ĒrgĜu pagasta SIA „ ŪDAS”
Reă.Nr.47103000040
Parka iela 33, ĒrgĜi, ĒrgĜu pagasts, ĒrgĜu novads, LV-4840; tālr. 64871632
APSTIPRINĀTI
2014.gada 27.martā
ar ĒrgĜu novada pašvaldības
domes lēmumu, sēdes prot.Nr.3,4.§
PAMATKAPITĀLA DAěU DENOMINĀCIJAS UN PALIELINĀŠANAS
NOTEIKUMI
PAMATKAPITĀLA DAěU DENOMINĀCIJA

ĒrgĜu pagasta SIA “ŪDAS” dalībnieks

Līdzšinējais pamatkapitāla lielums
Līdzšinējais kapitāla daĜu skaits
Līdzšinājā katras daĜas nominālvērtība
Pārrēėinātais pamatkapitāls pēc kursa
1 EUR = 0.702804 LVL
Dalībniekam atmaksājamā pamatkapitāla
summa
Pamatkapitāls pēc denominācijas

Pamatkapitāla daĜas pēc denominācijas
Pamatkapitāla daĜas nominālvērtība pēc
denominācijas

ĒrgĜu novada pašvaldība ,
juridiskā adrese: Rīgas iela 10, ĒrgĜi, ĒrgĜu
pagasts, ĒrgĜu novads, LV-4840
LVL 915.707,00 (deviĦi simti piecpadsmit
tūkstoši septiĦi simti septiĦi lati)
915 707 (deviĦi simti piecpadsmit tūkstoši
septiĦi simti septiĦas) daĜas
LVL 1.00
EUR 1.302.933,68
EUR 0,68
EUR 1.302.933,00 (Viens miljons trīs simti
divi tūkstoši deviĦi simti trīsdesmit trīs
euro)
1.302.933 (viens miljons trīs simti divi
tūkstoši deviĦi simti trīsdesmit trīs) daĜas
EUR 1,00

PAMATKAPITĀLA PALIELINĀŠANA

ĒrgĜu pagasta SIA “ŪDAS” dalībnieks

Pamatkapitāla palielināšanas iemesls

Pamatkapitāla palielināšanas veids

Pamatkapitāla palielināšanas kārtība

ĒrgĜu novada pašvaldība ,
juridiskā adrese: Rīgas iela 10, ĒrgĜi, ĒrgĜu
pagasts, ĒrgĜu novads, LV-4840
Lai nodrošinātu sekmīgu darbību
kvalitatīvu komunālo pakalpojumu
sniegšanai.
Pamatkapitāla palielināšana ir iespējama,
iepriekšējās daĜas ir pilnībā ieguldītas.
Dalībniekam izdarot ieguldījumus
sabiedrības pamatkapitālā naudas veidā un
pretī saĦemot attiecīgu jauno daĜu skaitu
1.Lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu
piesaka Latvijas Republikas Komercreăistrā
10 dienu laikā no lēmuma pieĦemšanas
dienas.
2. Pamatkapitāls uzskatāms par palielinātu
ar dienu, kad Latvijas Republikas
Komercreăistrā ierakstīts jaunais
pamatkapitāla lielums.
3. Pēc pamatkapitāla palielināšanas
reăistrēšanas Latvijas Republikas

Pamatkapitāla lielums pirms
palielināšanas
Kapitāla daĜu skaits pirms palielināšanas
Katras daĜas nominālvērtība pirms
palielināšanas
Apmērs par kādu tiek palielināts
pamatkapitāls
Palielinātā pamatkapitāla lielums

Katras daĜas nominālvērtība pēc
pamatkapitāla palielināšanas tiek noteikta
saskaĦā ar likuma „Par valsts un
pašvaldību kapitāla daĜām un
kapitālsabiedrībām” 38.panta 2.daĜas
nosacījumiem
Kapitāla daĜu skaits pēc palielināšanas

DaĜu apmaksas veids
Kapitāla daĜu ieguldīšanas termiĦš

Komercreăistrā sabiedrības valde paziĦo
sabiedrības dalībniekiem par termiĦu , līdz
kuram kapitāla daĜu apliecība iesniedzama
apmaiĦai pret jaunu.
EUR 1.302.933,00 (Viens miljons trīs simti
divi tūkstoši deviĦi simti trīsdesmit trīs
euro)
1.302.933 (viens miljons trīs simti divi
tūkstoši deviĦi simti trīsdesmit trīs) daĜas
EUR 1.00
EUR 20.000,00 (divdesmit tūkstoši euro)
apmērā
EUR 1.322.933,00 (viens miljons trīs simti
divdesmit divi tūkstoši deviĦi simti
trīsdesmit trīs euro)
EUR 1.00

1.322.933 (viens miljons trīs simti
divdesmit divi tūkstoši deviĦi simti
trīsdesmit trīs) daĜas
Apmaksājams naudā ar pārskaitījumu
2014.gada 31.marts

TermiĦš, kādā trešās personas iesniedz
pieteikumus daĜu iegūšanai, ja
pamatkapitāls tiek palielināts, uzĦemot
jaunus dalībniekus.
TermiĦš, no kura jaunās daĜas dod
tiesības uz dividendi

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
ĒrgĜu pagasta SIA „ŪDAS”
vienīgais dalībnieks ĒrgĜu novada pašvaldības
(Nr. 90002214379)
domes priekšsēdētājs
Guntars Velcis
_______________________________
ĒrgĜos, 2014.gada 27.martā

Netiek uzĦemti jauni dalībnieki

Ar reăistrācijas dienu Komercreăistrā.

