
 

 
 

 
2021.gada 24.martā, plkst. 11.00 

 

 

Dalībnieku sapulces lēmums Nr. AND/1-34/21/6 

 

Dalībnieku sapulce (turpmāk – Sapulce) sasaukta pamatojoties uz “Publiskas personas 

kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 69. pantu, 70. un 75. pantu, un saskaņā 

ar Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens” (turpmāk – Sabiedrība) Statūtiem   

2021. gada 24. martā, plkst. 11.00  

 

Darba kārtība:   

1. Neatkarīga revidenta ziņojums par Sabiedrības 2020. gada finanšu pārskatu. 

2. Par Sabiedrības 2020. gada pārskata apstiprināšanu un peļņas izlietošanu. 

3. Sabiedrības vadības ziņojums par Sabiedrības darbības stratēģijas izpildi 2020. gadā. 

4. Par pašvaldības deleģēto uzdevumu Sabiedrībai izpildi 2020. gadā. 

5. Par prēmijas izmaksu valdes loceklim. 

6. Par līguma slēgšanu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “LEĢENDA GOLD”.  

 

Sapulces norise: Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju 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. 

 

Sapulcē piedalās: 

- Sabiedrības kapitāla daļas turētājs – Ādažu novada domes izpilddirektors Guntis 

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

pamatkapitāla un ir lemttiesīgs;  

- Sabiedrības valdes loceklis Aivars DUNDURS; 

- Sabiedrības tehniskais direktors Jānis NEILANDS; 

- Sabiedrības grāmatvede Linda PRIEDĪTE; 

- Sabiedrības jurists Jānis VEINBERGS; 

- Ādažu novada domes finansists Sarmīte MŪZE;  

- Ādažu novada domes Juridiskās un iepirkumu daļas vadītāja Everita KĀPA. 

- Sabiedrības revidents Sandra VILCĀNE. 

 

Sapulci vada G.Porietis. 

Sapulci protokolē A.Dundurs. 

 

Izskatot darba kārtībā iekļautos jautājumus Sapulce nolemj: 

1. Apstiprināt zvērinātu revidentu komercsabiedrības SIA “REVIDENTS UN 

GRĀMATVEDIS” (reģ. Nr. 40003402878) 2021. gada 19. marta neatkarīgā revidenta 

ziņojumu par Sabiedrības 2020. gada finanšu pārskatu.  



 

 
 

2. Apstiprināt Sabiedrības 2020. gada pārskatu, t.sk. finanšu rādītājus: 

2.1. ieņēmumus EUR 1 486 074,00; 

2.2. izdevumus EUR 1 357 159,00; 

2.3. peļņu EUR 128 914,00. 

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 

likuma 66. panta pirmās daļas 2.punktu un 35. pantu, kā arī Ādažu novada domes 

2016. gada 26. aprīļa noteikumiem Nr.5 “Dividendēs izmaksājamās peļņas daļas 

noteikšanas un izmaksāšanas kārtība” (turpmāk – Noteikumi), Sabiedrības 2020. gada 

peļņu EUR 128 914,00 apmērā novirzīt Sabiedrības iepriekšējo gadu zaudējumu 

segšanai.  

3. Apstiprināt atskaiti par darbības stratēģijas izpildi 2020. gadā. 

4. Apstiprināt Sabiedrības atskaiti par pašvaldības deleģēto uzdevumu izpildi 2020. gadā. 

5. Pamatojoties uz “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 

likuma” 79. panta septīto daļu, kā arī sapulces konstatējumu, ka Sabiedrības valdes 

loceklis ir izpildījis viņam noteiktos darba uzdevumus un Sabiedrība ir sekmīgi 

izpildījusi tās attīstības stratēģijā noteiktos uzdevumus 2020. gadam, līdz š.g. 

31.martam izmaksāt valdes loceklim A.Dunduram prēmiju vienas mēnešalgas apmērā. 

6. Pamatojoties uz elektronisko iepirkumu sistēmā izsludināto iepirkumu “Elektroiekārtu 

un automātisko sistēmu apkalpošana un uzturēšana” kā rezultātā tika saņemts viens 

piedāvājums, piekrist, ka Sabiedrība slēdz līgumu uz 3 gadiem ar SIA “LEĢENDA 

GOLD” par elektroiekārtu un automātisko sistēmu apkalpošanu un uzturēšanu ar 

kopējo līguma summu EUR 69 300,00 (sešdesmit deviņi tūkstoši trīs simti eiro) bez 

PVN.  

  

Pielikumā: 1. Neatkarīgā revidenta ziņojums, Sabiedrības vadības ziņojums un Sabiedrības    

gada pārskats – 1 sējums. 

2.  Sabiedrības atskaite par darbības stratēģijas izpildi 2020. gadā (2 pielikumi).   

3.  Sabiedrības atskaite par pašvaldības deleģēto uzdevumu izpildi 2020. gadā. 

 

Visi lēmumi pieņemti vienbalsīgi.  

Sapulce tiek slēgta plkst. 11.30. 

 

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis, 

Ādažu novada domes izpilddirektors           Guntis Porietis 

 

 

Protokolētājs                Aivars Dundurs 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

 

 

 


