
 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“SPUNĢĒNI- DAUGAVIEŠI” 

 Reģ.Nr.45403015460 

 Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202 
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DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 

 

 

2022.gada 26.janvārī                                                                                           Nr.1-9/1 

 

ATTĀLINĀTI TIEŠSAISTĒ MS TEAM 

 
Sapulce atklāta : 2022.gada 26.janvārī plkst.15.00 

 

Sapulcē piedalās: 

SIA “Spunģēni –Daugavieši”  dalībnieks – Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors 

Guntars Gogulis, kapitāla daļu turētāja pārstāvis, pārstāv 100% pamatkapitāla 

Sabiedrības parakstītā, apmaksātā un balsstiesīgā pamatkapitāla lielums ir EUR 268184 

SIA “Spunģēni – Daugavieši” valdes loceklis Normunds Zizlāns 

SIA “Spunģēni – Daugavieši” grāmatvede Leontīne Čurkina 

SIA “Spunģēni – Daugavieši” parādu piedzinēja Solvita Čandere  

Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja Natālija 

Dardete 

 

Sapulces vadītājs: Kapitāla daļu turētāja pārstāvis   Guntars Gogulis 

 

Sapulces protokoliste: SIA “Spunģēni – Daugavieši” parādu piedzinēja Solvita 

Čandere  

 

Dalībnieku sapulces darba kārtība: 

1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Spunģēni – Daugavieši” plānotā budžeta 2022. 

gadam apstiprināšana. 

2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Spunģēni – Daugavieši” zvērināta revidenta 

iecelšana un atlīdzības noteikšana.  

 

 

1. § 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Spunģēni – Daugavieši” plānotā budžeta 2022. 

gadam apstiprināšana 

 

 G. Gogulis: Ieceļ sapulces protokolistu. Iepazīstina ar dalībnieku sapulces darba kārtību. 

Vārds tiek dots SIA “Spunģēni – Daugavieši” valdes loceklim Normundam Zizlānam, lai 

noskaidrotu ieskatu Sabiedrības vienā no darbības jomām – namu apsaimniekošana. 

 

N. Zizlāns:  Sabiedrība apsaimnieko 35 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jēkabpils 

novada Atašienes, Krustpils, Kūku, Vīpes, Mežāres un Variešu pagastā.  

Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa kapitālsabiedrības 

klientiem ir noteikta visiem vienāda 0,17 euro/m2 , izņemot atsevišķas daudzdzīvokļu 



 

 

dzīvojamās mājas, kur apsaimniekošanas maksa ir lielāka, bet nekur nepārsniedzot  0,35 

euro/m2 
. 

No 2022.gada 1.janvāra dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa 

kapitālsabiedrības klientiem ir noteikta visiem vienāda 0,35 euro/m2 

 

G. Gogulis: Noskaidro, kāpēc plānotā budžeta atkritumu apsaimniekošanā maksa par 

ārpakalpojumiem sastāda EUR 102025 un pakalpojumu sniegšana sastāda EUR 7187 lielus 

zaudējumus. Vārds tiek dots SIA “Spunģēni – Daugavieši” valdes loceklim Normundam 

Zizlānam par plānotajā budžetā papildus pakalpojumu sniegšanas izmaksām un ieņēmumiem. 

 

N. Zizlāns: Sabiedrība ir atbildīga par atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbību un 

nodrošināšanu Krustpils novada Atašienes, Mežāres, Vīpes, Variešu, Kūku un Krustpils 

pagastos. 

Krustpils novadā sadzīves atkritumi tiek transportēti uz SIA "Vidusdaugavas SPAAO" 

poligonu “Dziļā Vāda” Mežāres pagastā, Jēkabpils novadā. 

No 2022. gada 1. janvāra par nešķiroto sadzīves atkritumu noglabāšanu “Dziļā vāda” 

poligonā maksa ir 86,12 EUR/t, kur iekļauts arī DRN likmes pieaugums no 65,00 EUR/t uz 

80,00 EUR/t. 

SIA “Spunģēni-Daugavieši” sākot ar 2022. gada 1. janvāri ir noteikti sekojoši atkritumu 

apsaimniekošanas tarifi: 

1. Atkritumu apsaimniekošanas tarifs par 1 (vienu) kubikmetru EUR 21,38 bez PVN par 

1m3, PVN 21% EUR 4,49, kopā EUR 25,87 ar PVN 

2. Atkritumu apsaimniekošanas tarifs vienam daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājam mēnesī 

ir EUR 2,09 bez PVN, PVN 21% EUR 0,44, kopā EUR 2.53 ar PVN 

3. Atkritumu apsaimniekošanas tarifs viensētās dzīvojošajiem par vienu 0.12 m3 (120 

litri) maisu ir EUR 3,10 bez PVN, PVN 21% EUR 0,65 , kopā EUR 3,75 ar PVN 

 

G. Gogulis: Atkritumu apsaimniekošana nedrīkst būt ar zaudējumiem, jāvērtē cēloņi un 

jāpārskata noteiktais atkritumu apsaimniekošanas tarifs. Līdz 1. ceturkšņa beigām jāpievērš 

uzmanība izmaksām un ieņēmumiem un jāsagatavo risinājumu iespējas finansiālā stāvokļa 

uzlabošanai atkritumu apsaimniekošanā, lai nepieļautu 2022. gada beigās zaudējumus. 

 

G. Gogulis: Vārds tiek dots SIA “Spunģēni – Daugavieši” valdes loceklim Normundam 

Zizlānam par plānotajā budžetā papildus pakalpojumu sniegšanas izmaksām un ieņēmumiem. 

