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SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 

Ilūkstē 
      

2012.gada 29.martā                                                                    Nr. 4., 5.& 
                                                                       Lēmums Nr.103  
 

Par pamatl īdzek ļu nodošanu SIA “ORNAMENTS” bilanc ē un pamatkapit āla 
palielin āšanu 

 
 

Izskatot SIA „Ornaments” valdes locekles L.Rēķes iesniegumu ar lūgumu nodot 
kapitālsabiedrības bilancē ar ūdenssaimniecību saistītos pamatlīdzekļus Subates pillsētā un 
Dvietes ciemā, jo SIA ”Ornaments” vēlas īstenot projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Subatē“ 
un projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Ilūkstes novada Dvietes ciemā 2. kārtai“, kuriem ir 
izstrādāti tehniskie pamatojumi, bet pēc projekta nosacījumiem pamatlīdzekļiem, kuri iesaistīti 
projektos ir jābūt iesniedzēja bilancē, kā arī iepazīstoties ar klāt pievienotajiem dokumentiem, 
dome konstatēja, ka projektā ir iesaistīti šādi pamatlīdzekļi: 

1) Pazemes ūdens tvertne un sūkņu stacija Dvietes pagasta attīrīšanas iekārtās, uzcelšanas 
gads 1975; 

2) Ūdenspagādes un kanalizācijas sistēma ar attīrīšanas iekārtām Dvietes pagastā, uzcelšanas 
gads 2007; 

3) Ārējais ūdensvads Subatē, uzcelšanas gads 1999; 

4) Artēziskā aka Subatē, uzcelšanas gads 1999;   

5) Sūkņu stacija Subatē, uzcelšanas gads 1999; 

6) Artēziskā aka Subatē, uzcelšanas gads 1983; 

7) Artēziskā aka Baltmuiža Subatē, uzcelšanas gads 1972; 

8) Artēziskā aka Dubulti Subatē, uzcelšanas gads 1970; 

9) Artēziskā aka Līvāni, Subatē,uzcelšanas gads 1980; 

10) Artēziskais urbums Subate-1a, uzcelšanas gads 2004; 

11) Rekonstruētā ārējā ūdensvadu sitēma Subatē, uzcelšanas gads 2004; 

12) Atdzelžošanas iekārtas Subate-1, uzcelšanas gads 2004. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmo daļu, likuma „Par valsts un 
pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 31., 42., 43. pantu, Komerclikuma 151.-154., 
196.-198. pantu, kā arī ņemot vērā finanšu komitejas 26.03.2012. atzinumu (protokols Nr.3),  
atklāti balsojot ar 10 bals īm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nol ēma:  

1. Nodot ar 2012.gada 1.aprīli SIA ”Ornaments” Ilūkstes novada pašvaldībai piederošos 
pamatl īdzek ļus LVL 140 953,27  (viens simts četrdesmit tūkstoši deviņi simti piecdesmit trīs lati 
27 santīmi) bilances atlikušajā vērtībā: 

1.1. Pazemes ūdens tvertne un sūkņu stacija Dvietes pagasta attīrīšanas iekārtās, 
uzcelšanas gads 1975, gada nolietojuma norma 9,01%, bilances vērtība LVL 1 750,00, 
nolietojums LVL 1 400,66, atlikusī vērtība LVL 349,34; 
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1.2. Ūdenspagādes un kanalizācijas sistēma ar attīrīšanas iekārtām  Dvietes pagastā, 
uzcelšanas gads 2007, gada nolietojuma norma 5.0%, bilances vērtība LVL 164 322,72, 
nolietojums LVL 41 378,54, atlikusī vērtība LVL 122 944,18; 

1.3. Ārējais ūdensvads Subatē, uzcelšanas gads 1999, gada nolietojuma norma 5.0%, 
bilances vērtība LVL 802,13, nolietojums LVL 528,98, atlikusī vērtība LVL 273,15; 

