
IZRAKSTS 

SIA „ZAAO”  

ārkārtas dalībnieku sapulces Nr.1 (47)  

PROTOKOLS Nr.1.2/1 

 
Sapulce norisinās 2023. gada 15. februārī, CSA poligonā “Daibe”, Stalbes 
pagasts, Cēsu novads. 
Dalībnieku sapulce (turpmāk tekstā – sapulce) sākas plkst.10:10. 
 
SIA „ZAAO” ārkārtas dalībnieku sapulci sasaukusi valde Komerclikuma 
213. pantā noteiktā kārtībā, 2023. gada 27. janvārī 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 
3250656 EUR (99,96%) 

• Sapulcē klātesošo, balsstiesīgo kapitāla daļu skaits ir 3250656.  
 
Sapulcē piedalās: 
Pamatkapitāla daļu turētāju pārstāvji (balsstiesīgas personas): 

1. Valmieras novada pašvaldība (kapitāla daļu skaits 1934300), kuru pārstāv 
Valmieras novada pašvaldības Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības 
atbalsta nodaļas finanšu analītiķe Ilze Janīte (Pilnvara Nr. 4.1.10/23/32); 

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 Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs 
Vladimirs Kalandārovs (Pilnvara Nr. 2.1-4/2023/21); 

4. Siguldas novada pašvaldība (kapitāla daļu skaits 7726), kuru pārstāv 
Siguldas novada pašvaldības izpilddirektores palīdze kapitālsabiedrību 
pārvaldības jautājumos Ramona Čunkure (Pilnvara Nr. A-3.1/5/495); 

5. Smiltenes novada pašvaldība (kapitāla daļu skaits 116149), kuru pārstāv 
Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektors Andris Lapiņš; 

6. Valkas novada pašvaldība (kapitāla daļu skaits 83041), kuru pārstāv 
Valkas novada pašvaldības izpilddirektors Nauris Ozols; 

7. Limbažu novada pašvaldība (kapitāla daļu skaits 239473), kuru pārstāv 
Limbažu novada pašvaldības padomniece juridiskajos jautājumos Dita 
Lejniece (Pilnvara Nr. 4.3/23/4). 

 
[..] 
 
Nepiedalās: 

- Saulkrastu novada pašvaldība (kapitāla daļu skaits 1422). 
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Sapulces vadītājs: Edgars Atlācis, zvērināts advokāts, 
Sapulces protokoliste: Elvita Ozoliņa, SIA “ZAAO” lietvede/sekretāre.  
 
Sapulces darba kārtība: 

1. SIA “ZAAO ENERĢIJA”, reģ.Nr.44103050862, reorganizācijas process.  

2. Par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu atsākšanu Balvu novada 

pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas A zonā. 

 
[..] 
 

 
1. Ziņojums par SIA “ZAAO ENERĢIJA”, reģ.Nr.44103050862,  

reorganizācijas procesu. 
 

[..] 
 
1.BALSOJUMS: 
Par: 3250656 
balsis – 100 % no sapulcē klātesošajiem balsojušajiem dalībniekiem. 
balsis – 99,96% no visa balsstiesīgā pamatkapitāla. 
Pret: 0 
 
LĒMUMS: 
1) piekrist uzsākt SIA “ZAAO ENERĢIJA” reorganizācijas procesu apvienošanas 
ceļā ar pievienošanu, kur SIA “ZAAO ENERĢIJA” ir pievienojamā sabiedrība, bet 
SIA “ZAAO” ir iegūstošā sabiedrība; 
2) apstiprināt līguma par apvienošanu projektu; 
3) negatavot reorganizācijas prospektu; 
4) nepiesaistīt revidentu līguma par reorganizāciju (pievienošanu) pārbaudei; 
5) negatavot SIA “ZAAO” saimnieciskās darbības pārskatu. 
Lēmums stājas spēkā pēc Valmieras novada pašvaldības domes sēdē pieņemtā 
lēmuma par SIA “ZAAO ENERĢIJA” reorganizāciju. 
 

 
2. Ziņojums par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu atsākšanu 
Balvu novada pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas A zonā. 

 
[..] 
 
1.BALSOJUMS: 
Par: 3249520 
balsis – 99,97% no sapulcē klātesošajiem balsojušajiem dalībniekiem.  
balsis – 99,92% no visa balsstiesīgā pamatkapitāla. 
Pret: 0 
Nenobalso: 1 
 
LĒMUMS: 
1) atbalstīt SIA “ZAAO” atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu atsākšanu 
Balvu novada pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas A zonā - Balvu pilsētas, 
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Balvu pagasta, Bērzkalnes pagasta, Bērzpils pagasta, Briežuciema pagasta, 
Krišjāņu pagasta, Kubulu pagasta, Lazdulejas pagasta, Tilžas pagasta, Vectilžas 
pagasta, Vīksnas pagasta administratīvā teritorijā. 
 

 
E.Atlācis: Paldies! Sapulci pasludinu par slēgtu. 
Sapulce tiek slēgta plkst. 10:28 
____________________________________________________________________ 
[..] 
_____________________________________________________________________ 
 
Sapulces vadītājs E.Atlācis  
 
Sapulces protokoliste E.Ozoliņa  
 
Dalībnieka Valmieras novada pašvaldība vārdā, protokola pareizības 
apliecinātāja I.Janīte 
 

 
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU 
 

 
Dokumenta datums laika zīmogā: 2023. gada 28. februāris 
Paraksts elektroniskajā parakstā: Edgars Atlācis 
Paraksts elektroniskajā parakstā: Elvita Ozoliņa 
Paraksts elektroniskajā parakstā: Ilze Janīte 
 
 
 
IZRAKSTS PAREIZS 
SIA „ZAAO” valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis 
01.03.2023. 


