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SIA “Jēkabpils pakalpojumi” korporatīvās pārvaldības
politika
SIA “Jēkabpils pakalpojumi” pārvaldi īsteno dalībnieks, dalībnieku sapulce un valde.
SIA “Jēkabpils pakalpojumi”100% kapitāla daļu turētāja ir Jēkabpils pilsētas pašvaldība.
Jēkabpils pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Jēkabpils pilsētas domes
izpilddirektors.
Dalībnieku sapulce pieņem lēmumus par sabiedrības gada pārskatu apstiprināšanu, peļņas
izlietošanu, valdes locekļa un valdes priekšsēdētāja ievēlēšanu un atsaukšanu, revidenta
ievēlēšanu un atsaukšanu, prasības celšanu pret valdes locekli vai atteikšanos no prasības, kā
arī par sabiedrības pārstāvja iecelšanu sabiedrības pārstāvēšanai tiesā, sabiedrības statūtu
apstiprināšanu un grozīšanu, atlīdzības apmēru revidentam un valdei, pamatkapitāla
palielināšanu vai samazināšanu, sabiedrības reorganizāciju, likvidatora ievēlēšanu un
atsaukšanu, vidēja termiņa darbības stratēģiju, apstiprina ikgadējo budžetu un uzrauga tā
izpildi, uzrauga iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmu darbību, pārskata to atbilstību
un efektivitāti, apstiprina būtiskākās politikas , kurās definēti sabiedrības darbības principi
attiecībā uz risku pārvaldību, interešu konflikta novēršanu, korupcijas apkarošanu,
korporatīvo pārvaldību un citiem jautājumiem.
Valde vada un pārstāv sabiedrību, atbild par kapitālsabiedrības darbību, kā arī par
grāmatvedības atbilstību tiesību aktiem, pārvalda kapitālsabiedrības mantu, īsteno
kapitālsabiedrības stratēģisko virzību, attīstības plānus, mērķus un politikas.
Kapitālsabiedrības darbības caurskatāmība un informācijas atklāšana
Kapitālsabiedrība nodrošina pārbaudītas, precīzas un nepārprotamas būtiskākās finanšu un
nefinanšu informācijas (kapitālsabiedrības finanšu mērķu (saskaņā ar apstiprinātu gada
pārskatu) un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultātus, veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības
budžetā, informāciju par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā
izlietojumu, kapitālsabiedrības izstrādātos pārskatus, informāciju par īpašuma struktūru,
informāciju par organizatorisko struktūru, informāciju par saņemtajiem ziedojumiem,
informāciju par veiktajiem iepirkumiem, statūtus, informāciju par valdes locekļiem,
informāciju par visām paziņotajām dalībnieku sapulcēm, atalgojuma politikas principus,
kapitālsabiedrības ziedošanas stratēģiju.) savlaicīgu publiskošanu. Visa būtiskākā publiskotā
informācija ir pieejama kapitālsabiedrības interneta vietnē.
Risku vadība
Kapitālsabiedrības darbības riski tiek pastāvīgi identificēti un pārvaldīti.
Atalgojums
Kapitālsabiedrības valdes atalgojumu nosaka dalībnieku sapulce, darbinieku atalgojums –
saskaņā ar kapitālsabiedrības atalgojuma politiku.
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Korporatīvā sociālā atbildība
Kapitālsabiedrība savu komercdarbību veic atbildīgi pret vidi, darbiniekiem un sabiedrību.
Kapitālsabiedrība neatbalsta politiska un reliģiska satura aktivitātes.

