
Informācija par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens” dalībnieku sapulcēm 2022.gadā 

Protokola 

numurs 

Datums Darba kārtība Lēmumi 

2022/1 14.02.2022. 1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) 

iecelšana. 

2. Par piekrišanu noslēgt vispārīgo vienošanos. 

3. Pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla 

palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, 

statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana. 

4. SIA “Daugavpils ūdens” darbinieku atlīdzības 

noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un 

kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, 

prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, 

mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī 

citu ierobežojošo nosacījumu apstiprināšana jaunā 

redakcijā. 

 

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) 

iecelšana. 

- par dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju) iecelt [..]. 

 

2. Par piekrišanu noslēgt vispārīgo vienošanos. 

dot piekrišanu SIA valdes loceklei noslēgt vispārīgo 

vienošanos par būvdarbu veikšanu nekustamo īpašumu 

pieslēgšanai Daugavpils pilsētas centralizētajai ūdensapgādes 

un/vai kanalizācijas sistēmai ar SIA “AVITON” 

(reģ.Nr.40103253084, juridiskā adrese Strautu iela 32, Rīga, 

LV-1073), SIA “KONNA” (reģ.Nr.41503029278, juridiskā 

adrese  Kārklu iela 3, Daugavpils, LV-5401), SIA “Apola-D” 

(reģ.Nr.40003215620, juridiskā adrese  Patversmes iela 9, 

Daugavpils, LV-5404), par summu 613 440.00 EUR (seši 

simti trīspadsmit tūkstoši četri simti četrdesmit euro, 00 centi) 

bez pievienotās vērtības nodokļa, ar nosacījumu, ka vispārīgā 

vienošanās tiks noslēgta tikai pēc tam, kad Domes budžetā 

tiks paredzēti papildus līdzekļi līdzfinansējuma programmas 

īstenošanai. 

 

3. Pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla 

palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu 

jaunā redakcijā apstiprināšana. 

- Apstiprināt SIA „Daugavpils ūdens” pamatkapitāla 

palielināšanas noteikumus, palielinot pamatkapitālu par EUR 

200 000 (divi simti tūkstošiem euro), veicot naudas 

ieguldījumu.  

- Apstiprināt palielināto jauno pamatkapitālu EUR 8 094 

415 (astoņi miljoni deviņdesmit četri tūkstoši četri simti 

piecpadsmit euro) apmērā.  

- Apstiprināt statūtu grozījumus un statūtu jauno redakciju. 



- Uzlikt par pienākumu SIA valdes loceklei iesniegt 

pieteikumu Uzņēmumu reģistram par SIA pamatkapitāla 

izmaiņām un statūtu jauno redakciju. 

 

4. SIA “Daugavpils ūdens” darbinieku atlīdzības 

noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un 

kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai 

un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba 

algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo 

nosacījumu apstiprināšana jaunā redakcijā. 

- saskaņot SIA „Daugavpils ūdens” darbinieku atlīdzības 

noteikšanas svarīgākos nosacījumus pabalstu un 

kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un 

citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) 

maksimālos apmērus, kā arī citus ierobežojošus nosacījumus 

(pielikumā). 

 
 

 


