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1. Vispārīgā informācija par kapitālsabiedrību
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zasas aptieka” (turpmāk tekstā – SIA “Zasas aptieka”,
Sabiedrība), reģistrācijas numurs 55403005341, dibināta 1996.gada 27.novembrī, juridiskā
adrese: Zaļā iela 10, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5239. SIA “Zasas aptieka” līdz
2021.gada 30.jūnijam piederēja bijušajai Jēkabpils novada pašvaldībai, ar 2021.gada 1.jūliju
100% kapitāla daļas pieder jaunizveidotajai Jēkabpils novada pašvaldībai2.
Kapitālsabiedrības reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls ir 5 865 EUR, ko veido
5 865 kapitāldaļas.
Jēkabpils novada pašvaldība saskaņā ar Domes 2022.gada 26.maija lēmuma Nr.454 “Par tiešās
līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās” (protokols Nr.11, 57.§) 8.1.punktu lēmusi sabiedrībā
ar ierobežotu atbildību “Zasas aptieka” reģistrācijas Nr. 55403005341, līdzdalību nesaglabāt, to
atsavinot.
Saskaņā ar to, ka Sabiedrībai nav izveidota mājas lapa informācija sniegta tādā apmērā kādā
saņemta no SIA “Zasas aptiekas” un Sabiedrības iepriekšējā īpašnieka.
2. Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.1);
Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzienība specializētajos veikalos (47.73);
Medicīnas un ortopēdisko preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.74);
Kosmētikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.75);
Veselības un sociālā aprūpe (Q).

3. Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti
Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Zasas aptieka” nav apstiprināta vidēja termiņa darbības
stratēģija, līdz ar to kapitālsabiedrības finanšu mērķu (saskaņā ar apstiprinātu gada pārskatu) un
nefinanšu mērķu īstenošanas rezultātu par pēdējiem pieciem gadiem izvērtējums nav attiecināms.
Šobrīd, pamatojoties uz Jēkabpils novada domes 2022.gada 26.maija lēmuma Nr.454 “Par tiešās
līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās” (protokols Nr.11, 57.§) 8.1.punktu uzsākts
Sabiedrības atsavināšanas process.
4. Veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetos (tai skaitā dividendes, atskaitījumi,
nodokļu maksājumi) par pēdējiem pieciem gadiem

Izmaksātās dividendes
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Uzņēmuma ienākuma nodoklis
Pievienotās vērtības nodoklis
Valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas
Dabas resursu nodoklis

2017.gads, 2018.gads, 2019.gads, 2020.gads, 2021.gads,
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
26,55
21,00
325,00
3146,05
2803,01
2784,17
3209,98
4 359,00
13,00
2712,84
2771,88
3029,00
3440,10
4 006,00
5770,22

6627,71

6800,80

6589,11

8 277,00

-

-

-

-

-

Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas
noteikumu 6.punktu, ar 2021.gada 1.jūliju Jēkabpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000024205, ir Jēkabpils pilsētas
pašvaldības, Aknīstes novada pašvaldības, Jēkabpils novada pašvaldības, Krustpils novada pašvaldības, Salas novada pašvaldības
un Viesītes novada pašvaldības institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
2

2

Nekustamā īpašuma nodoklis
Uzņēmējdarbības riska nodeva
Transporta līdzekļu ekspluatācijas
un vieglo transportlīdzekļu nodoklis
Citas nodevas un iemaksas
Kopā nodokļi , nodevas, EUR:

17,28

17,28

17,28

17,28

21,00
18,00

-

-

-

-

-

11659,39

12246,43

12631,25

13256,47

16 681,00

5. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu
(ja attiecināms) par pēdējiem pieciem gadiem
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zasas aptieka” laika periodā no 2017.gada 01.janvāra līdz
2021.gada 31.decembrim finansējumu saimnieciskajai darbībai no valsts vai pašvaldības budžeta
nav saņēmusi.
Gads

Summa,
Izlietojums
EUR
Pašvaldības ieguldījums pamatkapitālā
2017.gads
n/a
2018.gads
n/a
2019.gads
n/a
2020.gads
n/a
2021.gads
n/a
SIA “Zasas aptieka” peļņas izlietojums
par 2017.gadu
531,00
Novirzīta zaudējumu segšanai
par 2018.gadu
n/a
par 2019.gadu
410,00
Novirzīta zaudējumu segšanai
par 2020.gadu
6 501,00 Novirzīta zaudējumu segšanai 2 468,00 euro, 21,00 euro
izmaksāts dividendēs bij., Jēkabpils novada pašvaldībai (tai skaitā
uzņēmuma ienākuma nodoklis), 4012,00 euro ieguldīts
Sabiedrības attīstībā.
par 2021.gadu
5 141,00 Izmaksātas dividendes 80 % apmērā saskaņā ar Jēkabpils novada
domes 26.05.2022. lēmuma Nr. 453, 3. punktu.

