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PAVADONIS” 

Dzīvokļu īpašnieku kooperatīva sabiedrība 
Reģ.Nr. 40003141590, Viršu ielā 11 – 76, Rīgā, LV – 1035 

Tālr.67570779 
e-pasts: pavadonis.sekretare@inbox.lv 

 

Paziņojums 
 

Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības “Pavadonis”, reģistrācijas Nr. 40003141590, valde, 

pamatojoties uz “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma” 37. panta noteikumiem, 

paziņo, ka sabiedrības kārtējā biedru kopsapulce notiks 2021.gada 16.decembrī no plkst. 16.00 līdz 

plkst.19.00, Viršu ielā 11-76, Rīgā, LV-1035, (valdes telpās), tiešsaistē, izmantojot elektroniskos saziņas 

līdzekļus: 
 

- Zoom tiešsaistes platformā. 

 

Darba kārtība: 

1. DzĪKS “Pavadonis” 2022.gada budžeta projekta pieņemšana. 

2. DzĪKS “Pavadonis” Statūtu grozījumu apstiprināšana un pieņemšana jaunā redakcijā. 

3. 2021.gada 8.jūnija valdes lēmuma apstiprināšana “Par sadzīves atkritumu izvešanas apmaksu”. 

 

 

Biedru kopsapulces norises īpatnības Covid-19 pandēmijas laikā”: 

 
Kooperatīva biedriem, kuri vēlēsies piedalīties un nobalsot biedru kopsapulcē, būs šādas iespējas: 

1. Attālināti, izmantojot Zoom tiešsaistes platformu. 

2. Nobalsot pirms biedru kopsapulces, 13., 14. un 15.decembrī līdz plkst.24.00, elektroniski ar drošu 

elektronisku parakstu. 

3.  Nobalsot pirms biedru kopsapulces, 13.decembrī (no plkst. 10.00 līdz plkst. 19.00), 14.decembrī (no 

plkst. 9.00 līdz plkst.  17.00 ), un 15.decembrī (no plkst.  8.00 līdz plkst.  17.00 ), nododot balsi Dzīks 

“Pavadonis” birojā iepriekš saskaņotā laikā. Nobalsot pirms biedru kopsapulces var tikai ar 

darbspējīgu COVID-19 sertifikātu. 

 

SVARĪGI! 

Biedru kopsapulces balsošanas procedūra 
1. Attālināti, izmantojot Zoom tiešsaistes platformu. Reģistrācijas kārtība: 

- Ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: pavadonis.sekretare@inbox.lv ir jānosūta pieteikums dalībai 

kopsapulcē līdz 15. decembrim plkst. 16.00. 

- Pēc biedra identifikācijas tas saņems pieejas informāciju tiešsaistes sapulcei un balsošanas biļetenu uz savu 

e-pastu. 

- Balsošana tiešsaistes kopsapulces laikā būs iespējama tikai ar balsošanas biļetenu, kurš būs parakstīts ar 

drošu elektronisko parakstu un nosūtīts tiešsaistē uz sabiedrības e-pasta adresi: pavadonis.sekretare@inbox.lv 

2. Balsošana pirms biedru kopsapulces elektroniski: 

- Biedram, kurš vēlēsies nobalsot pirms biedru kopsapulces elektroniski, no šī paziņojuma saņemšanas dienas, 

līdz 10. decembrim, ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: pavadonis.sekretare@inbox.lv ir jānosūta 

pieteikums balsošanai elektroniski pirms biedru kopsapulces. 

- Pēc biedra identifikācijas tas saņems balsošanas biļetenu uz savu e-pastu. 
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- Balsošana būs iespējama tikai ar balsošanas biļetenu, kurš būs parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un 

nosūtīts 13., 14. un 15. decembrī uz sabiedrības e-pasta adresi: pavadonis.sekretare@inbox.lv. 

 

3. Balsošana pirms biedru kopsapulces: 

- Biedram, kurš vēlēsies nobalsot pirms biedru kopsapulces un nodot balsi Dzīks “Pavadonis” birojā, no šī 

paziņojuma saņemšanas dienas, līdz 10. decembrim, ir jāpiezvana pa telefonu 67570779 un jāsaskaņo 

individuāls apmeklējuma laiks 13., 14. un 15. decembrī. Nobalsot pirms biedru kopsapulces var tikai ar 

darbspējīgu COVID-19 sertifikātu. 
- Pie reģistrācijas biedram jāuzrāda: 

 personas apliecinošu dokumentu 

 dzīvokļa īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu 

 pilnvaru, ja pārstāv biedru uz pilnvarojuma pamata 

 darbspējīgs COVID-19 sertifikāts 

- Pēc reģistrācijas biedram tiks izsniegts balsošanas biļetens, kurš pēc tā aizpildīšanas tiks ievietots slēgtā un 

apzīmogotā balsošanas urnā. Balsošanas laika limits -10 minūtes. 

- Biedram jāievēro visi epidemioloģiskās drošības pasākumi (jālieto sejas maska un jādezinficē rokas ar 

dezinfekcijas līdzekli, biļetens jāaizpilda ar savu lodīšu pildspalvu) 

 

VĒRŠAM UZMANĪBU: 

Saskaņā ar Kooperatīvo sabiedrību likuma 35. panta otro daļu, 10 dienu laikā no biedru kopsapulces paziņo-

juma saņemšanas dienas (līdz 26. novembrim.2021.g.) biedrs var piedāvāt iekļaut sapulces dienas kārtībā pa-

pildus jautājumus nosūtot ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: pavadonis.sekretare@inbox.lv 

Kooperatīva biedri, saskaņā ar Kooperatīvo sabiedrību likuma 33. panta piekto daļu, vismaz 10 dienas pirms 

kopsapulces (sākot ar 6. decembri 2021.g.) var iepazīties ar sapulces lēmumu projektiem un materiāliem pēc 

pieprasījuma tos saņemot uz savu e-pastu. Saskaņā ar Kooperatīvo sabiedrību likuma 38. panta pirmo daļu 

kopsapulce notiks neatkarīgi no klātesošo biedru skaita. 

 

INFORMĀCIJAI: 
Biedru kopsapulcē katram kooperatīvās sabiedrības biedram neatkarīgi no viņam piederošo paju (dzīvokļu īpašumu) skaita ir viena 

balss. 

/ Statūtu 4.4 punkts/ 

Biedrs var piedalīties biedru kopsapulcē personiski vai ar pilnvarnieka starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot biedru kopsapulcē, 

izdodama rakstveidā. Lai pārliecinātos par Pilnvardevēja identitāti un gribas īstumu, Pilnvardevējam pilnvara vismaz 5 darba dienas 

iepriekš ir personiski jāreģistrē Sabiedrības birojā pie sekretāres-lietvedes. Pilnvaru pievieno sapulces protokolam.Pilnvarnieks 

kopsapulcē var pārstāvēt ne vairāk kā 3 biedrus (pilnvardevējus). 
/ Statūtu 4.5 punkts/ 

Sabiedrības biedri, kuri ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms biedru Kopsapulces nav nokārtojuši kooperatīvās sabiedrības 

statūtos un kopsapulces lēmumos noteiktās saistības, kopsapulcē nav balsstiesīgi un viņus nevar ievēlēt sabiedrības pārvaldes un 

kontroles institūcijās. 

/ Statūtu 4.8 punkts/ 

 

Rīgā. 

2021.gada 17.novembrī 
 

 

DzĪKS „Pavadonis” valde 
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