
Informācija par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums”  
2021.gada Dalībnieku sapulcēm  

Datums Protokola 
Nr. 

Lēmuma 
Nr. 

Darba kārtība Lēmums Kapitāla 
daļu 

turētāja 
pārstāvis 

18.01.2021. 131 289 Par iepriekšējas piekrišanas sniegšanu jautājuma lemšanai par 
Komercķīlas līguma Nr.89001090-1/3 grozījumu Nr.1 ar OP 
Corporate Bank plc, kuru Latvijā pārstāv OP Corporate Bank 
plc filiāle Latvijā noslēgšanu 

piekrist E.Stobovs 

  290 Par valdes priekšsēdētāja pilnvaru termiņu   iecelt valdes 
priekšsēdētāju, 

noteikt 
mēnešalgu [..], 
noslēgt piln- 

varojuma 
līgumu 

E.Stobovs 

291 Par valdes priekšsēdētāja kandidātu nomināciju uzsākt, noteikt 
[..] 

E.Stobovs 

19.02.2021. 132 292 Par iepriekšējas piekrišanas sniegšanu jautājuma lemšanai par 
Nekustamā īpašuma nomas līguma slēgšanu 

piekrist E.Stobovs 

293 Par iepriekšējas piekrišanas sniegšanu jautājuma lemšanai par 
līguma slēgšanu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību 
“MESAKO” par “Dūmgāzu kondensācijas tipa ekonomaizera 
piegāde un uzstādīšana aiz 2MW dabas gāzes ūdens sildāmā 
katla Jūrmalā, Aizputes ielā 1” 

piekrist E.Stobovs 

 294 Par iepriekšējas piekrišanas sniegšanu jautājuma lemšanai par 
līguma slēgšanu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību 
“Universbūve” par “Katlu mājas pārbūve Jūrmalā, Slokas iela 
47a 4.etapa remontdarbi” 

piekrist E.Stobovs 

  

   

26.03.2021. 133 295 Par iepriekšējas piekrišanas sniegšanu jautājuma lemšanai par 
Sūtījumu piegādes līguma-pasūtījuma slēgšanu ar SIA 
“Jūrmalas namsaimnieks” par rēķinu piegādes veikšanu 
adresātiem, pa pasta kastītēm Jūrmalas pilsētas teritorijā  

piekrist E.Stobovs 

23.04.2021. 134 296 Par iepriekšējas piekrišanas sniegšanu jautājuma lemšanai par 
līguma slēgšanu par šķeldas piegādi 

piekrist E.Stobovs 

  297 Par Siltumenerģijas tarifa piemērošanu lokālās siltumapgādes 
klientiem 

saskaņot E.Stobovs 

29.04.2021. 135 298 Par 2020.gada pārskata apstiprināšanu 

 

apstiprināt E.Stobovs 

  299 Par pārskata gada peļņas izlietošanu 

 
pārskata gada 

peļņu [..] 
saglabāt 

nesadalītu 

E.Stobovs 

300 Par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem un valdes 
novērtējumu 

pieņemt 
zināšanai, 
apstiprināt 

E.Stobovs 

301 Par atlīdzības apmēru valdes locekļiem noteikt [..] E.Stobovs 



07.05.2021. 136 302 Par iepriekšējas piekrišanas sniegšanu jautājuma lemšanai par 
Komercķīlas līguma Nr.89001090-1/4 slēgšanu ar OP 
Corporate Bank plc, kuru Latvijā pārstāv OP Corporate Bank 
plc filiāle Latvijā 

piekrist A.Grants 

  303 Par iepriekšējas piekrišanas sniegšanu jautājuma lemšanai par 
Komercķīlas līguma Nr.89001090-4/3 grozījumu Nr.1 ar OP 
Corporate Bank plc, kuru Latvijā pārstāv OP Corporate Bank 
plc filiāle Latvijā noslēgšanu 

piekrist A.Grants 

  

24.05.2021. 137 

 

304 Par iepriekšējas piekrišanas sniegšanu jautājuma lemšanai par 
līguma slēgšanu ar Akciju sabiedrību „Latvijas Gāze” par 
dabasgāzes piegādi 

piekrist E.Stobovs 

18.06.2021. 138 305 Par iepriekšējas piekrišanas sniegšanu jautājuma lemšanai par 
Komercķīlas līguma Nr.89001090-1/3 grozījumu Nr.2 ar OP 
Corporate Bank plc, kuru Latvijā pārstāv OP Corporate Bank 
plc filiāle Latvijā noslēgšanu 

piekrist E.Stobovs 

09.07.2021. 139 306 Par iepriekšējas piekrišanas sniegšanu jautājuma lemšanai par 
līguma slēgšanu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “AGB 
SERVISS” par pelnu izlādes sistēmas uzstādīšanu 
elektrofiltram objektā katlumājā adresē Slokas iela 47A, 
Jūrmala 

piekrist A.Grants 

21.07.2021. 140 307 Par izmaiņām kapitālsabiedrības valdē atsaukt [..], 
ievēlēt [..], 

noteikt mēneša 
atlīdzību [..], 

noslēgt 
pilnvarojuma 

līgumu [..]  

E.Stobovs 

     

 

 


