
Informācija par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens” dalībnieku sapulcēm 2023.gadā 

Protokola 

numurs 

Datums Darba kārtība Lēmumi 

2023/1 13.02.2023. 1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) 

iecelšana. 

2. Par piekrišanu noslēgt līgumu. 

3. Par pamatkapitāla ieguldījuma izlietošanas mērķa 

grozīšanu. 

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) 

iecelšana. 

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

 

2. Par piekrišanu noslēgt līgumu. 

- dot piekrišanu SIA valdes loceklei noslēgt 

elektroenerģijas tirdzniecības līgumu ar akciju sabiedrību 

“Latvenergo”, reģistrācijas Nr.40003032949, juridiskā adrese 

Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1010. 

 

3. Par pamatkapitāla ieguldījuma izlietošanas mērķa 

grozīšanu. 

- apstiprināt SIA pamatkapitāla 2021.gada 13.jūlijā ieguldīto 

EUR 30 485 (trīsdesmit tūkstoši četri simti astoņdesmit pieci 

euro) naudas līdzekļu izlietošanas precizēto mērķi, t.i.  

1.1. objektam „Centralizēto kanalizācijas tīklu 

būvniecība Lielā Dārza ielā posmā no Grodņas ielas līdz Lielā 

Dārza ielai 83, Daugavpilī” piešķirt finansējumu 20 019 EUR 

(divdesmit tūkstoši deviņpadsmit euro) apmērā; 

1.2.  līdzekļus 10 466 EUR (desmit tūkstoši četri simti 

sešdesmit seši euro) apmērā novirzīt jaunu ūdensvada un/vai 

kanalizācijas tīklu būvniecībai un/vai projektēšanai.” 
 

2023/2 20.03.2023. 1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) 

iecelšana. 

2. 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 saskaņošana jaunā redakcijā. 

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma:  

- Precizēt dalībnieku sapulces darba kārtību, izslēdzot 

darba kartības 2.jautājumu “SIA “Daugavpils ūdens” budžeta 

plāna 2023.gadam apstiprināšana” un 3.jautājumu “SIA 

“Daugavpils ūdens” rīcības plāna 2023.gadam 

apstiprināšana”; 

- Noteikt šādu SIA dalībnieku sapulces darba kārtību: 

“1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. 



 2. 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 saskaņošana jaunā 

redakcijā.”. 

 

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) 

iecelšana. 

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

 

2. 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 saskaņošana 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). 

 

 

 

 


