
 

 

 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Paraugs” 

vienotais reģistrācijas Nr.0000000000  

Pērses iela 2, Rīga, LV-1011 
 

Dalībnieku reģistra nodalījums Nr.1   

 

Rīga, 01.07.2017. 
 

Ieraksta 

kārtas 

numurs 

Daļu 

kārtas 

numuri 

Dalībnieks 

Dalībniekam 

piederošo 

daļu skaits 

Daļas 

nomināl-

vērtība 

(EUR) 

Daļu 

apmaksas 

stāvoklis 

Vārds, 

uzvārds/ 

nosauku

ms 

Personas 

kods / 

reģistrācijas 

numurs 

Dzīvesvietas 

adrese / 

juridiskā 

adrese 

1 1-1000 Jānis 

Bērziņš 

111111-

11111 

Rīgas iela 1, 

Rīga, LV-

1010 

1000 1 01.07.2013. 

2 1001-

1700 

SIA 

„Saule” 

222222222

22 

Saules iela 

2, Rīga, LV-

1020 

700 1 01.07.2013. 

3 1701-

2000 

Anna 

Liepiņa 

333333-

33333 

Liepu iela 3, 

Rīga, LV-

1030 

300 1 01.07.2013. 

 

Valdes priekšsēdētājs: Kalniņš   O.Kalniņš 

 

Daļu atsavinātājs: Ivanovs  A.Ivanovs 

 

Daļu ieguvējs: Liepiņa  A.Liepiņa 

 

 

 

 

 
 

Komentēja [A1]: Nosaukums jānorāda tieši tādā veidā, kā 
tas atspoguļots statūtos, jāpievērš uzmanība lielo un mazo 
burtu lietojumam un norādei uz komersanta veidu – „SIA” 
vai „sabiedrība ar ierobežotu atbildību” 

Komentēja [A2]: Jānorāda SIA vienotais reģistrācijas 
numurs. Ja tāds vēl nav piešķirts tad šo sadaļu neaizpilda. 

Komentēja [A3]: Jānorāda SIA juridiskā adrese 

Komentēja [A4]: Nodalījuma kārtas numurs norādāms 
hronoloģiskā secībā no iepriekšējā nodalījuma 

Komentēja [A5]: Ieraksta kārtas numuru norāda, 
izmantojot vienlaidus ierakstu numerāciju no iepriekšējā 
nodalījuma. Piem., ja pirmajā nodalījumā bija ieraksti Nr.1 un 
Nr.2, tad otrajā nodalījumā būs ieraksti Nr.3. un Nr.4 

Komentēja [A6]: Daļu kārtas numuri nav maināmi. Tā kā 
pamatkapitāla palielināšanas rezultātā rodas jaunas daļas, 
dalībnieku reģistra nodalījumā katram dalībniekam 
jāpievieno jauno daļu kārtas numuri 

Komentēja [A7]: Jānorāda informācija tikai par 
aktuālajiem dalībniekiem 

Komentēja [A8]: Jānorāda tikai vienas daļas 
nominālvērtība (atbilstoši statūtos noteiktajai), nevis visu 
dalībnieka daļu kopējo vērtību 

Komentēja [A9]: - Ja daļas ir apmaksātas pilnībā, norāda 
daļu apmaksas datumu, kam jāsakrīt ar bankas dokumentā 
norādīto datumu 
- Ja daļas nav apmaksātas pilnībā, norāda plānoto datumu 
līdz kuram daļas tiks apmaksātas 
- Ja iepriekšējā dalībnieku reģistra nodalījumā bija norādīts 
daļu apmaksas datums un iesniedzot nākamo dalībnieku 
reģistra nodalījumu informācija par daļu apmaksas stāvokli 
nemainās, var norādīt “apmaksāts”, neatkārtojot daļu 
apmaksas datumu 
- Ja daļas tiek atsavinātas (pārdotas, dāvinātas), jānorāda 
datums, kad pirmoreiz daļas tika apmaksātas, nevis datumu, 
kad tika veikts atsavināšanas darījums 

Komentēja [A10]: Ja personai nav personas koda, norāda 
dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru 
un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu 
izdevusi 

Komentēja [A11]: Dalībnieku reģistra nodalījumu visos 
gadījumos paraksta valdes priekšsēdētājs vai valdes 
pilnvarots valdes loceklis (nevis valdes loceklis, kuram ir 
tiesības pārstāvēt SIA atsevišķi). Ja paraksta valdes pilnvarots 
valdes loceklis, pieteikumam jāpievieno arī attiecīgā valdes 
izsniegta pilnvara vai valdes sēdes protokols, kurā ietverts 
pilnvarojums. Ja SIA ir tikai viens valdes loceklis, viņš ir tiesīgs 
pastāvīgi parakstīt nodalījumu. 

Komentēja [A12]: Paraksti uz nodalījuma jāapliecina 
notariāli (izņemot, ja mainās ziņas par dalībnieku – vārds, 
uzvārds, p.k., adrese, vai nosaukums, reģistrācijas numurs, 
adrese). Paraksta notariālas apliecināšanas prasības izpilde ir 
nodrošināta arī, ja dokuments sastādīts elektroniskā formā 
un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. 