ĒrgĜu pagasta SIA „ ŪDAS”
Reă.Nr.47103000040
Parka iela 33, ĒrgĜi, ĒrgĜu pagasts, ĒrgĜu novads, LV-4840; tālr. 64871632
APSTIPRINĀTI
2014.gada 27.martā
ar ĒrgĜu novada pašvaldības
domes lēmumu, sēdes prot.Nr.3,4.§

Statūtu grozījumi
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ĒrgĜu pagasta SIA „ŪDAS”, reă.Nr.47103000040,
turpmāk – „Sabiedrība”, vienīgais dalībnieks – ĒrgĜu novada pašvaldība, vienotais
reă.Nr.90002214379, turpmāk tekstā – „vienīgais dalībnieks”, ar 2014.gada 27.februāra
lēmumu Nr.2,6.§ nolēma veikt pamatkapitāla daĜu denomināciju.
ĥemot vērā iepriekšminēto Sabiedrības vienīgā dalībnieka lēmumu, Sabiedrības
statūtos izdarāmas šādas izmaiĦas:
1. Grozīt Statūtu 5.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
” 5. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 1 302 933.- (viens miljons trīs simti divi
tūkstoši deviĦi simti trīsdesmit trīs euro).”
2. Grozīt Statūtu 6.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
” 6. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 1 302 933 (viens miljons trīs simti divi
tūkstoši deviĦi simti trīsdesmit trīs) daĜās .”

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
ĒrgĜu pagasta SIA „ŪDAS”
vienīgais dalībnieks ĒrgĜu novada pašvaldības
(Nr. 90002214379)
domes priekšsēdētājs
Guntars Velcis
_______________________________
ĒrgĜos, 2014.gada 27.martā

ĒrgĜu pagasta SIA ”ŪDAS ”
Reă.Nr.47103000040
Parka iela 33, ĒrgĜi, ĒrgĜu pagasts, ĒrgĜu novads, LV-4840; tālr.64871632
APSTIPRINĀTI
2014.gada 27.martā
ar ĒrgĜu novada
pašvaldības domes
lēmumu, sēdes prot.Nr.3, 4.§
STATŪTU JAUNĀ REDAKCIJA
ĒrgĜu novada ĒrgĜu pagastā
I. Vispārīgie jautājumi
1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību - ĒrgĜu pagasta SIA
„ŪDAS” (turpmāk – sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
2.1. Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai
uz līguma pamata
( 68.32)
2.2.Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde
( 36.00)
2.3.NotekūdeĦu savākšana un attīrīšana
( 37.00)
2.4.Atkritumu savākšana (izĦemot bīstamos atkritumus)
( 38.11)
2.5.Atkritumu apstrāde un izvietošana
(izĦemot bīstamos atkritumus)
( 38.21)
2.6. Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības
( 81.10)
2.7.Citas ēku un ražošanas objektu tīrīšanas un
uzkopšanas darbības
( 81.22)
2.8. Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana
( 35.30)
3. Attiecībā uz jautājumiem, kurus nereglamentē šie statūti, piemēro likuma "Par
valsts un pašvaldību kapitāla daĜām un kapitālsabiedrībām" un Komerclikuma
noteikumus.
4. Šajos statūtos paredzētos paziĦojumus sabiedrības pārvaldes un kontroles
institūcijām nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē vai elektroniski (piemēram, izmantojot
telefaksu, e-pastu) uz adresēm, kuras sabiedrības pārvaldes un kontroles institūciju
locekĜi ir paziĦojuši valdes loceklim, kurš kārto dalībnieku reăistru.
II. Pamatkapitāls un daĜa
5. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 1 302 933 (viens miljons trīs simti divi
tūkstoši deviĦi simti trīsdesmit trīs euro).
6. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 1 302 933 (viens miljons trīs simti divi
tūkstoši deviĦi simti trīsdesmit trīs) daĜās.
7. Sabiedrības daĜas pārdod likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daĜām un
kapitālsabiedrībām" noteiktajā kārtībā.

III. Valdes loceklis
8. Valdes sastāvā ir viens loceklis.

9. Valdes locekli ievēlē amatā uz trim gadiem.
10. Valdes loceklis ir sabiedrības izpildinstitūcija. Valdes loceklis vada un pārstāv
sabiedrību, un tam ir visas likuma "Par valsts un pašvaldību kapitāla daĜām un
kapitālsabiedrībām" 61., 62., 63. un 64.pantā deleăētās tiesības un pienākumi.
11. Papildus Komerclikumā noteiktajiem ierobežojumiem dalībnieku sapulce var
noteikt, ka valdes loceklis nedrīkst būt darbinieks vai ieĦemt vēlētus amatus citā
komercsabiedrībā, valsts vai pašvaldības institūcijās, organizācijās un iestādēs.

Kapitāla daĜu turētāja pārstāvis
ĒrgĜos, 2014.gada 27.martā

Guntars Velcis
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