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Sabiedrības ar ierobežotu atbildību  

„KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”  

STATŪTI 

I.Vispārīgie jautājumi 

1. Sabiedrības firma ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS 

NAMSAIMNIEKS”. 

2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators): 

16.23 – Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana; 

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); 

38.21 – Atkritumu apstrāde (izņemot bīstamos atkritumus); 

43.22 – Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana; 

43.32 – Galdnieku darbi; 

49.39 – Citur nekvalificēts pasažieru sauszemes transports; 

55.10 – Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās; 

68.20 – Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana; 

68.32 – Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata; 

80.10 – Personiskās drošības darbības; 

81.10 – Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības; 

81.29 – Cita veida tīrīšanas darbības; 

96.01 – Tekstilizstrādājumu mazgāšana un (ķīmiskā) tīrīšana; 

96.03 – Apbedīšana un ar to saistītā darbība. 

3. Attiecībā uz jautājumiem, kurus nereglamentē šie statūti, piemēro Publiskas personas 

kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma un Komerclikuma noteikumus. 

4. 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 

5. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 1 883 455 (viens miljons astoņi simti astoņdesmit 

trīs tūkstoši četri simti piecdesmit pieci euro). 
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6. Sabiedrības pamatkapitāls sadalīts 1 883 455 (viens miljons astoņi simti astoņdesmit 

trīs tūkstoši četri simti piecdesmit pieci) kapitāla daļās. Vienas kapitāla daļas 

nominālvērtība ir EUR 1 (viens euro). 

7. Sabiedrības daļas pārdod Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 

pārvaldības likumā noteiktajā kārtībā. 

III. Valdes loceklis 

8. Sabiedrības valde sastāv no viena valdes locekļa, kurš ir tiesīgs pārstāvēt sabiedrību 

atsevišķi. 

9. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem. 

10. (Izslēgts ar Dalībnieka 01.07.2016. lēmumu Nr.5). 

11. Papildus likumā noteiktajiem ierobežojumiem par valdes locekli nedrīkst būt citas 

komercsabiedrības darbinieki un ievēlētas amatpersonas. 

12. Papildus likumā noteiktajam valdes loceklim ir nepieciešama iepriekšēja 

dalībnieku sapulces rakstiska piekrišana šādu jautājumu izlemšanai: 

12.1. Nekustamā īpašuma atsavināšanai un iegādei; 

12.2. Tādu darījumu noslēgšanai sabiedrības vārdā, kuros darījuma kopsumma 

pārsniedz EUR 4268 /četri tūkstoši divi simti sešdesmit astoņi euro/. 
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