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Aizkrauklē
2021.gada 1.jūlijā

ārkārtas sēdes protokols Nr.2., 4.p.

LĒMUMS Nr.5
Par Aizkraukles novada pašvaldības iestāžu nosaukumu maiņu
un paraksta tiesību noteikšanu
Administratīvi teritoriālās reformas (turpmāk- ATR) ietvaros apvienotās pašvaldības uzsāk
darbu pēc pašvaldību domes pirmās sēdes 2021.gada 1.jūlijā. Pašvaldībām apvienojoties, tiek
izveidota jauna atvasināta publiska persona – pašvaldība, un tā pārmanto iepriekš visu pastāvošo
atvasināto publisko personu (pašvaldību) tiesības un saistības. Ņemot vērā, ka darbu ar 2021.gada
1.jūliju turpinās bijušo pašvaldību iestādes, kas ir arī reģistrētas kā nodokļu maksātāji un attiecīgajās
teritorijās veic iestāžu grāmatvedības uzskaiti, nepieciešams mainīt šo iestāžu nosaukumus, ar mērķi
sakārtot informāciju Uzņēmumu reģistrā, Valsts ieņēmumu dienestā un kredītiestādēs.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 1. punktu, 21. panta pirmās
daļas 8.punktu, atklāti balsojot: ar 19 balsīm "Par" (Andris AMBAINIS, Jānis Sarmis BAJINSKIS,
Didzis BĒRZIŅŠ, Mārtiņš DAĢIS, Uldis DZĒRVE, Gatis GŪTMANIS, Dāvis KALNIŅŠ, Guntis
LIBEKS, Leons LĪDUMS, Aigars LUKSS, Aivars MIEZĪTIS, Anita OSTROVSKA, Zane
ROMANOVA, Uģis RUBENIS, Arvis UPĪTS, Evija VECTIRĀNE, Dainis VINGRIS, Andris
ZĀLĪTIS, Einārs ZĒBERGS), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
Izdarīt izmaiņas sekojošu iestāžu, nodokļu maksātāju, nosaukumos:

1.

N.p.k.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

1.9.
1.10.
1.11.
1.12.

Iestādes nosaukums līdz 30.06.2021.

Iestādes nosaukums no
01.07.2021.

Jaunjelgavas apvienības
pārvalde
Jaunjelgavas novada Daudzeses Daudzeses pagasta
pagasta pārvalde
pārvalde
Jaunjelgavas novada Seces
Seces pagasta pārvalde
pagasta pārvalde
Jaunjelgavas novada Sērenes
Sērenes pagasta pārvalde
pagasta pārvalde
Jaunjelgavas novada Staburaga Staburaga pagasta
pagasta pārvalde
pārvalde
Jaunjelgavas novada Sunākstes Sunākstes pagasta
pagasta pārvalde
pārvalde
Kokneses apvienības
Kokneses novada dome
pārvalde
Kokneses
novada
domes
Ģimenes atbalsta centrs
ģimenes
atbalsta
centrs
"Dzeguzīte"
"Dzeguzīte"
Kokneses pašvaldības aģentūra Aģentūra "Kokneses
"Kokneses sporta centrs"
sporta centrs"
Neretas apvienības
Neretas novada pašvaldība
pārvalde
Pļaviņu apvienības
Pļaviņu novada dome
pārvalde
Skrīveru pagasta
Skrīveru novada dome
pārvalde
Jaunjelgavas novada dome

Iestādes reģistrācijas
numurs Uzņēmumu reģistrā

90000020824
90000043367
90000043738
90000043437
90000043808
90000020858
90000043494
90000073412
90009000575
90009116384
90000043649
90000074704

1.13.

2.

Skrīveru novada pašvaldības
aģentūra "Sociālās aprūpes
centrs "Ziedugravas""

Aģentūra "Sociālās
aprūpes centrs
"Ziedugravas""

90001689793

Iestādes, nodokļu maksātāji, kuru nosaukumi nemainās:
N.p.k.

2.1.

Iestādes nosaukums līdz 30.06.2021.

Kokneses
pamatskola
attīstības centrs

Iestādes nosaukums no
01.07.2021.

Iestādes reģistrācijas
numurs Uzņēmumu
reģistrā

- Kokneses pamatskola - 90000043136
attīstības centrs

3.

Noteikt, ka 1.un 2.punktā minētās iestādes turpina veikt attiecīgo Aizkraukles novada
pašvaldības iestāžu grāmatvedības uzskaiti atbilstoši spēkā esošajiem grāmatvedības
organizācijas dokumentiem.

4.

Noteikt, ka 1.un 2.punktā minēto iestāžu paraksta tiesības kredītiestādēs tiek piešķirtas
Aizkraukles novada patvaldības izpilddirektoram, iestādes vadītājam, galvenajam
grāmatvedim un galvenā grāmatveža vietniekam.

5.

Uz šī lēmuma pamata, rīkojumu par paraksta tiesību piešķiršanu konkrētām personām,
nepieciešamības gadījumā, izdod Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs.

6.

Lēmuma izpildi uzdot Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektoram.

Sēdes vadītājs,
Aizkraukles novada domes
priekšsēdētājs

Šis dokuments ir elektroniski
parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu un satur laika zīmogu
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