
 

 

 

 

 
 

 

INFORMĀCIJU PAR VISĀM PAZIŅOTAJĀM KAPITĀLSABIEDRĪBAS DALĪBNIEKU SAPULCĒM 
2021.GADS 

 

Nr.p.k. 
Izziņošanas 

datums 
Paziņojums Lēmums 

1. 03.02.2021. SIA JK Namu pārvalde paziņo, ka 2021.gada 19.februārī 
plkst.13.00, attālināti izmantojot Mirosoft Teams platformu, notiks 
ārkārtas dalībnieku sapulce ar dienas kārtību: 
1. Par dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšanu. 
2. Par kapitālsabiedrības budžeta 2021.gadam apstiprināšanu. 
3. Par kapitālsabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģijas 2021.-

2023.gadam apstiprināšanu. 

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 
pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 66.panta pirmās daļas 
13.punktu, 107.panta otrās daļas 10.punktu, Kapitāla daļu turētāja 
pārstāvis nolemj: 
1. Apstiprināt SIA JK Namu pārvalde 2021.gada budžetu (skatīt 

pielikumā). 
2. Uzdot SIA JK Namu pārvalde valdei katru ceturksni iesniegt atskaiti 

par SIA JK Namu pārvalde 2021.gada budžeta izpildi. Ceturkšņa 
atskaites iesniegšanas termiņš – nākamā mēneša pēc perioda beigām 
pēdējā darba diena. 
Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 

pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta 
pirmās daļas 12.punktu Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj: 
1. Apstiprināt SIA JK Namu pārvalde „Vidējā termiņa darbības 

stratēģija 2021.-2023.gadam” (skatīt pielikumā).  
2. Valdes loceklim Ainaram Vasilim uzdodu veikt uzraudzību par SIA 

JK Namu pārvalde „Vidējā termiņa darbības stratēģija 2021.-
2023.gadam” izvirzīto mērķu sasniegšanu. 

2. 10.03.2021. SIA JK Namu pārvalde paziņo, ka 2021.gada 24.martā plkst.13.00, 
attālināti izmantojot Mirosoft Teams platformu, notiks kārtējā dalībnieku 
sapulce ar dienas kārtību: 
1. Par dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšanu. 
2. Par kapitālsabiedrības 2020.gada Gada pārskata apstiprināšanu un 

2020.gada peļņas izlietošanu. 

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 
pārvaldības likuma 35.pantu, 66.panta pirmās daļas 1., 2.punktu, 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības Jēkabpils pilsētas domes 2016.gada 
21.aprīlī apstiprinātā nolikuma „Dividendēs izmaksājamās peļņas daļas 
noteikšanas un izmaksāšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās Jēkabpils 
pilsētas pašvaldībai pieder kapitāla daļas” 10.punkta 10.1.apakšpunktu 
nolemju: 



2.1. Apstiprināt SIA JK Namu pārvalde 2020.gada pārskatu. 
2.2. Noteikt dividendes 0 % (nulle procentu) apmērā no SIA JK Namu 

pārvalde 2020.gada peļņas.  
2.3. SIA JK Namu pārvalde 2020.gada peļņu 22 962,00 euro 

(divdesmit divi tūkstoši deviņi simti sešdesmit divi euro, 00 centi) 
apmērā novirzīt iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai. 

3. 11.03.2021. SIA JK Namu pārvalde paziņo, ka 2021.gada 12.martā plkst.9.00, 
attālināti izmantojot Mirosoft Teams platformu, notiks ārkārtas 
dalībnieku sapulce ar dienas kārtību: 
1. SIA JK Namu pārvalde valdes locekļa ievēlēšana un atlīdzības 

noteikšana. 
2. SIA JK Namu pārvalde valdes priekšsēdētāja ievēlēšana un 

atlīdzības noteikšana. 

