Pielikums Nr.2
SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

SIGULDAS SPORTA SERVISS
(Reģistrācijas numurs LV40003411141)
STATŪTI
I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Siguldas Sporta serviss”.
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators 2. red.):
2.1.Sporta objektu darbība (93.11).
2.2.Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.90.)
3. Šajos statūtos paredzētos paziņojumus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām
nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē vai elektroniski uz adresēm, kuras sabiedrības
pārvaldes un kontroles institūciju locekļi ir paziņojuši valdes loceklim, kurš kārto
dalībnieku reģistru.
4. Sabiedrības darbības mērķi Siguldas novada administratīvās teritorijas ekonomiskās
un sociālās attīstības interesēs, atbilstoši Siguldas novada pašvaldības apstiprinātajiem
plānošanas dokumentiem ir:
4.1. Ziemas sporta veidu – kalnu slēpošanas, snovborda un distanču slēpošanas
attīstība Siguldas novadā;
4.2. Sporta, atpūtas un aktīva dzīvesveida infrastruktūras un pakalpojumu attīstība;
4.3. Sporta sacensību un citu pasākumu organizēšana;
II. PAMATKAPITĀLS UN DAĻAS
5. Sabiedrības pamatkapitāls ir 1 428 214.00 EUR (viens miljons četri simti divdesmit
astoņi tūkstoši divi simti četrpadsmit euro).
6. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 1 428 214.00 EUR (viens miljons četri simti
divdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrpadsmit) daļās.
7. Katras daļas nominālvērtība ir 1EUR (viens euro).
III.VALDE
8. Valdes sastāvā ir viens valdes loceklis.
9. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
10. Valdes loceklim ir:
10.1. Nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu
izlemšanai:
10.1.1. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
10.1.2. par piedalīšanos Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu
īstenošanā;
10.1.3. tiek atsavināta kustamā manta, un tās vērtība pārsniedz 10 000 EUR
(desmit tūkstoši euro), t.sk. normatīvajos aktos noteiktie nodokļi;
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10.1.4.
10.1.5.

tiek iznomāts nekustamais īpašums;
tiek slēgts viens darījums vai vairāki līdzīga rakstura darījumi viena
kalendāra gada ietvaros, kuru summa pārsniedz 15 000 EUR
(piecpadsmit tūkstoši euro), t.sk. normatīvajos aktos noteiktie
nodokļi.

III.

SABIEDRĪBAS DARBĪBAS IZBEIGŠANA

11. Sabiedrības darbība izbeidzas likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

(Personiskais paraksts)

Sigulda, 2020. gada 17.jūlijs

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Jeļena Zarandija

