SIA “Saulkrastu komunālserviss”
vienotais reģistrācijas Nr.40103027944

STATŪTI
(2020)

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

I. Vispārīgie jautājumi
1.

Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu komunālserviss”
(turpmāk – sabiedrība). Sabiedrības saīsinātā firma: SIA “Saulkrastu komunālserviss”.

2.

Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
33.11 Metāla izstrādājumu remonts;
35.30 Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana;
36.00 Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde;
37.00 Notekūdeņu savākšana un attīrīšana;
38.11 Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus);
42.2 Pilsētsaimniecības infrastruktūras objektu būvniecība;
42.13 Tiltu un tuneļu būvniecība;
42.21 Ūdensapgādes sistēmu būvniecība;
42.9 Pārējā inženierbūvniecība;
42.91 Hidrotehnisko objektu būvniecība;
42.99 Citur nekvalificēta inženierbūvniecība;
43.11 Ēku nojaukšana;
43.12 Būvlaukuma sagatavošana;
43.2 Elektroinstalācijas ierīkošanas, cauruļvadu uzstādīšanas un citas līdzīgas darbības;
43.22 Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana;
43.29 Citu inženiersistēmu montāža:
43.3 Būvdarbu pabeigšana;
43.9 Citi specializētie būvdarbi;
49.4 Kravu pārvadājumi pa autoceļiem;
52.24 Kravu iekraušana un izkraušana;
52.10 Uzglabāšana un noliktavu saimniecība;
68.1 Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana;
68.2 Sava vai nomātā nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana;
68.32 Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata;
77.11 Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings;
77.3 Pārējo darba mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas
līzings;
81.10

Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības;

81.2 Uzkopšanas darbības;
81.22 Citas ēku un ražošanas objektu tīrīšanas un uzkopšanas darbības;
81.30 Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības.
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3.

Paziņojumus par dalībnieku sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus
sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām un sabiedrības locekļiem nosūta pa pastu
vai elektroniski uz adresēm, kuras ir paziņotas sabiedrībai, vai nodod personīgi.
II. Pamatkapitāls un daļa

4.
5.
6.

Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 4 419 547 (četri miljoni četri simti deviņpadsmit
tūkstoši pieci simti četrdesmit septiņi euro).
Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 4 419 547 (četri miljoni četri simti deviņpadsmit
tūkstoši pieci simti četrdesmit septiņi) kapitāla daļās.
Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir viens euro.
III. Valde

7.

Valdes sastāvā ir viens loceklis.

8.

Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.

9.

Papildus likumā noteiktajam valdes loceklim ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku
sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
9.1. līdzdalības iegūšana, palielināšana vai samazināšana citās uzņēmējdarbībās;
9.2. nekustamā īpašuma pirkšana, pārdošana, maiņa, dāvināšana u.c. atsavināšana,
ieķīlāšana vai apgrūtināšana ar parādiem;
9.3. kustamā īpašuma pirkšana, pārdošana u.c. atsavināšana virs EUR 35 000 (trīsdesmit
pieci tūkstoši euro);
9.4. plānotajiem iepirkuma līgumiem, kuru paredzamā summa pārsniedz EUR 35 000
(trīsdesmit pieci tūkstoši euro);
9.5. aizņēmuma līgumu slēgšana, kredītu un vekseļu izsniegšana, un citu finansiālu
saistību uzņemšanās;
9.6. speciālo kapitālu (fondu) veidošana un to līdzekļu izlietošana;
9.7. esošo darbības veidu pārtraukšana vai jaunu darbības veidu uzsākšana;
9.8. Sabiedrības struktūras izmaiņas un Sabiedrības darbinieku atalgojums.

Saulkrastu novada domes izpilddirektors,
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis:

Aleksandrs Inārs Zaharāns

Saulkrasti, Saulkrastu novads,
2020. gada 16.aprīlī
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