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Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Auto partneri”
dibināšanas līgums
Rīgā

Komentārs [JL1]: Papildu informācija par
komersantu dibināšanu:
http://www.ur.gov.lv/registri.html
SIA/ AS dibināšana shēmās:
http://www.ur.gov.lv/?a=1187&v=lv

Uģis Bērziņš, personas kods 010967-10239, kas dzīvo Rīgā, Elizabetes ielā 86,
dz.21, Pēteris Kalniņš, personas kods 161073-13097, kas dzīvo Rīgā, Lāčplēša
ielā 50, dz.2, Jānis Leja, personas kods 210677-12093, kas dzīvo Rīgā,
Artilērijas ielā 12, dz.14 un SIA “Arkas”, reģ.nr.000357120, juridiskā adrese
Jūrmalā, Jomas ielā 10, kuru pārstāv tās valde valdes priekšsēdētāja Ulda
Kraukļa, personas kods 120252-10119, dzīvo Jūrmalā, Mellužu prospektā 14,
personā, turpmāk katrs atsevišķi saukts par dibinātāju, bet kopā - par
dibinātājiem, vadoties pēc Civillikuma noteikumiem par sabiedrības līgumu un
Komerclikuma noteikumiem par kapitālsabiedrībām, noslēdz sabiedrības ar
ierobežotu atbildību (turpmāk tekstā- Sabiedrība) dibināšanas līgumu ar šādu
saturu:
1. Firma.
Sabiedrības firma ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Auto partneri”.
2. Pamatkapitāls.
Sabiedrības pamatkapitāls ir 3000 EUR. Sabiedrības pamatkapitāls sadalīts
3000 kapitāla daļās. Vienas kapitāla daļas nominālvērtība ir 1 EUR.
3. Pamatkapitāla apmaksa.
3.1. Sabiedrības pamatkapitāla apmaksa notiek šādā kārtībā:
1) Uģis Bērziņš parakstās uz Sabiedrības pamatkapitāla daļu 1250 EUR
apmērā un apmaksā to ar mantisku ieguldījumu pilnībā līdz 2002.gada
2.maijam;
2) Pēteris Kalniņš parakstās uz Sabiedrības pamatkapitāla daļu 239 EUR
apmērā un apmaksā to ar mantisku ieguldījumu pilnībā līdz 2002.gada
2.maijam;
3) Jānis Leja parakstās uz Sabiedrības pamatkapitāla daļu 11 EUR apmērā
un apmaksā to naudā pilnībā līdz 2001.gada 3.maijam, pārskaitot naudu
uz Sabiedrības bankas kontu;
4) SIA “Arkas” parakstās uz Sabiedrības pamatkapitāla daļu 1500 EUR
apmērā un apmaksā to naudā, pārskaitot uz Sabiedrības bankas kontu.
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Komentārs [JL2]: Ja sabiedrību dibina viens
dibinātājs, tas dibināšanas līguma vietā sastāda un
paraksta lēmumu par sabiedrības dibināšanu
(pieejams Uzņēmumu reģistra mājaslapā, sadaļā
‘Dokumentu paraugi’)
Komentārs [JL3]: 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
Komentārs [JL4]: 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
Komentārs [JL5]: Nosaukums visos dokumentos
jānorāda tieši tādā veidā, kā tas atspoguļots
dibināšanas līgumā. 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: http://likumi.lv/doc.php?id=5490#p10964
Komentārs [JL6]: Pamatkapitāls ir izsakāms
tikai veselos eiro
Komentārs [JL7]: Lūdzu pārbaudiet pamatkapitāla apmēram, daļu skaitam un
nominālvērtībai jāsakrīt ar statūtos norādīto
Komentārs [JL8]: 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.
Komentārs [JL9]: Jānorāda katra dibinātāja
parakstītā pamatkapitāla un līdz reģistrācijai
apmaksājamā pamatkapitāla lielumu, apmaksas
kārtību un termiņus

