
DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 
ZĪMOGU 

Apstiprināti 

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” 

dalībnieku sapulcē 2019.gada 10.decembrī 

(protokols Nr.1-5/2019/P-4) 

 

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” 

STATŪTI 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Sabiedrības firma: SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” (turpmāk – sabiedrība). 

2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators): 

 2.1. ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (NACE 2. - 36); 

 2.2. notekūdeņu savākšana un attīrīšana (NACE 2. - 37); 

 2.3. sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (NACE 2. - 68.2); 

 2.4. nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (NACE 2. - 

68.32); 

 2.5. ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (NACE 2. - 81.1); 

 2.6. uzkopšanas darbības (NACE 2. - 81.2); 

 2.7. atkritumu savākšana (NACE 2. - 38.1); 

 2.8.citu inženiersistēmu montāža (NACE 2. - 43.29); 

 2.9. elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana (NACE 

2.35); 

 2.10. cita veida transportlīdzekļu apkope un remonts (NACE 2.-33.17); 

 2.11. kravu iekraušana un izkraušana (NACE 2.-52.24); 

2.12. individuālie kravu pārvadāšanas pakalpojumi (NACE 2.-49.42).  

3. Pārējie darbības veidi, kas nav aizliegti ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem 

(darbības virzieni), kuriem nepieciešama īpaša atļauja, tiek veikti tikai pēc attiecīgās atļaujas 

(licences) saņemšanas. 

4. Attiecībā uz jautājumiem, kurus nereglamentē šie statūti, piemēro likuma „Publiskas 

personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” un Komerclikuma 

noteikumus.  

5. Šajos statūtos paredzētos paziņojumus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām nosūta 

pa pastu ierakstītā vēstulē vai elektroniski (izmantojot telefaksu, e-pastu) uz adresēm, kuras 

sabiedrības pārvaldes un kontroles institūciju locekļi ir paziņojuši valdes loceklim, kurš kārto 

dalībnieku reģistru. 

 

II. Pamatkapitāls un daļa 

6. Sabiedrības pamatkapitāls ir 2198243 EUR (divi miljoni viens simts deviņdesmit astoņi 

tūkstoši divi simti četrdesmit trīs euro).  

7. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 2198243 (divi miljoni viens simts deviņdesmit astoņi 

tūkstoši divi simti četrdesmit trīs) kapitāla daļās. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir 1 

EUR (viens euro). 

8. Sabiedrības daļas pārdod likumā “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 

pārvaldības likums” noteiktajā kārtībā. 

 

III. Valde 

9. Valde ir sabiedrības izpildinstitūcija. Valdes sastāvā ir 1 (viens) loceklis. 

10.Valdes locekli ievēl amatā uz pieciem gadiem. 

11.  Valdes loceklim ir pārstāvības tiesības. Valdes loceklis pārstāv sabiedrību atsevišķi.  

12. Valdes loceklis vada un pārstāv sabiedrību un tam ir visas likuma „ Publiskas personas 

kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” deleģētās tiesības un pienākumi. 

13.  Valdes locekli ieceļ un atsauc dalībnieku sapulce.  
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14. Par valdes locekli nedrīkst būt šīs sabiedrības revidents, persona, kurai ar tiesas spriedumu 

atņemtas tiesības uz attiecīgā veida vai visu veidu komercdarbību vai atņemtas tiesības ieņemt 

amatus komercsabiedrības pārvaldes institūcijās, un koncerna valdošā uzņēmuma padomes 

loceklis.  

15. Papildus Komerclikumā noteiktajiem ierobežojumiem, valdes loceklis nedrīkst būt 

darbinieks vai ieņemt vēlētus amatus citā komercsabiedrībā, valsts vai pašvaldības institūcijās, 

organizācijās un iestādēs. 

16. Valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana likuma „ Publiskas 

personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” un Komerclikumā noteiktajos 

gadījumos. 

17. Valdes loceklis pieņem lēmumus visos sabiedrības darbības jautājumos, izņemot to, kuros 

saskaņā ar šiem statūtiem lēmumus pieņem attiecīgi dalībnieku sapulce. 

18.Valdes loceklis ir tiesīgs bez kapitāla daļu turētāja saskaņojuma parakstīt saimnieciskos 

līgumus par naudas summu līdz 5000,00 euro ar PVN. Saimnieciski līgumi, kā arī to projekti, 

kuru summas pārsniedz 5000,00 euro ar PVN, jāsaskaņo ar kapitāla daļu turētāju. Saskaņojums 

tiek sniegts rezolūcijas veidā. 

19. Valdei ir pienākums sniegt dalībnieku sapulcei ziņas par noslēgtajiem darījumiem starp 

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

 

IV. Sabiedrības darbības izbeigšana 

20. Sabiedrības darbība izbeidzas likumā „Publiskas personas kapitāla daļu un 

kapitālsabiedrību pārvaldības likums” noteiktajā kārtībā.  

 

 

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis: 

Kandavas novada domes priekšsēdētāja vietniece          Gunda Cīrule 

 

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” 

valdes loceklis                  Dzintars Rušmanis 

 

 

Kandavā, 2019.gada 10.decembrī 

 

 


