
SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” (reģ. Nr.43603011548)  dalībnieku sapulces 2021.gadā

Nr. p/k Sapulces datums Sapulces darba kārtība Sapulces lēmums

1. SIA ” Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” 
2020.gada pārskata apstiprināšana

1. Apstiprināt SIA ” Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” 2020.gada 
pārskatu

2. 2020.gada uzdevumu izpildes un  darbības rezultātu 
novērtēšana

2. Novērtēt SIA ” Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”  2020.gada 
darbības rezultātu ar vērtējumu - labi; novērtēt valdes locekļa 2020.gada 
darbības rezultātu ar vērtējumu - labi

3. 2020.gada peļņas izlietojums 3. Neizmaksāt  dividendes no SIA ” Jelgavas nekustamā īpašuma 
pārvalde” 2020.gada peļņas 

4. Zvērināta revidenta ievēlēšana 2021.pārskata gadam 
un atlīdzības apmēra noteikšana

4. Par SIA ” Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” revidentu 
2021.pārskata gadam ievēlēt SIA "DZ Birojs" (licence Nr.108) zvērinātu 
revidenti Annu Jesemčiku ( sertifikāts Nr.125)

5. Atlīdzības noteikšana valdes loceklim 5. Izslēgt no Darba kārtības 5.punktu
6. Darbības stratēģijas noteikšana 2021.gadam 6. Saskaņot SIA ” Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” stratēģiskos 

mērķus un darbības plānu 2021.gadam
3 2021.gada  28.maijā 1. SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” valdes 

locekļa piedalīšanās projektā “Energoefektivitātes 
paaugstināšana Jelgavā" European Local Energy 
Assistence (ELENA)  

1.Atcelt dalībnieku sapulci                                                                 
2.Darba kārtības jautājumu uzskatīt par neizskatītu

4 2021.gada  2.jūnijā 1. Par SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” 
pārvaldi 

1. Ar 2021.gada 3.jūniju atsaukt Juri Vidži no SIA ”Jelgavas nekustamā 
īpašuma pārvalde” valdes locekļa amata                                                   
2. Iecelt Signi Rīnu par SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” 
valdes locekli līdz dienai, kad valdes locekļa amatā tiks ievēlēts 
nominēšanas kārtībā izvēlēts kandidāts, bet neilgāk kā līdz 2022.gada 
2.jūnijam

1. Virzīt izskatīšanai Jelgavas pilsētas Domē jautājumu par SIA ” 
Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” nekustamā īpašuma  Peldu ielā 
20, Jelgavā, kadastra numurs 0900 014 0340, atsavināšanu un 
ieguldīšanu Eiropas mājokļu kooperatīvā LiM Living in metropolises 
SCE pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas no SIA ” Jelgavas 
nekustamā īpašuma pārvalde”

2021.gada  5.janvārī1

2021.gada 28.aprīlī 2

1. SIA ” Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” 
nekustamā īpašuma Peldu ielā 20, Jelgavā , kadastra 
numurs 0900 014 0340, atsavināšana ieguldīšanai 
Eiropas mājokļu kooperatīvā LiM Living in 
metropolises SCE


