitāldaļu dalībnieku kopsapulce.  

Izstrādājot vidēja termiņa attīstības stratēģiju, tiek ņemta vērā Jēkabpils pilsētas un reģionālās 
nozīmes sabiedriskā transporta pakalpojumu attīstības plāna 2021.-2030.gadam ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija. 

Tā tiek balstīta uz ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteikto  mērķi, misiju un vīziju, transporta 
politikas un plānošanas dokumentiem, noslēgtajiem deleģēšanas līgumiem un citiem klientu un tirgus 
pētījumiem.   
2. Gada rīcības plāns:  

Valde saskaņā ar apstiprinātajiem vidēja termiņa stratēģijas dokumentiem, izstrādā un apstiprina 
gada rīcības plānu. Pārskata gada beigās Valde iesniedz kapitāldaļu dalībnieku kopsapulcei pārskatu par 
gada rīcības plāna izpildi.   

3. Uzņēmuma vispārēja informācija 
SIA Jēkabpils autobusu parks pirmsākumi meklējami 1949.gadā, kad ar Satiksmes ministrijas 

1949.gada 18. jūlija pavēli no 19. jūlija tika izveidots Autotransporta kantoris Nr.11. 
1972.gadā uzņēmums iegūst nosaukumu „Jēkabpils autobusu parks” no 1993.gada 16.maija 

Jēkabpils autobusu parks ir Jēkabpils rajona pašvaldības uzņēmums. 
SIA Jēkabpils autobusu parks Komercreģistrā reģistrēta 2003.gada 29.novembrī ar vienoto 

reģistrācijas numuru 45403003245, reorganizējot pašvaldības uzņēmumu. 
Uzņēmuma misija – nodrošināt drošus un kvalitatīvus pasažieru pārvadājumus ar autobusiem, 

precīzi ievērojot autobusu kustības grafiku, plānoto reisu izpildi un klientu apkalpošanas kultūru. 
Uzņēmuma vīzija - kļūt par Latvijas Republikas teritorijā vērā ņemamu partneri regulāro un 

neregulāro pasažieru pārvadājumu jomā ar autobusiem. 
Uzņēmuma stratēģiskie mērķi: 

1. Nodrošināt reisu izpildi paredzētā grafika ietvaros 98% gadījumu (reisu izpilde neattiecas uz 
gadījumiem, kas nav ietekmējami no pārvadātāja puses); 

2. Nodrošināt 100% Jēkabpils pilsētas pārvadājumus autobusos ar atjaunotu autoparku; 
3. Nodrošināt personāla attīstību un darba vides uzlabošanu; 
4. Pilnvērtīgi un  efektīvi nodrošināt iedzīvotājus ar sabiedriskā transporta pakalpojumiem; 



  
5. Nodrošināt uzņēmuma finanšu stabilitāti un attīstību. 

Uzņēmuma galvenais uzdevums iedzīvotāju laba, savlaicīga, kulturāla pārvadāšana regulārajos 
maršrutos un dažādu pasūtījumu izpilde darījumu un atpūtas braucienos, lai to veiktu, autobusiem jābūt 
labā tehniskā kārtībā. 
Uzņēmums piedāvā sekojošus pakalpojumus: 
• Autobusu noma; 
• Bremžu un ritošās daļas stends; 
• Riepu montēšana un balansēšanas stends; 
• Dīzeļdzinēju diagnostika; 
• Reklāmas izvietošanas iespēja uz autobusiem. 
   

4. Sabiedrības pārvaldības organizācija 
SIA Jēkabpils autobusu parks pārvaldību īsteno kapitāldaļu dalībnieku sapulce un valde. 

Kapitāldaļu dalībnieku sapulce: 
Sabiedrība ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kuras reģistrētais, parakstītais un apmaksātais 

pamatkapitāls sastāda EUR 1565240, sastāv no 1565240 daļām ar vienas daļas nominālvērtību EUR 1.00, 
kapitāla daļas dalībnieki ir Jēkabpils novada pašvaldība 100% - 1565240 daļas. IA "Jēkabpils autobusu 
parks" nav līdzdalībās citās kapitālsabiedrībās. 

