DZĪVOJAMĀS MAJAS

________________________________________________________________________________________
(adrese)
DZĪVOKĻU ĪPAŠUMU ĪPAŠNIEKU KOPSAPULCES PROTOKOLS

	, 201_. gada ___. __________ plkst._____.

Kopsapulces dalībnieki: minēti kopsapulces protokola pielikumā Nr.1.
Kopsapulcē piedalās dzīvojamās mājas ar adresi ______________________________________________,
dzīvokļu/neapdzīvojamo telpu/mākslinieku darbnīcu īpašnieki.
Par kopsapulces vadītāju ievēlēts: _____________________________________________ .
Par kopsapulces sekretāru ievēlēts: ____________________________________________.
Kopsapulces norises vieta: ___________________________________________________ . 

Darba kārtība:
1.	Kopsapulces vadītāja, protokolista un balsu skaitīšanas komisijas (atbildīgās personas) ievēlēšana.
2.	Kopsapulces dalībnieku reģistrācija un kopsapulces darba kārtības apstiprināšana.
3.	Par nekustamā īpašuma - dzīvojamās mājas, funkcionāli saistīto ēku un būvju un piesaistītā (o) zemes gabala (u) (nevajadzīgo nosvītrot) - pārņemšanu dzīvokļu īpašumu īpašnieku pārvaldīšanā.
4.	Par pilnvarojumu pārņemt nekustamā īpašuma (dzīvojamās mājas) pārvaldīšanas tiesības.
5.	Par dzīvokļu īpašumu īpašnieku savstarpēja līguma noslēgšanu par dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu / par dzīvokļu īpašnieku sabiedrības izveidi (izvēlēties nepieciešamo variantu).
6.	Par turpmāko dzīvokļu īpašumu īpašnieku kopsapulču sasaukšanas un lēmumu pieņemšanas kārtību.

Kopsapulces vadītāja, protokolista un balsu skaitīšanas komisijas (atbildīgās personas) ievēlēšana. 
Kopsapulce balsojot „par"	 „pret"	un ,,atturoties"	nolemj:
1.1.	Ievēlēt par kopsapulces vadītāju _______________________________________;
1.2.	Ievēlēt par kopsapulces protokolistu ____________________________________;
1.3.	Ievēlēt balsu skaitīšanas komisijā ______________________________________.

2.	Kopsapulces dalībnieku reģistrācija un sapulces darba kārtības apstiprināšana.

Kopsapulces vadītājs informē:
2.1. ka dzīvojamās mājas esošie dzīvokļu īpašumu īpašnieki ir pienācīgi informēti par šīs kopsapulces norises vietu un darba kārtību (visiem dzīvokļu īpašumu īpašniekiem pastkastītēs ielikti paziņojumi un uz informācijas ziņojuma dēļa ir izlikts paziņojums par kopsapulces norises vietu, laiku un darba kārtību);
2.2. dzīvojamā mājā ________________, ___________ ir _______ dzīvokļi/ neapdzīvojamās telpas/ mākslinieku darbnīcas. Uz kopsapulces dienu mājā privatizēti ______ dzīvokļu īpašumi. Kopsapulcē piedalās dzīvokļu īpašumu īpašnieki un 	pilnvarotās personas, kas kopā pārstāv____ jeb _____% no visiem dzīvokļu īpašumiem. Līdz ar to kopsapulce ir lemttiesīga, ievērojot Dzīvokļa īpašumu likuma 17.panta devīto daļu, kurā noteikts, ka, lai kopsapulce būt lemttiesīga, sapulcē jāpiedalās dzīvokļu īpašumu īpašniekiem, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no visiem dzīvokļu īpašumiem. 
2.3. Apstiprināt šādu dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu pilnvaras:
1.	personas kods	-	pārstāv dzīvokli Nr.__;
2.	personas kods	-	pārstāv dzīvokli Nr.__;
3.	personas kods	-	pārstāv dzīvokli Nr.__;
4.	personas kods	-	pārstāv dzīvokli Nr.__.

Kopsapulce apspriedusies, balsojot „par"____, „pret" _____ un „atturoties" ______, nolemj apstiprināt kopsapulces darba kārtību.
3.	Par nekustamā īpašuma - dzīvojamās mājas, funkcionāli saistīto ēku un būvju un piesaistītā (o) zemes gabala (u) (nevajadzīgo nosvītrot) - pārņemšanu dzīvokļu īpašumu īpašnieku pārvaldīšanā.

Par 3.jautājumu uzstājās	un ierosināja pārņemt dzīvokļu īpašumu īpašnieku pārvaldīšanā nekustamo īpašumu - dzīvojamo māju, ar to funkcionāli saistītās ēkas un būves un piesaistīto zemes gabalu (nevajadzīgo nosvītrot), kā arī dzīvojamās mājas neprivatizēto daļu.