1.4. Artēziskā aka Subatē, uzcelšanas gads 1999, gada nolietojuma norma 2.0%, bilances 
vērtība LVL 581,25, nolietojums LVL 153,16, atlikusī vērtība LVL s 428,09;  

1.5. Sūkņu stacija Subatē, uzcelšanas gads 1999, gada nolietojuma norma 10.0%, bilances 
vērtība LVL 278,95, nolietojums LVL 278,95, atlikusī vērtība LVL 0,00;   

1.6. Artēziskā aka Subatē, uzcelšanas gads 1983, gada nolietojuma norma 2.0%, bilances 
vērtība LVL 204,50, nolietojums LVL 118,27, atlikusī vērtība LVL 85,20;  

1.7. Artēziskā aka Baltmuiža Subatē, uzcelšanas gads 1972, gada nolietojuma norma 2.0%, 
bilances vērtība LVL 462,70, nolietojums LVL 371,85, atlikusī vērtība LVL 90,85;   

1.8. Artēziskā aka Dubulti Subatē, uzcelšanas gads 1970, gada nolietojuma norma 2.0%, 
bilances vērtība LVL 333,90, nolietojums LVL 281,81, atlikusī vērtība LVL 52,09;   

1.9. Artēziskā aka Līvāni, Subatē, uzcelšanas gads 1980, gada nolietojuma norma 2.0%, 
bilances vērtība LVL 400,00, nolietojums LVL 258,09, atlikusī vērtība LVL 141,91; 

1.10. Artēziskais urbums Subate-1a, uzcelšanas gads 2004, gada nolietojuma norma 2.0%, 
bilances vērtība LVL 6 050,00, nolietojums LVL 927,77, atlikusī vērtība LVL 5 122,23;   

1.11. Rekonstruētā ārējā ūdensvadu sitēma Subatē, uzcelšanas gads 2004, gada 
nolietojuma norma 5.0%, bilances vērtība LVL 13 074,28, nolietojums LVL 4 910,18, 
atlikusī vērtība LVL 8 164,10;  

1.12. Atdzelžošanas iekārtas Subate-1, uzcelšanas gads 2004, gada nolietojuma norma 
10.0%, bilances vērtība LVL 14 234,73, nolietojums LVL 10 932,80, atlikusī vērtība LVL 
3 302,13.  

2. Piekrist palielin āt pamatkapitālu veicot mantisko ieguldījumu SIA ”Ornaments” 
pamatkapitālā par vērtību, kuru sniegs eksperts, kurš iekļauts komercreģistra iestādes 
apstiprinātajā sarakstā, pretī saņemot attiecīgu SIA “Ornaments“ kapitāla daļu skaitu. 

3. Izveidot pieņemšanas – nodošanas komisiju  šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs - deputāts Jānis Krievāns; 

Komisijas locekļi: 

3.1. Dvietes pagasta pārvaldes lietvedības sekretāre/ kasiere - Inta Vaitkuna; 

3.2. Subates Kultūras nama vadītāja - Gunta Okmane; 

3.3. Pašvaldības grāmatvede - Nellija Krimele; 

3.4. SIA „Ornaments” ūdens apgādes un kanalizācijas iecirkņa vadītājs - Vladimirs 
Stepanovs. 

4. SIA „Ornaments” valdei nodrošin āt visu darbību veikšanu, kas saistītas ar kapitāldaļu 
turētāju sapulces sasaukšanu, nepieciešamo dokumentu sagatavošanu  un iesniegšanu 
Uzņēmumu reģistrā. 

5. Uzdot kapitāla daļu turētāja pārstāvim domes priekšsēdētājam Stefanam Rāznam SIA 
„Ornaments” dalībnieku sapulcē balsot „PAR” jautājumā par pamatkapitāla palielināšanu, 
palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu un statūtu jaunajā redakcijā apstiprināšanu. 

6. Kontroli  par šī lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektorei Līgai Dudarei. 

 
 
Sēdes vadītājs                                               Stefans Rāzna 
 