. Sabiedrība ir publiskas personas kapitālsabiedrība Publiskas personas kapitāla daļu un 
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma izpratnē.   

Kapitāldaļu dalībnieku sapulces galvenie uzdevumi: 
 Apstiprināt gada pārskatu; 
 Lemt par peļņas izlietošanu; 
 Iecelt revidentu un valdi, noteikt tiem atlīdzību; 
 Lemt par pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu; 
 Lemt par kāda no darbības veidiem izbeigšanu vai jaunu darbības veidu uzsākšanu, kā arī 

sabiedrības reorganizāciju. 
Kapitāldaļu dalībnieku sapulce tiek sasaukta un norisinās Komerclikumā un Publiskas personas 

kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajos termiņos un kārtībā. 
 

5. Darbības izpildes kontrole 
Darbības izpildes kontrole tiek veikta regulāri, īstenojot regulārus gan iekšējos kontroles 

pasākumus, gan  ārējos auditus.  
Iekšējie kontroles pasākumi:   

Uzņēmumā ir izveidota iekšējā kontrole, kas nodrošina risku vadības un pārvaldības efektivitātes 
novērtējumu. Ik gadu tiek veiktas pārbaudes ar mērķi izvērtēt kvalitātes vadības sistēmas prasību izpildi 
un noteikt pilnveidošanās pasākumus.  
Ārējais kontroles pasākumi:   

Atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma prasībām ik gadu tiek sagatavots 
sabiedrības gada pārskats, kuru revidē un par veiktās revīzijas (pārbaudes) rezultātiem revidenta 
ziņojumu sniedz zvērināts revidents. Gada pārskatu apstiprina Kapitāldaļu dalībnieku sapulcē, kurā tiek 
iesniegts zvērināta revidenta ziņojums par revīzijas gaitā atklātām būtiskām nepilnībām saimnieciskajā 
darbībā, kā arī tiek sniegta informācija par veiktajām vai plānotajām darbībām zvērināta revidenta 
ziņojumā vadībai minēto ieteikumu ieviešanai.  

Atbilstoši VSIA Autotransporta direkcija Sabiedriskā transporta audita nodaļas auditu veikšanas 
plānam katru gadu tiek veikts uzņēmuma finansiāli saimnieciskās darbības audits.    

Jēkabpils novada pašvaldība regulāri veic sabiedrības finansiāli saimnieciskās darbības kontroli. 
 

6. Būtiskākie darbības principi 
SIA Jēkabpils autobusu parks iekšējo normatīvo politiku izstrādi organizē un vada valde. Politikas 

apstiprina Kapitāldaļu dalībnieku sapulcē. Valde nodrošina politiku ieviešanu un īstenošanu, kā arī 
aktualizē tās pēc nepieciešamības atbilstoši katrā konkrētajā politikā noteiktajai regularitātei, bet ne retāk 
kā reizi 3 gados.   



  
 Ētikas politika: 

Lai veicinātu uzņēmuma darbinieku ētisku un atbildīgu uzvedību jebkuru darbību veikšanā, ir 
izstrādāta Ētikas politika. Ētikas normu ievērošanas uzraudzību nodrošina valde. Lai veicinātu Ētikas 
politikas normu ievērošanu, tā ir publiski pieejama uzņēmuma mājaslapā www.jekabpilsap.lv  
 Kvalitātes vadība: 

Kvalitātes valdība  ir vērsta uz nepārtrauktu procesu un resursu vadības pilnveidošanu, darbības 
efektivitātes un energoefektivitātes palielināšanu, balstoties uz mērījumiem, klientu un darbinieku 
apmierinātības pētījumiem, sūdzību un priekšlikumu analīzi, vispusīgu rezultatīvo rādītāju analīzi un 
veiksmīgu sadarbību ar ieinteresētajām pusēm.  
Risku vadība: 

