
SIA “BŪKS”
Informācija par paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm

Nr. Datums Dalībnieku sapulces darba kārtība Pieņemtie lēmumi

2021/1 16.04.2021. Par sabiedrības 2020.gada pārskata apstiprināšanu 1) Apstiprināt 2020.gada pārskatu;
2) iepazīstināt Baldones novada domi ar SIA “BŪKS” 
2020.gada pārskatu.

2021/2 04.11.2021. Cenu  piedāvājuma “Zvērināta  revidenta  pakalpoju
sniegšana  SIA  “BŪKS”  finanšu  pārskata  revīzijai
un  neatkarīga  revidenta  ziņojuma  sagatavošanai
2021.gada finanšu revīzijai” veikšanai, izskatīšana.

1) iecelt revidentu 2021.gada pārskata revīzijai  - SIA 
“Auditorfirma Padoms”;
2) Apstiprināt revidenta atlīdzību 2021.gada pārskata 
revīzijai EUR 2000,00 un PVN.

2021/3 13.12.2021. 1)  03.12.2021.  Komercķīlas  līguma
Nr.2021006316/KK-2 saskaņošana;
2)  03.12.2021.  Vienošanās  par  norēķinu  kārtību
Nr.2021006316/2021009045/NK  saskaņošana
biedrībai “Pārupes 2” (NMR kods 50008305551);
3)  03.12.2021.  Komercķīlas  līguma
Nr.2021009045/KK-2 saskaņošana.

1)  Pieņemt  zināšanai  informāciju  par  SIA  „BŪKS”
komercķīlas līgumiem ar AS SEB banka, kas noslēgti  līdz
2041.gada  15.oktobrim  par  prasījuma  tiesībām  pret
daudzdzīvokļu mājas,  kas atrodas Pārupes ielā 2, Baldonē,
dzīvokļu īpašniekiem;
2)  Nekavējoties  informēt  kapitāldaļu  turētāja  pārstāvi  par
visām darbībām, kas saistītas ar AS SEB banka komercķīlas
tiesību izmantošanu.

Nr. Datums Dalībnieku sapulces darba kārtība Pieņemtie lēmumi

2022/1 26.01.2022. 1) SIA BŪKS budžeta apstiprināšana 2022.gadam;
2)  Siltumapgādes  tarifu  peļņas  procentu
piemērošana Baldones pilsētā;
3) Citi jautājumi.

1) Apstiprināt SIA “BŪKS” 2022.gada budžetu;
2) Pieņemt zināšanai SIA „BŪKS” piedāvāto risinājumu 
siltumapgādes tarifa samazināšanai - nepiemērot 
mājsaimniecībām peļņas procentu 2022.gada apkures sezonā 
un veikt pārrēķinu 2021.gada novembra un decembra 
rēķiniem.

2022/2 09.05.2022. 1)  SIA  “BŪKS”  2021.gada  finanšu  pārskata
apstiprināšana.
2) Konceptuāla SIA “BŪKS” darbību saskaņošana

Apstiprināt  SIA”BŪKS” 2021.gada  pārskatu  ar  bilances
vērtību uz 31.12.2021. – EUR 6 715 040, neto apgrozījumu
pārskata gadā – EUR 514 242 un pārskata gada zaudējumiem



attiecībā  uz  turpmāko  rīcību  siltumapgādes
ražošanas  izmaksu  optimizēšanā,  piesaistot  valsts
līdzfinansējumu  un  aizņēmumu.  Jautājums  par
esošajiem  pašvaldības  pamatlīdzekļiem
siltumapgādē, to tālāko perspektīvu.

– EUR 107 267.

2022/3 13.05.2022. Izskatīt un apstiprināt SIA “BŪKS” vidējā termiņa
darbības stratēģiju no 2022. līdz 2024.gadam.

Apstiprināt  SIA “BŪKS” vidējā termiņa darbības stratēģiju
no 2022. līdz 2024.gadam.

2022/4 25.08.2022. 1.  Ūdens,  kanalizācijas  tarifu  apstiprināšanas
virzība.
2. Dažādi jautājumi.

1)  Sakarā  ar  uzticības  zaudēšanu  nekavējoties  atsaukt  no
amata valdes locekli Kasparu Spuģi.
2) Iecelt par valdes locekli ar tiesībām pārstāvēt sabiedrību
kopīgi,  līdz  valdes  ievēlēšanai  Publiskas  personas  kapitāla
daļu  un  kapitālsabiedrību  pārvaldības  likuma  37.pantā
noteiktajā nominēšanas kārtībā, Edgaru Menci.

2022/5 08.11.2022. 1. Par sabiedrības zvērināta revidenta iecelšanu.
2. Par sabiedrības budžeta izmaiņām. 
3.Dažādi jautājumi. 

1)  Iecelt  revidentu  2022.gada  pārskata  revīzijai-  SIA
“A.Kursītes auditorfirma”.
2) Noteikt revidenta atlīdzību EUR 2000.00 (Divi tūkstoši
euro) plus PVN.
3)  Apstiprināt  SIA „BŪKS”  2022.gada  budžeta  grozīju-
mus.


