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Ārkārtas dalībnieku sapulces 

protokols  
 

Jēkabpilī 

 

 

2022.gada 15.augustā                                                                                       Nr.1-9/4 

 
Sapulci sasauc: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Spunģēni-Daugavieši” (turpmāk arī – 

SIA “Spunģēni-Daugavieši” valde. 

 

Sapulces norises vieta: Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads. 

 

Sapulce atklāta: 15.08.2022. plkst. 15.30. 

 

Sapulcē piedalās: 

Jēkabpils novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – izpilddirektors Uldis Skreivers 

Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperte Kristīne Jucīte 

SIA “Spunģēni –Daugavieši”  valdes loceklis Normunds Zizlāns 

 

Sapulcē nepiedalās: 

SIA “Spunģēni –Daugavieši” zvērināts revidents  Nellija Pagrabniece. 

 

Sapulces vadītājs: Kapitāla daļu turētāja pārstāvis                         Uldis Skreivers 

 

Sapulces protokolists: SIA “Spunģēni –Daugavieši”  valdes loceklis Normunds Zizlāns 

 

 

SIA “Spunģēni –Daugavieši”  Parakstītā pamatkapitāla lielums - EUR 268184 

SIA “Spunģēni –Daugavieši”  Apmaksātā pamatkapitāla lielums - EUR 268184 

 

SIA “Spunģēni –Daugavieši”  01.08.2022. paziņojumā Nr.1-3/26 norādītā Ārkārtas 

dalībnieku sapulces darba kārtība: 

 

1. Par SIA “Spunģēni-Daugavieši” pievienošanu SIA “Pils rajona Namu pārvalde” un 

reorganizācijas līguma projekta saskaņošanu. 

2. Citi jautājumi. 

 

U.Skreivers - Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ieceļ par sapulces protokolistu Normundu 

Zizlānu. Apstiprina ārkārtas dalībnieku sapulces aktuālo darba kārtību. Ārkārtas dalībnieku 

sapulces darba kārtība: 



 

 

1. Par SIA “Spunģēni-Daugavieši” pievienošanu SIA “Pils rajona Namu pārvalde” un 

reorganizācijas līguma projekta saskaņošanu. 

2. Citi jautājumi. 

 

 

 

1. § 

Par SIA “Spunģēni-Daugavieši” pievienošanu SIA “Pils rajona Namu pārvalde” 

un reorganizācijas līguma projekta saskaņošanu. 

 

 

U.Skreivers - pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 

pārvaldības likuma 127.panta pirmo daļu un uz 2022.gada 26.maija Jēkabpils novada 

pašvaldības domes lēmuma Nr.454 “Par tiešās līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās” 

4.punkta  noteikumiem, un to, ka Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pils rajona Namu 

pārvalde", reģistrācijas numurs: 45403004912 un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Spunģēni-

Daugavieši”, reģistrācijas Nr.45403015460 visas kapitāla daļas 100% apmērā pieder Jēkabpils 

novada pašvaldībai, un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pils rajona Namu pārvalde" un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Spunģēni-Daugavieši” dalībnieku sapulces ir pieņēmušas 

lēmumus par reorganizāciju, savstarpēji vienojoties, ir sagatvots reorganizācijas līguma 

projekts.  

U. Skreivers nosakidro, vai Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Spunģēni-Daugavieši” 

valdes loceklim Normundam Zizlānam ir kādi jautājumi vai iebildumi par reorganizācijas 

līguma projektu. 

 

N. Zizlāns – nav iebildumu pret sagatavoto reorganizācijas līguma projektu. 

 

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 

likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta desmito daļu, 68.pantu, 70.panta 

pirmo daļu 

 Kapitāla daļu turētāja pārstāvis NOLEMJ: 
1.1. Atbilstoši Jēkabpils novada domes 26.05.2022. lēmumam Nr. 454 ”Par tiešās 

līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās”  SIA “Spunģēni-Daugavieši” (reģistrācijas 

Nr. 45403015460) reorganizācijas ceļā pievienot SIA “Pils rajona Namu pārvalde” 

(reģistrācijas Nr. 45403004912). 
1.2. Noteikt, ka Komerclikuma 343.panta (41) daļā minētajā gadījumā SIA “Pils rajona 

Namu pārvalde” saimnieciskās darbības pārskats nav jāsagatavo. 
1.3. Noteikt, ka  SIA “Spunģēni-Daugavieši” un SIA “Pils rajona Namu pārvalde” 

reorganizācijas līgumu revidents nepārbauda. 
1.4. Saskaņot SIA “Spunģēni-Daugavieši” un SIA “Pils rajona Namu pārvalde” 

reorganizācijas līguma projektu (pielikumā). 
 

 

2. § 

Citi jautājumi 

 

U.Skreivers  - nosakidro, vai ir citi jautājumi, kurus nepieciešams izskatīt. 

 

Citu jautājumu, kurus būtu nepieciešams izskatīt nav. 

 



 

 

Sapulce slēgta: 2022.gada 15.augustā pulksten 15.45.  

 

 

 

Dalībnieku sapulces vadītājs: 

Jēkabpils novada pašvaldība    

kapitāla daļu turētāja pārstāvis              (paraksts*)                                         U. Skreivers 

 

Dalībnieku sapulces protokolists:                                                  

SIA “Spunģēni – Daugavieši” 

Valdes loceklis                                         (paraksts*)                                                   N. Zizlāns 

 

 

 

 

 

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

 