Uzņēmumā ir iesviesta risku vadības sistēma, kas nosaka prasības un palīdz aizsargāt darbiniekus, 
īpašumu un reputāciju, kā arī veicina uzņēmuma darbības efektivitāti un stratēģisko mērķu sasniegšanu.  
Uzņēmuma iepirkumu veikšana: 

Sabiedrība iegādājas preces, pakalpojumus un būvdarbus atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzēju iepirkumu likuma prasībām, kā arī ņemot vērā Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 
izšķērdēšanas novēršanas likuma prasības. Uzņēmumam ir izstrādāti noteikumi par iepirkumu 
organizēšanas kārtību, sākot no iepirkuma vai iepirkuma procedūras izsludināšanas līdz pat noslēgtā 
līguma termiņa beigām.   
Darījumu partneru un darījumu risku izvērtēšana:   

Lai nodrošinātu Valsts ieņēmumu dienesta un normatīvo tiesību aktu prasību izpildi attiecībā uz 
darījumu partneru un darījumu risku novērtēšanu, uzņēmumā tiek paredzēta darījuma partneru 
identificēšana, izpēte un novērtēšana, kā arī konkrēta darījuma un tā apstākļu izpēte un izvērtēšana. 

Uzņēmums ievēro un izpilda normatīvo aktu prasības saistībā ar starptautiskajām un nacionālām 
sankcijām.   
Dividenžu politika:  

Sabiedrības dividenžu apmēru nosaka kapitāldaļu dalībnieku sapulcē pēc gada pārskata 
apstiprināšanas, izvērtējot iepriekšējā gada pārskata rezultātus. Dividendes izmaksā tikai no uzņēmuma 
rīcībā esošajiem naudas līdzekļiem.   
Sabiedrības caurskatāmība, informācija un komunikācija:  

SIA Jēkabpils autobusu parks regulāri informē plašāku sabiedrību par uzņēmuma darbību, 
izmantojot ārējo mājaslapu www.jekabpilsap.lv, kurā regulāri tiek nodrošināta normatīvajos tiesību aktos 
noteiktās informācijas publiskošana, kā arī citas caurskatāmību veicinošas informācijas pieejamība 
sabiedrībai.    
Vides aizsardzība:  

Uzņēmuma darbības galvenā joma – sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšana – 
vienlaikus nodrošina videi draudzīgāku alternatīvu privātajam autotransportam, kā arī rada 
energoresursu patēriņu un ietekmē gaisa kvalitāti pilsētvidē. Lai nodrošinātu pakalpojumu ilgtspēju un 
mazinātu komercdarbības ietekmi uz dabas resursiem, uzņēmums īsteno pasākumus videi draudzīgas un 
energoefektīvas transporta sistēmas attīstību, nodrošinot mūsdienu tehnoloģijām atbilstošus 
transportlīdzekļus un infrastruktūru, inovatīvu tehnoloģiju pielietojumu transporta sistēmas ilgtspējīgas 
attīstības nodrošināšanai un vides piesārņojuma samazināšanai.  
Trauksmes celšanas sistēma:  

Personas, kas pamanījušas nelikumīgas darbības, var celt trauksmi, izmantojot Sabiedrībā 
izveidoto iekšējo trauksmes celšanas mehānismu. Iekšējais trauksmes celšanas mehānisms palīdz 
samazināt reputācijas, drošības, un cita veida risku, kas saistīti ar uzņēmuma iekšienē konstatētām 
nelikumīgam darbībām.   
 Personas datu aizsardzība:   

SIA Jēkabpils autobusu parkā ir ieviesta Vispārīgajai datu aizsardzības regulai atbilstoša personas 
datu aizsardzības sistēma. Tajā ietilpst personas datu apstrādes politika, datu apstrādes reģistrs, 
privātuma politika, kā arī uzņēmumā darbojas datu aizsardzības speciālists.  
Sabiedrības privātuma politika ir pieejama uzņēmuma mājaslapā www.jekabpilsap.lv.  
 
Sastādīja 30.09.2022  


