
 
 

2022. gada 6. aprīlī, plkst. 8.30 

 

Dalībnieku sapulces lēmums Nr. ĀNP/1-14-1/22/4 

 

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. 

pantu, Ādažu novada domes 24.03.2020. noteikumiem Nr.3 “Kapitālsabiedrību pārvaldības 

noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) un saskaņā ar SIA „Ādažu Namsaimnieks” (turpmāk – 

Sabiedrība) statūtiem, 2022. gada 6.aprīlī, plkst. 9.00 sasaukta dalībnieku ārkārtas sapulce. 

 

Sapulcē piedalās:  

1) Sabiedrības kapitāla daļu turētājs – Ādažu novada pašvaldības izpilddirektors Guntis 

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

pamatkapitāla un ir lemttiesīgs. 

2) Sabiedrības valdes loceklis Juris KRŪZE. 

3) Sabiedrības galvenā grāmatvede Iveta GRAUDIŅA. 

4) Ādažu novada pašvaldības Juridiskās un iepirkumu nodaļas vadītāja Everita KĀPA. 

5) Ādažu novada pašvaldības  Finanšu nodaļas vadītāja Sarmīte MŪZE. 

 

Sapulces norise: Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju un iespējamos epidemioloģiskos riskus, 

lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatīšanos un pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības 

pārvaldības likumu, 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 SIA „Ādažu Namsaimnieks” 2021.gada budžeta izlietojumu un 2022 .gada budžeta 

apstiprināšanu. 

2. Par atalgojuma izmaiņām valdes loceklim. 

3. Par Sabiedrības 2022.gada – 2024.gada darbības stratēģijas apstiprināšanu. 

 

Sapulce nolemj:  

1. Apstiprināt Sabiedrības 2021. gada budžeta izpildi un 2022. gada plānu (1. un 2.pielikums). 

2. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 791 

„Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību 

valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem 

rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” (turpmāk – 

Noteikumi) 6. punktu, Sabiedrība tika iedalīta mazo kapitālsabiedrību grupā. 

Saskaņā ar Noteikumu 12. punktu, valdes locekļa maksimālās mēneša atlīdzības apmēra 

noteikšanai var piemērot Noteikumu pielikumā norādīto valdes priekšsēdētāja maksimālās 

mēneša atlīdzības apmēra noteikšanai piemērojamo koeficientu ne vairāk kā 5,  reizinot to 

ar vidējo statistisko algu valstī 2021. gadā (EUR 1277,-). Noteikumos noteikts, ka 

atlīdzības pieaugums nevar būt lielāks par 25 % no esošā atalgojuma (EUR 2700,-). 



Izvērtējot paskaidrojošo informāciju par Sabiedrības attīstības stratēģijā definēto mērķu un 

sasniedzamo rezultātu izpildi, kā arī citus vērtējuma kritērijus (pielikumā), sapulce nolemj 

noteikt valdes locekļa atalgojumu EUR 3100,- (trīs tūkstoši viens simts euro) ar 2022. gada 

1. aprīli.  

Pielikumā: Paskaidrojoša informācija valdes locekļa atalgojuma pamatotībai, uz 1 lapas. 

3. Atlikt Sabiedrības 2022.–2024. gada darbības stratēģijas apstiprināšanu, ņemot vērā, ka 

nepieciešams to saskaņot ar Attīstība un projektu nodaļu. 

Darba kārtībā iekļautie jautājumi ir izskatīti un Sapulce tiek paziņota par slēgtu plkst. 8.55. 

 

Sapulci vadīja                                                                       G. Porietis 

 

Sapulci protokolēja                                                               J. Krūze   

 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 
 


