
IZRAKSTS 

SIA „ZAAO”  

Kārtējās dalībnieku sapulces Nr.2 (46)  

PROTOKOLS Nr.1.2/2 

 
Sapulce norisinās 2022. gada 8. decembrī, CSA poligonā “Daibe”, Stalbes 
pagasts, Cēsu novads. 
Dalībnieku sapulce (turpmāk tekstā – sapulce) sākas plkst.10:10. 
 
SIA „ZAAO” kārtējo dalībnieku sapulci sasaukusi valde Komerclikuma 213. pantā 
noteiktā kārtībā, 2022. gada 24. novembrī nosūtot sabiedrības dalībnieku 
reģistrā ierakstītajiem dalībniekiem paziņojumu par dalībnieku sapulces 
sasaukšanu. 
 
SIA „ZAAO” : 

• Apmaksātais, balsstiesīgais un parakstītais pamatkapitāls uz sapulces 
dienu ir 3252078 EUR  

• Sapulcē pārstāvētais apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls ir 
2929564 EUR (90,08%) 

• Sapulcē klātesošo, balsstiesīgo kapitāla daļu skaits ir 2929564.  
 
Sapulcē piedalās: 
Pamatkapitāla daļu turētāju pārstāvji (balsstiesīgas personas): 

1. Valmieras novada pašvaldība (kapitāla daļu skaits 1934300), kuru pārstāv 
Valmieras novada pašvaldības izpilddirektore Evija Voitkāne; 

2. Balvu novada pašvaldība (kapitāla daļu skaits 1136), kuru pārstāv Balvu 
novada pašvaldības izpilddirektore Daina Tutiņa; 

3. Cēsu novada pašvaldība (kapitāla daļu skaits 868831), kuru pārstāv Cēsu 
novada pašvaldības izpilddirektores vietniece Baiba Eglīte  (Pilnvara Nr. 2-
1-4/92); 

4. Siguldas novada pašvaldība (kapitāla daļu skaits 7726), kuru pārstāv 
Siguldas novada pašvaldības izpilddirektore Jeļena Zarandija (Siguldas 
novada pašvaldības rīkojums Nr.10.-6./2022/543); 

5. Smiltenes novada pašvaldība (kapitāla daļu skaits 116149), kuru pārstāv 
Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks attīstības 
jautājumos Mārtiņš Ulāns (Pilnvara Nr. SNP/3.6/76); 

6. Saulkrastu novada pašvaldība (kapitāla daļu skaits 1422), kuru pārstāv 
Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektore Inese Odiņa – Laizāne. 

 
[..] 
 
Nepiedalās: 

1. Limbažu novada pašvaldība (kapitāla daļu skaits 239473) 
2. Valkas novada pašvaldība (kapitāla daļu skaits 83041) 

 
 

Sapulces vadītājs: Edgars Atlācis, zvērināts advokāts, 
Sapulces protokoliste: Elvita Ozoliņa, SIA “ZAAO” lietvede/sekretāre.  



2 
 

Sapulces darba kārtība: 
1. 2023.gada budžeta apstiprināšana. 
2. Par atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu un Vidzemes reģionālā atkri-

tumu apsaimniekošanas plāna izstrādi 2023. - 2027. gadam.  
3. Sabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģija 2023. - 2025. gadam.   
4. Sabiedrības infrastruktūras attīstības projekti.  
5. ZAAO dalība Vidzemes inovāciju programmas studentiem atbalsta pro-

grammā, progress.  
6. Informācija par aktualitātēm vides aizsardzības normatīvo aktu izstrādē.  
7. Dažādi. 
 
[..] 
 

1. Ziņojums par SIA “ZAAO” 2023. gada budžeta apstiprināšanu 
[..] 
 
1.BALSOJUMS: 
Par: 2929564 
balsis – 100 % no sapulcē klātesošajiem balsojušajiem dalībniekiem  
balsis – 90,08% no visa balsstiesīgā pamatkapitāla. 
Pret: 0 
 
LĒMUMS: 
Apstiprināt ZAAO valdes sastādīto 2023. gada budžeta projektu. 
 

 
2. Ziņojums par atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu un Vidzemes reģio-

nālā atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādi 2023. - 2027. gadam. 
[..] 
 

3. Ziņojums par sabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģiju 2023. - 
2025. gadam. 

[..] 
 
1.BALSOJUMS: 
Par: 2929564 
balsis – 100 % no sapulcē klātesošajiem balsojušajiem dalībniekiem  
balsis – 90,08% no visa balsstiesīgā pamatkapitāla. 
Pret: 0 
 
LĒMUMS: 
Apstiprināt ZAAO vidējā termiņa darbības stratēģiju 2023. - 2025. gadam.  
 

 
4. Ziņojums par Sabiedrības infrastruktūras attīstības projektiem. 

[..] 
 

5. Ziņojums par ZAAO dalību Vidzemes inovāciju programmas studentiem 
atbalsta programmā, progress. 
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[..] 
 

6. Informācija par aktualitātēm vides aizsardzības normatīvo aktu izstrādē. 
[..] 
 

7. Dažādi 
[..] 
 

 
E.Atlācis: Paldies! Sapulci pasludinu par slēgtu. 
Sapulce tiek slēgta plkst. 12:26 
____________________________________________________________________ 
[..] 
_____________________________________________________________________ 

Sapulces vadītājs E.Atlācis  

Sapulces protokoliste E.Ozoliņa  

Dalībnieka Valmieras novada pašvaldība vārdā, protokola pareizības 
apliecinātāja E.Voitkāne 

 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU  
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

 
Dokumenta datums laika zīmogā: 2022. gada 23. decembris 
Paraksts elektroniskajā parakstā: Edgars Atlācis 
Paraksts elektroniskajā parakstā: Elvita Ozoliņa 
Paraksts elektroniskajā parakstā: Evija Voitkāne 
 
 
IZRAKSTS PAREIZS 
SIA „ZAAO” valdes priekšsēdētājs      Gints Kukainis 
29.12.2022. 


