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Jēkabpils novadā 

2022.gadā 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Viesītes komunālā pārvalde” 

STATŪTI 

 (jaunā redakcijā) 

1.Vispārīgie noteikumi. 

1.1.Sabiedrības firma ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību  “Viesītes komunālā 

pārvalde” , turpmāk tekstā Sabiedrība. 

 

2.Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators); 

2.1.Tvaika un gaisa kondicionēšana                                                               (36.30);                                        

2.2.Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde                                                          (36.00);        

2.3.Notekūdeņu savākšana un attīrīšana                                                         (37.00);     

2.4.Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus)                               (38.11);                                             

2.5.Atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus)          (38.21); 

2.6. Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi                    (39.00); 

2.7. Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība                                            (41.20); 

2.8. Pilsētsaimniecības infrastruktūras objektu būvniecība                             (42.2 ); 

2.9. Pārējā inženierbūvniecība                                                                         (42.9 ); 

2.10. Ēku nojaukšana un būvlaukumu sagatavošana                                       (43.1 );  

2.11. Elektroinstalācijas ierīkošanas, cauruļvadu uzstādīšanas un citas 

 līdzīgas darbības                                                                                              (43.2 ); 

2.12. Būvdarbu pabeigšana                                                                              (43.3 ); 

2.13. Citi specializētie būvdarbi                                                                      (43.9 ); 

2.14. Kravu pārvadājumi pa autoceļiem                                                          (49.4 ); 



2.15. Uzglabāšana un noliktavu saimniecība                                                   (52.1 ); 

2.16. Sauszemes transporta palīgdarbības                                                        (52.21); 

2.17. Kravu iekraušana un izkraušana                                                              (52.24); 

2.18. Sava nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana                                     (68.1 ); 

2.19.Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana              (68.2 ); 

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

2.21. Būvniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings     (77.32); 

2.22. Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi                                           (96.04). 

     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 tā daļa.   

4. Sabiedrības pamatkapitāls ir  2509420.00  euro. 

5. Sabiedrības pamatkapitāls sadalīts 2509420  kapitāla daļās. 

6. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir viens euro.    

 

III. Valde. 

7. Valdes sastāvā ir  1(viens) loceklis.  

8. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.  

9. Papildus likumā noteiktajiem ierobežojumiem par valdes locekli nedrīkst būt 

krimināli sodītas personas. 

10. Papildus likumā noteiktajam, valdei nepieciešama iepriekšēja dalībnieku 

sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai: 

10.1.līgumu slēgšanā, kuru summa lielāka par 20000.00 (divdesmit tūkstoši euro un 

00 centi); 

10.2 sabiedrības iesaistīšanai citos uzņēmumos un organizācijās; 

10.3. kredītu ņemšanai bankās un citās kredītiestādēs; 

10.4. kustamās un nekustamās mantas atsavināšanai, kuru summa lielāka par 2000.00 

( divi tūkstoši euro un 00 centi); 

 

Kapitāla daļas turētāja pārstāvis              __________                Uldis Skreivers 

Jēkabpils novadā, 2022.gada 21.novembrī. 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELETRONISKU PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 


