
 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KULDĪGAS KOMUNĀLIE 

PAKALPOJUMI” 

statūtu jaunā redakcija 

 

 

I. Vispārīgie noteikumi 

 

1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KULDĪGAS KOMUNĀLIE 

PAKALPOJUMI” (turpmāk — sabiedrība). 

 

2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators): 

 

 2.1. Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana (16.23) 

 2.2. Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus)( 38.11) 

 2.3. Atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus)( 38.21) 

 2.4. Šķirotu materiālu pārstrāde (38.32) 

 2.5. Ceļu un maģistrāļu būvniecība (42.11) 

2.6. Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.4) 

 2.7. Sauszemes transporta palīgdarbības (52.21) 

 2.8. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20) 

 2.9.Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32) 

 2.10. Cita veida tīrīšanas darbības(81.29) 

 2.11. Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības (81.30) 

 

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. Sabiedrības pamatkapitāls EUR 1 068 230,00 (viens miljons sešdesmit astoņi tūkstoši 

divi simti trīsdesmit eiro un nulle centi). 

 

5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 1 068 230 (viens miljons sešdesmit astoņi tūkstoši 

divi simti trīsdesmit) kapitāla daļās. 

 

6. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir viens euro. 

  

III. Valde 

 

7. Valdes sastāvā ir divi valdes locekļi. 

 

8. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem. 

 

9. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.  

 

10. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus 

slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus. 

 

11. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces 

piekrišana šādu jautājumu izlemšanai: 



11.1. Sabiedrības nekustamā īpašuma ieķīlāšana, apgrūtināšana un cita veida saistību 

uzņemšanās, kuru rezultātā nekustamais īpašums var tikt atsavināts; 

11.2. darījumu slēgšana par summu, kura pārsniedz EUR 142 287 (viens simts četrdesmit 

divi tūkstoši divi simti astoņdesmit septiņi euro). 

 

12. Valde savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātajai kārtībai. 

 

13. Valdei ir pienākums sniegt dalībnieku sapulcei ziņas par noslēgtajiem darījumiem 

starp sabiedrību un atbildīgo darbinieku, kā arī starp sabiedrību un valdes locekli. 

 

 

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis                         /paraksts/                Inga Kaltniece 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU. 

 

 
 


