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LĒMUMS Nr.59 

Par pašvaldības kapitālsabiedrību kapitāla daļu īpašnieka maiņu  

 

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 

6.punktu, kas paredz ar 2021.gada pašvaldību vēlēšanās jaunievēlētās pašvaldības domes vai ar 

atsevišķu likumu ieceltas pagaidu administrācijas pirmo sēdi izbeidzas visu bijušo pašvaldību 

domju pilnvaras. Novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, 

mantas, tiesību un saistību pārņēmēja, kā arī ņemot vērā šī likuma pielikumu (apvienojas bijušo 

novadu Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu, Skrīveru) pašvaldības un kā 

institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja ir Aizkraukles novada pašvaldība – 

administratīvais centrs, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 

likuma 11.panta pirmās daļas 1.punktu, atklāti balsojot:  ar 19 balsīm "Par" (Aigars LUKSS, Aivars 

MIEZĪTIS, Andris AMBAINIS, Andris ZĀLĪTIS, Anita OSTROVSKA, Arvis UPĪTS, Dainis 

VINGRIS, Dāvis KALNIŅŠ, Didzis BĒRZIŅŠ, Einārs ZĒBERGS, Evija VECTIRĀNE, Gatis 

GŪTMANIS, Guntis LIBEKS, Jānis Sarmis BAJINSKIS, Leons LĪDUMS, Mārtiņš DAĢIS, Uģis 

RUBENIS, Uldis DZĒRVE, Zane ROMANOVA), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Aizkraukles 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Noteikt, ka ar 2021.gada 1.jūliju visas kapitāla daļas pieder Aizkraukles novada pašvaldībai 

         šādās bijušo (Kokneses, Pļaviņu, Skrīveru) pašvaldību izveidotajās kapitālsabiedrībās: 

1.1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kokneses Komunālie pakalpojumi" 
(vienotais reģistrācijas numurs: 48703001147; juridiskā adrese: 1905. gada iela 7, 

Koknese, Aizkraukles nov., LV-5113); 

1.2. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi" (vienotais 

reģistrācijas numurs:  48703000457; juridiskā adrese: Daugavas iela 43, Pļaviņas, 

Aizkraukles nov., LV-5120); 

1.3. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Skrīveru saimnieks" (vienotais reģistrācijas 

numurs: 58703000641; juridiskā adrese: Daugavas iela 37, Skrīveri, Skrīveru pag., 

Aizkraukles nov., LV-5125);  

1.4. SIA “Vidusdaugavas SPAAO”, (vienotais reģistrācijas numurs: 55403015551, 

juridiskā adrese: "Dziļā Vāda", Mežāres pag., Jēkabpils nov., LV-5226).  

2. Par kapitāla daļu turētāju: 

2.1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kokneses Komunālie pakalpojumi" 
(vienotais reģistrācijas numurs: 48703001147; juridiskā adrese: 1905.gada iela 7, 

Koknese, Aizkraukles nov., LV-5113) noteikt Aizkraukles novada pašvaldību; 

2.2. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi" (vienotais 

reģistrācijas numurs:  48703000457; juridiskā adrese: Daugavas iela 43, Pļaviņas, 

Aizkraukles nov., LV-5120) noteikt Aizkraukles novada pašvaldību; 

2.3. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Skrīveru saimnieks" (vienotais reģistrācijas 

numurs: 58703000641; juridiskā adrese: Daugavas iela 37, Skrīveri, Skrīveru pag., 

Aizkraukles nov., LV-5125) noteikt Aizkraukles novada pašvaldību.  

2.4. SIA “Vidusdaugavas SPAAO”, (vienotais reģistrācijas numurs: 55403015551, 

juridiskā adrese: "Dziļā Vāda", Mežāres pag., Jēkabpils nov., LV-5226).  
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3. Lēmumu nosūtīt:  

3.1. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Kokneses Komunālie pakalpojumi";  

3.2. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi"; 

3.3. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Skrīveru saimnieks”;  

3.4. SIA “Vidusdaugavas SPAAO”. 

4. Uzdot šī Lēmuma 3.punktā minēto kapitālsabiedrību valdes locekļiem iesniegt Uzņēmumu 

reģistrā aktualizēto dalībnieku reģistra nodalījumu.  

 

 

Sēdes vadītājs, 

domes priekšsēdētājs  

Šis dokuments ir elektroniski 

parakstīts ar drošu elektronisko 

parakstu un satur laika zīmogu 

L.Līdums 

 