500 EUR tiek pārskaitīti līdz 2002.gada 3.maijam, pārējie 100 EUR gada laikā no Sabiedrības ierakstīšanas komercreģistrā.
3.2. Sabiedrības pamatkapitāla apmaksai ar mantisku ieguldījumu:
1) Uģis Bērziņš nodos Sabiedrības valdei, valdes izraudzītā vietā kravas
automašīnu ZIL, 1989.izl.g., Krievija, valsts reģ.nr.CD 3479, par ko tiks
sastādīs un parakstīts pieņemšanas- nodošanas akts;
2) Pēteris Kalniņš nodos Sabiedrības valdei, valdes izraudzītā vietā metāla
virpu CY 7562323 PC, 1999.g. raž., Krievija un urbjmašīnu
Black&Decker KR550RE, 2001.g.raž., Vācija, par ko tiks sastādīs un
parakstīts pieņemšanas- nodošanas akts;
.
3.3. Kopā ar mantisku ieguldījumu tiks apmaksātas 1489 Sabiedrības kapitāla
daļas un šo daļu nominālvērtību summa būs 1489 EUR.
4. Katram dibinātājam pienākošos daļu skaits.
Atbilstoši parakstītajai Sabiedrības pamatkapitāla daļai Sabiedrības
dibinātājiem pienākas šāds daļu skaits:
1) Uģim Treijam pienākas 1250 Sabiedrības kapitāla daļas;
2) Pēterim Kalniņam pienākas 239 Sabiedrības kapitāla daļas;
3) Jānim Lejam pienākas 11 Sabiedrības kapitāla daļas;
4) SIA “Arkas” pienākas 1500 Sabiedrības kapitāla daļas.
5. Dibināšanas izdevumi.
Dibināšanas izdevumi pieļaujami 300 EUR apmērā un tos sedz Sabiedrības
dibinātāji vienādi.

Komentārs [JL10]: Ja tiek veikts mantiskais
ieguldījums, tad līgumā ir jānorāda tā daļu skaits
un nominālvērtību summa, kuras, dibinot
sabiedrību, tiek apmaksātas ar mantisko
ieguldījumu, norādot katru mantiskā ieguldījuma
priekšmetu un katras tās personas vārdu, uzvārdu,
personas kodu (ja personai nav personas koda, —
dzimšanas datumu, personu apliecinoša
dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti
un institūciju, kas dokumentu izdevusi) un
dzīvesvietu, kura uzņemas saistības izdarīt
mantisko ieguldījumu. Mantiskais ieguldījums
nevar tikt apmaksāts pa daļām.
Komentārs [JL11]: Jānorāda katram
dibinātājam pienākošos daļu skaitu atbilstoši tā
parakstītā pamatkapitāla daļai
Komentārs [JL12]: Jānorāda dibināšanas
izdevumu pieļaujamo apmēru un segšanas kārtību

6. Īpaši pienākumi, tiesības vai priekšrocības, kas sabiedrības dibināšanas
laikā piešķirtas personai, kura piedalījusies sabiedrības dibināšanā.
Dalībnieki pilnvaro atvērt bankā pagaidu kontu uz Sabiedrības vārda Jāni
Bumbuli, personas kods 121212-22334, dzīvo Rīgā, Stabu ielā 200, dz.2.
7. Valde.
Sabiedrības valdi veido:
1) Kārlis Pēterhofs, personas kods 060266-12089, dzīvo Rīgā, Dzirciema
ielā 12, dz.34;
2) Ansis Bērziņš, personas kods 040567-12045, dzīvo Rīgā, Kristapa ielā
12, dz.4;
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Komentārs [JL13]: Nav obligāti jānorāda
Komentārs [JL14]: Jānorāda sabiedrības valdes
locekļu vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja
personai nav personas koda, — dzimšanas
datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru
un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas
dokumentu izdevusi) un dzīvesvietu

3) Bruno Ābols, personas kods 220148-10398, dzīvo Madonā, Rīgas ielā 3,
dz.5.
Komentārs [JL15]: Sabiedrībām ar ierobežotu
atbildību padome obligāti nav jāveido

8. Padome.
Sabiedrības padomi veido:
1) Kaspars Hausmanis, personas kods 010967-10465, dzīvo Rīgā,
Maskavas ielā 269, dz.12;
2) Pēteris Dreiliņš, personas kods 301269-12543, dzīvo Rīgā, Dzirnavu
ielā 68, dz.5;
3) Uldis Cālītis, personas kods 240774-10012, dzīvo Jūrmalā, Meža
prospektā 34, dz.12.
9. Citi noteikumi.
Līgums sastādīts 5 eksemplāros uz 3 lapām katrs. Visiem eksemplāriem ir
vienāds juridisks spēks.
Dibinātāji

Uģis Bērziņš

Pēteris Kalniņš

Komentārs [JL17]: Nav obligāti jānorāda

Komentārs [JL18]: Dibināšanas līgumu paraksta
visi dibinātāji

Jānis Leja
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Komentārs [JL16]: Ja sabiedrībā tiks izveidota
padome, jānorāda sabiedrības padomes locekļu
vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav
personas koda, — dzimšanas datumu, personu
apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas
datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu
izdevusi) un dzīvesvietu (ja sabiedrībai ir padome)

SIA “Arkas”
valdes pr-js
Uldis Krauklis

