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2021.gada 10.martā, plkst. 10:00 

 

 

Dalībnieku sapulces lēmums Nr. AND/1-34/21/4 

 

Darba kārtība: 

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

(turpmāk – Likums)_70. pantu, Ādažu novada domes 24.03.2020. noteikumiem Nr.3 

“Kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi” un saskaņā ar SIA „Ādažu Namsaimnieks” 

(turpmāk – Sabiedrība) statūtiem, 2021. gada 10.martā, plkst. 10.00 sasaukta dalībnieku 

ārkārtas sapulce. 

 

Sapulcē piedalās:  

1) Sabiedrības kapitāla daļas turētājs – Ādažu novada domes izpilddirektors Guntis 

Porietis, kurš pārstāv 100 % no Sabiedrības parakstītā, apmaksātā un balsstiesīgā 

pamatkapitāla un ir lemttiesīgs. 

2) Sabiedrības valdes loceklis Juris Krūze. 

3) Ādažu novada domes Juridiskās un iepirkuma daļas vadītāja Everita Kāpa. 

4) Ādažu novada domes finansiste Sarmīte Mūze. 

 

Sapulces norise: Ņemot vērā esošo epidemioloģisko situāciju un iespējamos epidemioloģiskos 

riskus, lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatīšanos un pamatojoties uz Covid-19 infekcijas 

izplatības pārvaldības likumu un Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumu Nr.655 

“Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, sēde  notiek attālināti, izmantojot elektroniskos 

saziņas līdzekļus videokonferences (attēlā un skaņas) režīmā. 

 

Sapulci vada G.Porietis, 

Sapulci protokolē J.Krūze 

 

Sapulce apstiprina izsludināto darba kārtību: 

1. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu. 

2. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu. 

3. Par Sabiedrības statūtu grozījumu apstiprināšanu. 

4. Par Sabiedrības statūtu jaunās redakcijas apstiprināšanu. 

 

Sapulce nolemj:  

1. Pamatojoties Ādažu novada domes 22.12.2020. lēmumu Nr.266 „Par mantisko ieguldījumu 

SIA „Ādažu Namsaimnieks” pamatkapitālā”, Likuma 63.panta pirmās daļas 1.punktu un 

otro daļu, 66.panta pirmās daļas 7. un 9. punktu: 

Palielināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ādažu Namsaimnieks” pamatkapitālu par 

EUR 102 500,00 (viens simts tūkstoši pieci simti euro) Ādažu novada domei izdarot 

mantisku ieguldījumu, nekustamo īpašumu -  “Attekas iela 43”, Ādaži, Ādažu novads, ar 

kadastra Nr. 8044 007 0207, kas sastāv no zemes gabala 0,1616 ha platībā (ar kadastra 

apzīmējumu 80440070516) un katlu mājas ēkas (ar būves kadastra apzīmējumu 

80440070207004), kas 2021.gada 22.februāra “Atzinums par mantiskā ieguldījuma 



vērtību” novērtēts par EUR 102 500,00 (viens simts tūkstoši pieci simti euro), Sabiedrības 

pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu.  

4.  Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus (1. pielikums). 

5.  Apstiprināt Sabiedrības statūtu grozījumus (2. pielikums). 

6.  Apstiprināt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā (3. pielikums).  

 

Darba kārtības jautājums ir izskatīti un Sapulce tiek paziņota par slēgtu plkst. 11:15. 

 

 

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis       G.Porietis 

 

Protokolētājs          J.Krūze  

 


