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DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLU REĢISTRS 

 

2018. GADS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datums Dokumenta 

Nr. 

Dalībnieku sapulces darba kārtība Pieņemtie lēmumi 

02.11.2018. Nr. 1 1. Par SIA “ALŪKSNES NAMI” zvērināta revidenta 

ievēlēšanu un atlīdzības apmēra noteikšanu revidentam. 

2. Dalībnieku sapulces protokola apstiprināšana. 

1. Sabiedrībai par revidentu ievēlēt SIA “Nexia Audit Advice” 

zvērinātu revidenti B. NOVIKU un noteikt atlīdzību EUR 1140,00 

(viens tūkstotis viens simts četrdesmit euro un 00 centi). 

2. Par dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju ievēlēt 

kapitāla daļu turētāja pārstāvi – Alūksnes novada pašvaldību, ko 

pārstāv kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Alūksnes novada domes 

priekšsēdētājs Arturs DUKULIS. 

mailto:aluksnes.nami@aluksnesnami.lv


 

  

2019. GADS 

 

 

 2020. GADS 

 

 

 

Datums Dokumenta 

Nr. 

Dalībnieku sapulces darba kārtība Pieņemtie lēmumi 

06.11.2019. Nr. 1 1. Par SIA “ALŪKSNES NAMI” zvērināta revidenta 

ievēlēšanu un atlīdzības apmēra noteikšanu revidentam. 

2. Dalībnieku sapulces protokola apstiprināšana. 

1. Sabiedrībai par revidentu ievēlēt SIA “Nexia Audit Advice” 

zvērinātu revidenti B. NOVIKU un noteikt atlīdzību EUR 1200,00 

(viens tūkstotis divi simti euro un 00 centi), bez pievienotās 

vērtības nodokļa. 

2. Par dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju ievēlēt 

kapitāla daļu turētāja pārstāvi – Alūksnes novada pašvaldību, ko 

pārstāv kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Alūksnes novada domes 

priekšsēdētājs Arturs DUKULIS. 

Datums Dokumenta 

Nr. 

Dalībnieku sapulces darba kārtība Pieņemtie lēmumi 

28.12.2020. Nr. 1 1. Par komercķīlas reģistrēšanu; 

2. Dalībnieku sapulces protokola apstiprināšana. 

1. Saskaņota komercķīlas reģistrācija par labu saistībām, kas izriet 

no Finansiālā atbalsta līguma, kas noslēgts ar AS “Attīstības 

finanšu institūcija ALTUM”, dzīvojās mājas Dārza ielā 25, 

Alūksnē, Alūksnes novadā energoefektivitātes paaugstināšanas 

projekta īstenošanai. 

2. Par dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju ievēlēt 

kapitāla daļu turētāja pārstāvja p.p. Ingu BERKULI. 



 

 

2021. GADS 

 

 

2022. GADS  

 

 

Datums Dokumenta 

Nr. 

Dalībnieku sapulces darba kārtība Pieņemtie lēmumi 

15.04.2021.  1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana 

2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes nami” 

2020. gada pārskata apstiprināšana 

1. Par dalībnieku sapulces protokolētāju iecelt Alūksnes novada 

pašvaldības juristi Sanitu BUKANI; 

2. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes nami” 

2020. gada pārskatu. 

Datums Dokumenta 

Nr. 

Dalībnieku sapulces darba kārtība Pieņemtie lēmumi 

6.04.2022. 1.5/22-1 1. Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana 

2. Par  SIA “ALŪKSNES NAMI” 2021.gada pārskata 

apstiprināšanu 

3. Par SIA “ALŪKSNES NAMI” 2021. gada peļņas 

novirzīšanu iepriekšējo pārskata periodu zaudējuma 

segšanai 

4. Par SIA “ALŪKSNES NAMI” revidenta ievēlēšanu un 

atlīdzības apmēra noteikšanu  

1. Par dalībnieku sapulces protokolētāju iecelt Alūksnes novada 

pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas juristi 

Sanitu BUKANI; 

2. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes nami” 

2021. gada pārskatu. 

3. Novirzīt SIA “ALŪKSNES NAMI” 2021. gada peļņu 36403.00 

EUR apmērā tās iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai  

4. Atlikt SIA “ALŪKSNES NAMI” revidenta ievēlēšanu un 

atlīdzības apmēra noteikšanu 2022. gadam uz laiku līdz finanšu 

pārskata revīzijas pakalpojuma sniedzēja izvēles process būs 

atbilstošs normatīvo aktu prasībām. 


