SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

„PREIĻU SAIMNIEKS”

STATŪTI

Apstiprināti jaunā redakcijā
ar Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Preiļu saimnieks”
2020.gada 27.maija dalībnieku sapulces lēmumu
(sapulces protokols Nr.2020/2)

Preiļi
2020. gads

I. Vispārīgie noteikumi
1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību „PREIĻU SAIMNIEKS”
(turpmāk – sabiedrība).
2. Jautājumos, kurus nereglamentē šie statūti, piemēro likuma „Publiskas personas kapitāla
daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” un „Komerclikuma” noteikumus.
3. Šajos statūtos paredzētos paziņojumus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām
nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē vai ar telesakaru līdzekļu palīdzību (telefakss,
elektroniskais pasts, u.c.) uz šo telesakaru līdzekļu adresēm, kuras sabiedrības pārvaldes un
kontroles institūciju locekļi ir paziņojuši valdes loceklim, kurš ved dalībnieku reģistru.
4. Sabiedrības darbības mērķis ir, racionāli izmantojot sabiedrības rīcībā esošos resursus,
veikt:
4.1. siltumenerģijas ražošanu pārvadi, sadali un realizāciju patērētājiem;
4.2. dzeramā ūdens pievadīšanu, notekūdeņu novadīšanu un attīrīšanu;
4.3. kravu pārvadājumus un autotransportu, dzīvojamā fonda izīrēšanu un ekspluatāciju,
apbedīšanas pakalpojumus, kanalizācijas un atkritumu izvešanu, sanitāro apstrādi.
II. Pamatkapitāls un daļa
5. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 4 751 791 (četri miljoni septiņi simti piecdesmit viens
tūkstotis septiņi simti deviņdesmit viens euro).
6. Sabiedrības pamatkapitāls sadalīts 4 751 791 (četri miljoni septiņi simti piecdesmit viens
tūkstotis septiņi simti deviņdesmit vienā) daļās.
6.1. Vienas kapitāla daļas nominālvērtība ir EUR 1 (viens euro).
7. Sabiedrības daļu pārdošana notiek likuma „Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likums” noteiktajā kārtībā.

III. Valde
8. Valdes sastāvā ir 2 (divi) locekļi.
8.1 Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
9. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.
10. Par valdes locekli papildus likumā noteiktajam nedrīkst būt:
persona, kura nav ieguvusi 2. līmeņa augstāko profesionālo izglītību.
11. Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes locekļi pārstāv sabiedrību kopīgi.
12. Valdes locekļi var pilnvarot no sava vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt
noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus. Šāds pilnvarojums jāiekļauj valdes
lēmumā.
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13. Papildus likumā noteiktajam, valdei nepieciešama dalībnieku sapulces iepriekšēja
piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
sabiedrības mantas ieķīlāšanas gadījumā;
aizdevuma ņemšanas gadījumā, ja viena aizdevuma summa pārsniedz EUR 30 000,00
(trīsdesmit tūkstoši euro, 00 centi);
aizdevuma ņemšanas gadījumā, ja visu ņemto aizdevumu kopējā summa pārsniedz EUR
150 000,00 (viens simts piecdesmit tūkstoši euro, 00 centi).”
14. Valdei ir pienākums sniegt ziņas dalībnieku sapulcei par noslēgtajiem darījumiem starp
sabiedrību un atbildīgo darbinieku, kā arī starp sabiedrību un valdes locekli.

IV.

Sabiedrības darbības izbeigšana

15. Sabiedrības darbība tiek izbeigta saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Preiļu novada domes izpilddirektors

Aldis Džeriņš

Preiļi, 2020.gada 27.maijs

Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
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