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un 
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 65.panta otro daļu, 66.panta 
pirmās daļas 3. un 8.punktu, 79.panta otro, trešo, ceturto, piekto, sesto, 
septīto daļu, ņemot vērā Ministru kabineta 04.02.2020. noteikumu Nr.63 
“Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto 
kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un 
padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” nosacījumus, 
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj: 
1.1. Ievēlēt uz pieciem gadiem par SIA JK Namu pārvalde, reģistrācijas 

Nr. 45403000484, juridiskā adrese: Andreja Pormaļa iela 39, 
Jēkabpils, LV-5201, valdes locekli ELITU FREIJU, personas kods 
[...] un noslēgt pilnvarojuma līgumu. 

1.2. Noteikt SIA JK Namu pārvalde valdes loceklim ELITAI FREIJAI, 
[...], mēneša atlīdzību par valdes locekļa pienākumu pildīšanu EUR 
2 700,00 (divi tūkstoši septiņi simti euro, 00 centi) apmērā, nosakot 
šādu maksāšanas kārtību: katru mēnesi tiek izmaksāta fiksētā 
atlīdzība 80% apmērā no noteiktās mēneša atlīdzības. Atlikušie 20% 
tiek noteikti kā mainīgā atlīdzības daļa, kuras apmēru nosaka un 
izmaksā katru ceturksni pēc ceturkšņa rezultātu izvērtēšanas. 
Noteiktā atlīdzība tiks pārskatīta pēc 2020.gada pārskata 
apstiprināšanas. 

1.3. Pilnvarojuma līgumā tiek pielīgta: [...]. 
1.4. SIA JK Namu pārvalde valdei veikt nepieciešamās darbības un 

iesniegt nepieciešamos dokumentus grozījumu izdarīšanai Latvijas 
Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā. 
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un 

kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 65.panta otro daļu, 66.panta 
pirmās daļas 3. un 8.punktu, 79.panta otro, trešo, ceturto, piekto, sesto, 
septīto daļu, ņemot vērā Ministru kabineta 04.02.2020. noteikumu Nr.63 
“Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto 
kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un 
padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” nosacījumus, 
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj: 



2.1. SIA JK Namu pārvalde reģistrācijas Nr. 45403000484, juridiskā 
adrese: Andreja Pormaļa iela 39, Jēkabpils, LV-5201, valdes 
locekli AINARU VASILI personas kods [...], uz atlikušo pilnvaru 
laiku ievēlēt par SIA JK Namu pārvalde reģistrācijas Nr. 
45403000484, juridiskā adrese: Andreja Pormaļa iela 39, Jēkabpils, 
LV-5201, valdes priekšsēdētāju un veikt grozījumus noslēgtajā 
pilnvarojuma līgumā. 

2.2. Noteikt SIA JK Namu pārvalde valdes priekšsēdētājam AINARAM 
VASILIM, personas kods [...], mēneša atlīdzību par valdes 
priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu EUR 3 000,00 apmērā, nosakot 
šādu maksāšanas kārtību: katru mēnesi tiek izmaksāta fiksētā 
atlīdzība 80% apmērā no noteiktās mēneša atlīdzības. Atlikušie 
20% tiek noteikti kā mainīgā atlīdzības daļa, kuras apmēru nosaka 
un izmaksā katru ceturksni pēc ceturkšņa rezultātu izvērtēšanas. 
Noteiktā atlīdzība tiks pārskatīta pēc 2020.gada pārskata 
apstiprināšanas. 

2.3. Pilnvarojuma līgumā tiek pielīgta: [...]. 
2.4. SIA JK Namu pārvalde valdei izstrādāt SIA JK Namu pārvalde 

valdes nolikumu. 
2.5. SIA JK Namu pārvalde valdei veikt nepieciešamās darbības un 

iesniegt nepieciešamos dokumentus grozījumu izdarīšanai Latvijas 
Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā. 

4 26.03.2021. SIA JK Namu pārvalde paziņo, ka 2021.gada 8.aprīlī plkst.10.00, 
attālināti izmantojot Mirosoft Teams platformu, notiks kārtējā dalībnieku 
sapulce ar dienas kārtību: 
1. SIA JK Namu pārvalde revidenta ievēlēšana un atlīdzības apmēra 

notekšana. 
2. Atlīdzības apmēra noteikšana SIA JK Namu pārvalde valdei. 
3. Citi jautājumi. 

