
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rēzeknes Satiksme” valde informē par 
2022.gada 11. maijā notikušās Kārtējās dalībnieku sapulces pieņemto lēmumu 

 

2022.gada 11.maijā Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē notika SIA “Rēzeknes Satiksme” Kārtējā 
dalībnieku sapulce.  Kārtējā dalībnieku sapulcē tika izskatīti septiņi darba kārtībā izsludinātie jautājumi 
ar 10 papildus jautājumiem: 

 
1. SIA “Rēzeknes Satiksme” 2021.gada pārskata apstiprināšana. 

1.1. 2021.gada pārskata apstiprināšana. 
1.2. Kapitālsabiedrības iedalīšana mazo kapitālsabiedrību grupā. 

2. Peļņas sadale. 
3. SIA “Rēzeknes Satiksme” revidenta iecelšana un atlīdzības noteikšana. 
4. SIA “Rēzeknes Satiksme” vidējā termiņa darbības stratēģijas izpilde un darbības rezultāti par 
2021.gadu apstiprināšana. 
5. SIA “Rēzeknes Satiksme” darbības plāna 2022.gadam apstiprināšana. 

5.1. Valdes locekļa ziņojums pa kapitālsabiedrības plānotajiem finanšu rādītājiem 2022.gadā. 
5.2. Darbības plāna 2022.gadam apstiprināšana. 
5.3. SIA “Rēzeknes Satiksme” pieprasījuma sagatavošana pamatkapitāla palielināšanai. 

6. SIA “Rēzeknes Satiksme” valdes locekļa novērtējums. 
6.1. Valdes locekļa darbības izvērtējums par 2021.gadu. 
6.2. Pilnvarojuma līguma pārskatīšana. 

7. Citi jautājumi. 
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis papildina sapulces darba kārtības 7. jautājumu, pie citiem 
jautājumiem izskatot 3 papildus jautājumus:  

7.1. Degvielas limita noteikšana. 
7.2. Mobilo sakaru limita noteikšana. 
7.3. Operatīvā līzinga saskaņošana. 

 
 

Kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumi: 

1. Apstiprināt SIA  „Rēzeknes Satiksme” 2021.gada pārskatu ar  755,00 EUR peļņu.  
2. Apstiprināt zvērināta revidenta SIA “VR Audits” atzinumu par SIA  „Rēzeknes Satiksme” 2021.gada 
pārskatu. 
3. Iedalīt SIA “Rēzeknes Satiksme” mazo kapitālsabiedrību grupā. 
4. 2021.gada peļņu novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai. 
5. Apstiprināt par revidentu SIA „Rēzeknes Satiksme” 2022.gada pārskata revīzijai SIA “Revidents un 
Grāmatvedis” zvērināto revidentu Sandru Vilcāni.  
6. Noteikt zvērināta revidenta atlīdzību  1 500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro 00 centi), 
neietverot pievienotās vērtības nodokli. 
7. Apstiprināt SIA “Rēzeknes Satiksme” vidējā termiņa darbības stratēģijas izpildi un darbības rezultātus 
par 2021.gadu un atzīt, ka tā ir izpildīta.  
8. Apstiprināt SIA “Rēzeknes Satiksme” plānotos finanšu rādītājus 2022.gadā. 



9. Apstiprināt SIA “Rēzeknes Satiksme” darbības plānu 2022.gadam. 
10. SIA “Rēzeknes Satiksme” valdes loceklim V.Borcovam sagatavot pieprasījumu Rēzeknes 
valstspilsētas domei par kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšanu, ieguldot tajā finanšu līdzekļus 
50 000 EUR apmērā un saņemot jauno daļu skaitu.  
11. Pēc pieprasījuma apstiprināšanas sasaukt dalībnieku sapulci par SIA “Rēzeknes Satiksme” 
pamatkapitāla palielināšanu. 
12. Piešķirt un izmaksāt valdes loceklim Viktoram Borcovam  prēmiju 2 (divu) mēnešalgu apmērā par 
sabiedrības rezultātiem, vidēja termiņa darbības  stratēģijas izpildi un valdes locekļa darbības 
rezultātiem.  
13. Apstiprināt valdes locekļa mēneša atlīdzību, lai tā palielinājums nepārsniegtu 25% salīdzinājumā ar 
iepriekšējā pārskata gadā noteikto mēneša atlīdzību, tas ir, EUR 2550,00 (divi tūkstoši pieci simti 
piecdesmit euro 00 centi) apmērā, sākot no 2022.gada 1.jūnija. 
14. Apstiprināt valdes loceklim kopā 2 000 (divi tūkstoši) litru gada limitu degvielai. 
15. Apstiprināt valdes loceklim 300,00 EUR (trīs simti euro) gada limitu sakariem.  
16. Saskaņot operatīvā līzinga darījumus ar AS “SEB banka” par automašīnas Renault Traffic 
Spaceclass Blue sCi 150 EDC Grand (L2) iegādi par summu 43 690,00 EUR ar PVN, atbilstoši 
V.Borcova Pilnvarojuma līguma N.5 2.2.5.punktam. 
 

 

 
 
2022.gada 11.maija Kārtējās dalībnieku sapulces lēmums, protokols Nr.1. 