6. Kapitālsabiedrības izstrādātie pārskati
Zvērināta revidenta nepārbaudīti starpperiodu pārskati par trim, sešiem un deviņiem mēnešiem
laika periodā no 2017.gada 01.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim sabiedrībā ar ierobežotu
atbildību “Zasas aptieka” netika gatavoti.
Laika periodā no 2017.gada 01.janvāra līdz 2020.gada decembrim sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “Zasas aptieka” gada pārskatiem nav veikts zvērināta revidenta audits. Zvērināta
revidenta audits veikts gada pārskatam par 2021.gadu. Cita informācija no Sabiedrības un
Sabiedrības iepriekšējā īpašnieka nav saņemta.

 AKTĪVAS SAITES uz PDF dokumentiem
Zvērināta revidenta nepārbaudīts gada pārskats par 2017.gadu
Zvērināta revidenta nepārbaudīts gada pārskats par 2018.gadu
Zvērināta revidenta nepārbaudīts gada pārskats par 2019.gadu
Zvērināta revidenta nepārbaudīts gada pārskats par 2020.gadu
Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats par 2021.gadu
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7. Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalība citās sabiedrībās)
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zasas aptieka” ir Jēkabpils novada pašvaldības 100 %
kapitālsabiedrība. Kapitālsabiedrībai nav līdzdalības citās sabiedrībās.
8. Informācija par organizatorisko struktūru
SIA “Zasas aptieka” organizatoriskā struktūra

Valde

Prokūrists

Grāmatvedis

Apkopējs

9. Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu par pēdējiem
pieciem gadiem
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zasas aptieka” laika periodā no 2017.gada 01.janvāra līdz
2021.gada 31.decembrim nav veikusi ziedojumus (dāvinājumus) un nav saņēmusi ziedojumus no
fiziskām un juridiskām personām.
10. Informācija par iepirkumiem
Laika periodā no 2017.gada 01.jānvāra līdz 2021.gada 31.decebrim sabiedrība ar ierobežotu
atbildību “Zasas aptieka” nav veikusi iepirkumus3.
11. Statūti

 AKTĪVA SAITE uz PDF dokumentu
SIA "Zasas aptieka" statūti
12. Valdes nolikums vai cits tam pielīdzināms dokuments, kas regulē tās darbību
Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Zasas aptieka” nav izstrādāts valdes nolikums vai cits tam
pielīdzināms dokuments. Sabiedrības valde darbojas Sabiedrības statūtos noteiktajā kārtībā, cita
informācija no Sabiedrības un Sabiedrības iepriekšējā īpašnieka nav saņemta.
13. Informācija par valdes locekļiem (CV par katru atsevišķi)

 AKTĪVA SAITE uz PDF dokumentiem
CV A.Krūkle
CV I.Putraima

3

Elektronisko iepirkumu sistēma (eis.gov.lv)

4

14. Informācija par visām paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm, tai skaitā
par darba kārtību un lēmumiem

 AKTĪVA SAITE uz PDF dokumentiem
Dalībnieku sapulces protokols 2020.05.21.
Dalībnieku sapulces protokols 2021.04.08.
Dalībnieku sapulces protokols 2021.05.26.
Dalībnieku sapulces protokols 2022.01.27.
Dalībnieku sapulces protokols 2022.04.19.
Dalībnieku sapulces protokols 2022.06.06.
15. Atalgojuma un personāla politikas principi un informācija par katra valdes locekļa
atalgojumu
Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Zasas aptieka” nav izstrādāta atalgojuma un personāla
politika, cita informācija no Sabiedrības un Sabiedrības iepriekšējā īpašnieka nav saņemta.
Šobrīd, pamatojoties uz Jēkabpils novada domes 2022.gada 26.maija lēmuma Nr.454 “Par tiešās
līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās” (protokols Nr.11, 57.§) 8.1.punktu uzsākts
Sabiedrības atsavināšanas process.

Darba samaksas apmērs sadalījumā pa amatu grupām
Amatu grupas
Grāmatvedis
Apkopējs
Valde

Minimālā un maksimālā bruto darba alga
430,00-500,00 EUR/mēnesī
250,00-400,00 EUR/mēnesī
1000,00-1150,00 EUR/mēnesī

16. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas)
kārtība
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zasas aptieka” statūti neparedz veikt ziedojumus.
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