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 
pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta 
pirmās daļas 5.punku un 8.punktu, Kapitāla daļu turētāja pārstāvis 
nolemj: 
1.1. Ievēlēt par zvērinātu revidenti NELLIJU PAGRABNIECI – 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PAGRABNIECES 
AUDITORU BIROJS", reģistrācijas Nr.40002030404 par SIA JK 
Namu pārvalde revidentu 2021.gada pārskata revīzijai, slēdzot 
atbilstošu pakalpojuma līgumu un noteikt zvērinātai revidentei 
NELLIJAI PAGRABNIECEI – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
"PAGRABNIECES AUDITORU BIROJS" atlīdzību par 
2021.gada pārskata revīzijas veikšanu un neatkarīga revidenta 
ziņojuma sagatavošanu 2 400.00 euro (divi tūkstoši četri simti 
euro, 00 centi) apmērā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli. 

1.2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
1.3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdodu veikt SIA JK Namu pārvalde 

valdes priekšsēdētājam Ainaram Vasilim. 



Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 
pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta 
pirmās daļas 8.punktu, 79.panta ceturto, sesto, septīto un astoto  daļu, 
ņemot vērā Ministru kabineta 04.02.2020. noteikumu Nr.63 “Noteikumi 
par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto 
kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un 
padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”, Kapitāla daļu 
turētāja pārstāvis nolemj: 
2.1. Noteikt, ka SIA JK Namu pārvalde, reģistrācijas numurs 

45403000484, atbilst mazās kapitālsabiedrības grupai. 
2.2. Ar 2021.gada 1.aprīli noteikt SIA JK Namu pārvalde valdes 

priekšsēdētājam Ainaram Vasilim [...] mēneša atlīdzību atbilstoši 
Centrālas statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā 
publicētajam valstī strādājošo 2020.gada vidējās darba samaksas 
apmēram 1143 euro piemērojot koeficientu 2,79, noapaļojot pilnos 
euro – 3 189,00 euro (trīs tūkstoši viens simts astoņdesmit deviņi 
euro, 00 centi) mēnesī, nosakot šādu maksāšanas kārtību: 
- katru mēnesi tiek izmaksāta fiksētā atlīdzība 3 000,00 euro 

apmērā no noteiktās mēneša atlīdzības; 
- atlikušie 189,00 euro tiek noteikti kā mainīgā atlīdzības 

daļa, kuras apmēru nosaka un izmaksā katru ceturksni pēc 
ceturkšņa budžeta izpildes izvērtēšanas un ceturtā ceturksnī 
papildus tiks vērtēta nefinanšu mērķu izpilde, t.sk. 
zinātniskās istabas izveides redzējums (projekts).  

[...]. 
2.3. Ar 2021.gada 1.aprīli noteikt SIA JK Namu pārvalde valdes 

loceklei Elitai Freijai [...] mēneša atlīdzību par darbu valdē 90 % 
apmērā no SIA JK Namu pārvalde valdes priekšsēdētāja mēneša 
atlīdzības 3 189,00 euro, noapaļojot pilnos euro – 2 870,00 euro 
(divi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit euro, 00 centi) mēnesī, 
nosakot šādu maksāšanas kārtību:  
- katru mēnesi tiek izmaksāta fiksētā atlīdzība 2 700,00 euro 

apmērā no noteiktās mēneša atlīdzības; 
- atlikušie 170,00 euro tiek noteikti kā mainīgā atlīdzības 

daļa, kuras apmēru nosaka un izmaksā katru ceturksni pēc 
ceturkšņa budžeta izpildes izvērtēšanas un ceturtā ceturksnī 
papildus tiks vērtēta nefinanšu mērķu izpilde, t.sk. 
zinātniskās istabas izveides redzējums (projekts).  

[...]. 



2.4. SIA JK Namu pārvalde valdei sagatavot grozījumus valdes 
priekšsēdētāja un valdes locekļa pilnvarojuma līgumā, iekļaujot šī 
lēmuma punktos noteikto. 

2.5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
2.6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdodu veikt SIA JK Namu pārvalde 

valdes priekšsēdētājam Ainaram Vasilim. 
    
    

 