Kopsapulce noklausījusies ziņojumu un apspriedusies, balsojot „par" ______, „pret" _____ un «atturoties" ______, nolēma pārņemt dzīvokļu īpašumu īpašnieku pārvaldīšanā nekustamo īpašumu (norādīt adresi) - dzīvojamo māju, ar to funkcionāli saistītās ēkas un būves un piesaistīto zemes gabalu (s) (nevajadzīgo nosvītrot) - , kā arī dzīvojamās mājas neprivatizēto daļu.
4.	Par pilnvarojumu pārņemt nekustamā īpašuma (dzīvojamās mājas) pārvaldīšanas tiesības.

Par 4.jautājumu uzstājās ______________________ un ierosināja pilnvarot ______________________ dzīvokļu īpašu īpašnieku vārdā pārņemt dzīvojamās mājas, ar to funkcionāli saistīto ēku un būvju un piesaistītā zemes gabala (nevajadzīgo nosvītrot) pārvaldīšanas tiesības.

Kopsapulce noklausījusies ziņojumu un apspriedusies, balsojot „par" _______, „pret" _______ un „atturoties" _____, nolēma pilnvarot ____________________________________ dzīvokļu īpašu īpašnieku vārdā pārņemt dzīvojamās mājas, ar to funkcionāli saistīto ēku un būvju un piesaistītā zemes gabala (nevajadzīgo nosvītrot) pārvaldīšanas tiesības.

5.	Par dzīvokļu īpašumu īpašnieku savstarpēja līguma noslēgšanu par dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu / par dzīvokļu īpašnieku sabiedrības izveidi (izvēlēties nepieciešamo variantu).

Par 5.jautājumu uzstājās _________________________ un ierosināja nekustamā īpašuma (adrese) pārvaldīšanai noslēgt dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu ar ______________ (vai) izveidot dzīvokļu īpašnieku sabiedrību (biedrību), lai nodrošinātu turpmāku nekustamā īpašuma pārvaldīšanu atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma prasībām.

Kopsapulce noklausījusies ziņojumu un apspriedusies, balsojot „par"______, „pret" ______ un „atturoties" ____, nolēma noslēgt dzīvokļu īpašumu īpašnieku savstarpēju līgumu ar ______________ / izveidot dzīvokļu īpašnieku sabiedrību (biedrību)/, lai nodrošinātu turpmāku nekustamā īpašuma pārvaldīšanu atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma prasībām.

6.	Par turpmāko dzīvokļu īpašumu īpašnieku kopsapulču sasaukšanas un lēmumu pieņemšanas kārtību.

Par 6.jautājumu uzstājās_________________ un ierosināja turpmāk sasaukt dzīvokļu īpašumu īpašnieku kārtējo kopsapulci vismaz vienu reizi gadā - katra gada __________________ un ārkārtas kopsapulces - pēc nepieciešamības. Kopsapulcēs pieņemtos lēmumus fiksēt kopsapulču protokolos, kuri tiek sastādīti 2 eksemplāros un glabājas pa vienam pie dzīvojamās mājas pārvaldnieka dzīvojamās mājas lietā un pie dzīvokļu īpašnieku kopsapulces pilnvarotās personas ____________________.

Kopsapulce noklausījusies ziņojumu un apspriedusies, balsojot „par”_____, „pret"____ un „atturoties" ____, nolēma turpmāk sasaukt dzīvokļu īpašumu īpašnieku kārtējo kopsapulci vismaz vienu reizi gadā - katra gada __________________ un ārkārtas kopsapulces - pēc nepieciešamības, kopsapulcēs pieņemtos lēmumus fiksēt kopsapulču protokolos, kuri tiek sastādīti 2 eksemplāros un glabājas pa vienam pie dzīvojamās mājas pārvaldnieka dzīvojamās mājas lietā un pie dzīvokļu īpašnieku kopsapulces pilnvarotās personas ___________________.

Sapulce beidzas plkst.________


Kopsapulces vadītājs:	___________________________________________________
(vārds, uzvārds) (paraksts)


Kopsapulces protokolists: _________________________________________________
(vārds, uzvārds) (paraksts)



Dzīvojamas mājas	,	iela
20l__.gada	.	
dzīvokļu īpašnieku kopsapulces pielikums Nr. 1.
īpašumā esošais dzīvokļa Nr.
Vārds, uzvārds
Personas kods
Statuss (īpašnieka pilnvarotā persona)
Paraksts
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Dzīvokļu īpašnieku un pilnvaroto personu saraksts
















































































Piezīme: ailē "Statuss" izdarāmas šādas atzīmes: "īpašnieks", ja kopsapulcēs piedalās attiecīgā dzīvokļa īpašnieks, vai "pilnvarotā persona", ja kopsapulcē nepiedalās attiecīgā dzīvokļa īpašnieks, bet viņu ar rakstisku pilnvaru pārstāv cita persona (pilnvara pievienojama pielikumā).

Kopā kopsapulce piedalās nekustamā īpašuma ______________________  _____dzīvokļu īpašumu īpašnieki, tai skaitā ____  dzīvokļu īpašumu īpašnieku pilnvarotas personas,  jeb___ % no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita.



Kopsapulces vadītājs: 	  	
                                              (vārds, uzvārds)	(paraksts)

Kopsapulces protokolists: 	 	
                                               (vārds, uzvārds)	(paraksts)


