Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dizaina nams”
dibināšanas lēmums
Rīgā

2017.gada 25.septembrī

Es, Guntars Bergs, personas kods 10177-10221, dzīvojošs Ievu ielā 2, Rīgā, nolemju dibināt
sabiedrību ar ierobežotu atbildību (turpmāk – Sabiedrība):
1. Firma.
Sabiedrības firma ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Dizaina nams”.
2. Pamatkapitāls.
Sabiedrības pamatkapitāls ir 2800 EUR. Pamatkapitāls ir sadalīts 20 daļās, vienas daļas
nominālvērtība ir 140 EUR.
3. Pamatkapitāla apmaksas kārtība.
Sabiedrības dibinātājs apmaksā Sabiedrības pamatkapitālu naudā, iemaksājot naudu Sabiedrības
bankas kontā. 1400 EUR tiek apmaksāti līdz Sabiedrības pieteikuma iesniegšanai komercreģistra
iestādei, bet pārējie 1400 EUR – gada laikā no Sabiedrības ierakstīšanas komercreģistrā.
Sabiedrības pamatkapitāls ar mantisko ieguldījumu netiek apmaksāts.

Komentēja [A3]: Nosaukums visos dokumentos jānorāda
tieši tādā veidā, kā tas atspoguļots dibināšanas lēmumā.
Jāpievērš uzmanība lielo un mazo burtu lietojumam un
norādei uz komersanta veidu – „SIA” vai „sabiedrība ar
ierobežotu atbildību” (izvērsta vai saīsināta forma).
Papildu informācija par komersanta nosaukuma veidošanu:
https://likumi.lv/doc.php?id=5490#p-10964

Komentēja [A5]: Pamatkapitāla apmēram, daļu skaitam un
nominālvērtībai jāsakrīt ar statūtos norādīto

Sabiedrības dibinātājam pieder visas Sabiedrības pamatkapitāla daļas.
5. Dibināšanas izdevumi.
Sabiedrības dibināšanas izdevumu pieļaujamais apmērs ir 300 EUR, kurus sedz Sabiedrības
dibinātājs.
6. Valde.
Sabiedrības valde ir Guntars Bergs, personas kods 110177-10221, dzīvo Ievu ielā 2, Rīgā.
7. Padome.

Komentēja [A6]: Līdz reģistrācijas pieteikuma iesniegšanai
jāapmaksā vismaz 50% pamatkapitāla, pārējā daļa
apmaksājama gada laikā kopš sabiedrības ierakstīšanas
komercreģistrā; var apmaksāt arī visu pilnībā līdz Sabiedrības
reģistrācijas pieteikuma iesniegšanai Uzņēmumu reģistrā.
Ja, dibinot sabiedrību, nav apmaksāts viss pamatkapitāls
pilnā apmērā, jānorāda tā apmaksas kartība un termiņš.
Komentēja [A7]: Ja tiek veikts mantiskais ieguldījums, tad
lēmumā ir jānorāda daļu skaits un nominālvērtības summa,
kas tiek segta ar mantisko ieguldījumu, kā arī mantiskā
ieguldījuma priekšmetu. Mantiskais ieguldījums nevar tikt
apmaksāts pa daļām.
Komentēja [A8]: SIA padome obligāti nav jāveido

Sabiedrībai nav padomes.

Guntars Bergs

Komentēja [A2]: Ja dibinātājs ir ārvalstnieks un tam nav
Latvijā piešķirts personas kods, ir jānorāda dzimšanas
datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un
izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu
izdevusi

Komentēja [A4]: Pamatkapitāls ir izsakāms eiro. Daļas
nominālvērtība nedrīkst būt mazāka par vienu centu.

4. Dibinātājam pienākošos daļu skaits.

Dibinātājs:

Komentēja [A1]: Ja dibinātājs ir juridiska persona, ir
jānorāda nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese,
tās pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav
Latvijas personas koda, — dzimšanas datums, personu
apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts
un institūcija, kas dokumentu izdevusi), amats un
dzīvesvieta, kurš juridiskās personas vārdā paraksta
dibināšanas līgumu

G.Bergs