 

N. Zizlāns: Sniedz skaidrojumu par budžetā iekļauto sadaļu – papildus pakalpojumu 

sniegšanu. 2021.gadā sadarbībā ar bijušo Krustpils novada pašvaldību ievērojami papildināja 

tehnisko bāzi – iegādājās mini ekskavatoru,  auto greideri un traktoru ar uzkopšanas, tīrīšanas 

funkcijām,. Līdz ar tehniskās bāzes pilnveidošanu Sabiedrība varēs nodrošināt dažādus 

papildus pakalpojumus – transporta pakalpojumus, ceļu greidēšanu, ceļu un ielu uzturēšanu, 

uzkopšanu, pilnveidotus būvniecības pakalpojumu.  

SIA “Spunģēni – Daugvieši” plāno 2022. gadā iegādāties asenizācijas transportu, lai tiktu 

nodrošināti asenizācijas pakalpojumi, kā arī  traktoru ar frontālo iekrāvēju. 

 

G. Gogulis: nepieciešams iesniegt sarakstu par plānoto tehnikas vienību iegādi un 

investīcijām. 

 

G. Gogulis: noskaidro, cik darbinieku strādā SIA “Spunģēni – Daugavieši”. 

 

N. Zizlāns: Sabiedrībā vidēji ir nodarbināti 13 darbinieki, no tiem 5 administratīvie 

darbinieki, 7 kasieres, kas stādā Atašienes, Mežāres, Vīpes, Variešu, Kūku un Krustpils un 

remonstrādnieks.  



 

 

 

  G. Gogulis: nepieciešams iesniegt precizētu darbinieku sarakstu. 

 

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 

likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu,  

66.panta trešo daļu, 107.panta otrās daļas 10.punktu  

 

Dalībnieku sapulce NOLEMJ: 

1. Apstiprināt SIA “Spunģēni – Daugavieši” plānoto budžetu 2022.gadam (1.pielikums). 

2. SIA “Spunģēni – Daugavieši” valdei aktualizēt SIA “Spunģēni – Daugavieši” Vidējā 

termiņa darbības stratēģiju 2021.-2024. gadam saskaņā ar apstiprināto plānoto budžetu 

2022.gadam. 

3. SIA “Spunģēni – Daugavieši” valdei iesniegt sarakstu par plānoto tehnikas vienību 

iegādi un investīcijām 2022.gadā. 

4. 2022.gada 1. ceturkšņa beigās sasaukt dalībnieku sapulci, lai izskatītu jautājumu par 

atkritumu apsaimniekošanas finansiālo stāvokli un izskatītu finansiālā stāvokļa uzlabošanas 

pasākumus atkritumu apsaimniekošanā. 

 

 

2. § 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Spunģēni – Daugavieši” zvērināta revidenta 

iecelšana un atlīdzības noteikšana 

 

 

G. Gogulis: Noskaidro, kādam periodam nepieciešams iecelt revidentu. 

 

N. Zizlāns: Zvērināts revidents nepieciešams revīzijas veikšanai un zvērināta revidenta 

atzinuma sniegšanai par SIA „Spunģēni – Daugavieši” 2021.gada pārskatu. 

Sabiedrība veica cenu aptauju “Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta atzinuma 

sniegšana”, piedāvājums tika nosūtīts sešiem zvērinātiem revidentiem. Noteiktajā termiņā 

pieteicās viens pretendents SIA “Pagrabnieces Auditoru Birojs” , zvērināta revidente Nellija 

Pagrabniece, kura arī iepriekšējos gadus Sabiedrībā veikusi  revīzijas pakalpojumus, līdz ar to 

pietiekami labi izprot tās darbības jomu. 

 

G. Gogulis: Noskaidro SIA “Pagrabnieces Auditoru Birojs” piedāvāto cenu par revīzijas 

pakalpojumiem. 

 

N. Zizlāns: Cena par revīzijas pakalpojuma sniegšanu sastāda EUR 700,00 bez PVN. 

 

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis pārliecinās, vai kādam no sapulces dalībniekiem ir vēl 

kādi iebildumi vai jautājumi. Iebildumu un jautājumu vairāk nav. 

 

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 

likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu,  

66.panta pirmās daļas 5.punktu un 8.punktu 

 

Dalībnieku sapulce NOLEMJ: 

1. Iecelt SIA “Pagrabnieces Auditoru Birojs”, reģistrācijas numurs 40002030404, 

juridiskā adrese: Hospitāļu iela 8-8A, Rīga, par SIA „Spunģēni – Daugavieši”, reģistrācijas 

numurs 45403015460, revidentu 2021gada pārskata revīzijai. 



 

 

2. Noteikt revidentam SIA “Pagrabnieces Auditoru Birojs” atlīdzību par SIA 

„Spunģēni – Daugavieši” 2021.gada revīzijas pakalpojumiem EUR 700 (septiņi simti euro) 

bez PVN. 

3. Noslēgt SIA „Spunģēni – Daugavieši” valdei līgumu par revīzijas pakalpojumiem 

2021.gadā ar revidentu SIA “Pagrabnieces Auditoru Birojs” 

 

 

 

Sapulce slēgta: 2022.gada 26. janvārī pulksten 15.45.  

 

 

 

Dalībnieku sapulces vadītājs: 

Jēkabpils novada pašvaldība    

kapitāla daļu turētāja pārstāvis              (paraksts*)                                            G.Gogulis 

 

Dalībnieku sapulces protokoliste:                                                  

SIA “Spunģēni – Daugavieši” 

parādu piedzinēja                                         (paraksts*)                                                   S. Čandere 

 

 

 

 

 

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

 


