
 

 

 

 

      

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2016.gada 26.aprīlī         Nr.77  

   

Par mantisko ieguldījumu SIA „Ādažu Ūdens” pamatkapitālā  
 

Ādažu novada dome (turpmāk – Dome) 2016.gada 26.janvarī pieņēma lēmumu Nr. 7 „Par 

mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitālsabiedrībās”, nolemjot ieguldīt SIA „Ādažu Ūdens” 

(turpmāk – Sabiedrība) Domei piederošos nekustamos īpašumus „Centra attīrīšanas ietaises” 

(kadastra Nr.80440070331) zemes vienību 1,7040 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 

80440070331 un Krastupes iela 6 (kadastra Nr.80440110116) zemes vienību 0,2243 ha 

platībā, ar kadastra apzīmējumu 80440110116, uz kuriem atrodas Sabiedrībai piederošas 

būves, atbilstoši sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja atzinumā norādītajai vērtībai. 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu un otrās daļas 

3.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

3.panta pirmās daļas 4.punktu un 5.panta pirmo daļu, kā arī ņemot vērā, ka jautājums tika 

izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejas sēdē 19.04.2016., Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Ieguldīt pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ādažu Ūdens” (vienotais 

reģistrācijas numurs 40003929148) pamatkapitālā kā mantisko ieguldījumu Ādažu 

novada pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus:  

1.1. „Centra attīrīšanas ietaises” (kadastra Nr.80440070331) zemes vienību 1,7040 ha 

platībā, ar kadastra apzīmējumu 80440070331, EUR 76 400 vērtībā, kas noteikta 

atbilstoši mantisko ieguldījumu novērtēšanas eksperta Ingas Meieres novērtējumam 

(Latvijas Īpašumu Vērtētāju Asociācijas Profesionālās Kvalifikācijas sertifikāts 

Nr.48 „Nekustamā Īpašuma Vērtēšana”, kas iekļauta LR Uzņēmuma reģistra 

Galvenā valsts notāra apstiprinātā mantisko ieguldījumu novērtēšanas ekspertu 

sarakstā), palielinot Domes ieguldījumu Sabiedrības pamatkapitālā par EUR 76 400 

(septiņdesmit seši tūkstoši četri simti euro);  

1.2. Krastupes iela 6 (kadastra Nr.80440110116) zemes vienību 0,2243 ha platībā, ar 

kadastra apzīmējumu 80440110116, EUR 17 000 vērtībā, kura noteikta atbilstoši 

mantisko ieguldījumu novērtēšanas eksperta Ingas Meieres novērtējumam (Latvijas 

Īpašumu Vērtētāju Asociācijas Profesionālās Kvalifikācijas sertifikāts Nr.48 

„Nekustamā Īpašuma Vērtēšana”, kas iekļauta LR Uzņēmuma reģistra Galvenā 

valsts notāra apstiprinātā mantisko ieguldījumu novērtēšanas ekspertu sarakstā), 

palielinot Domes ieguldījumu Sabiedrības pamatkapitālā par EUR 17 000 

(septiņpadsmit tūkstoši euro).     

2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā norādītie nekustamie īpašumi, pēc tāo ieguldīšanas 

Sabiedrības pamatkapitālā, izmantojami pastarpināti nodrošinot pašvaldības funkciju 

izpildi.  

3. Sabiedrības valdei veikt turpmākās darbības pamatkapitāla palielināšanai. 



4. Pēc pamatkapitāla palielināšanas reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā, Grāmatvedības daļai 

organizēt nodošanas-pieņemšanas akta sagatavošanu un apstiprināšanu par lēmumā 

minēto nekustamo īpašumu nodošanu Sabiedrībai.   

 

5. Uzdot Sabiedrības valdei un Domes Saimniecības un infrastruktūras daļai pēc lēmuma 

1.punktā noteiktā pamatkapitāla palielinājuma reģistrēšanas LR Uzņēmuma reģistrā, 

viena mēneša laikā sagatavot nepieciešamos dokumentus reģistrācijai Zemesgrāmatā uz 

Sabiedrības vārda.   

6. Visus izdevumus, kas saistīti ar nekustamo īpašumu tiesību reģistrēšanu zemesgrāmatā uz 

Sabiedrības vārda, sedz Sabiedrība. 

7.    Atbildīgais par lēmumu izpildes kontroli - domes izpilddirektors.   

Pielikumā: Atzinums par mantisko ieguldījumu uz 4 (četrām) lp. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs       M.Sprindžuks  

 


