Pielikums Nr.3
APSTIPRINĀTI
2018.gada 25.jūlijā
Dalībnieku sapulces lēmumu Nr. AND/

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Ādažu Ūdens”
(reģ.Nr.40003929148)
statūti

I.

Vispārīgie noteikumi

1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ādažu Ūdens” (turpmāk –
sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi ir šādi (NACE klasifikators):
2.1. ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.00);
2.2. notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.00);
2.3. atkritumu apstrāde un izvietošana (38.21);
2.4. sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi (39.00);
2.5. būvniecības projektu izstrādāšana (41.10);
2.6. ūdensapgādes sistēmu būvniecība (42.21);
2.7. hidrotehnisko objektu būvniecība (42.91);
2.9. pārējās transporta palīgdarbības (52.29);
2.10. sava nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20);
2.10. inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12);
2.11. tehniskā pārbaude un analīze (71.20);
2.12. būvniecības mašīnu, iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.32).
3. 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. Šajos statūtos paredzētos paziņojumus sabiedrības pārvaldes un kontroles
institūcijām nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē vai elektroniski (piemēram, 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

4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 3 059 232.00 EUR (trīs miljoni piecdesmit deviņi
tūkstoši divi simti trīsdesmit divi euro).
5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 3 059 232.00 (trīs miljoni piecdesmit
deviņi tūkstoši divi simti trīsdesmit divās) kapitāla daļās.

6. Vienas kapitāla daļas nominālvērtība ir 1.00 EUR (viens eiro).
III.

Valdes loceklis

7. Valdes sastāvā ir viens loceklis.
8. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
9. Papildus komerclikumā noteiktajiem ierobežojumiem, dalībnieku sapulce var
noteikt, ka valdes loceklis nedrīkst būt darbinieks vai ieņemt vēlētus amatus citā
komercsabiedrībā, valsts vai pašvaldības institūcijās, organizācijās un iestādēs.
10. Papildus likumā noteiktajam, valdes loceklim ir nepieciešama iepriekšēja
dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
10.1.slēdzot līgumus summā, kas pārsniedz 70 000.00 EUR
(septiņdesmit tūkstoši eiro);
10.2.veicot jebkādas darbības ar nekustamo īpašumu, ieskaitot, bet ne
tikai, atsavinot (t.sk. pārdodot), iznomājot vai izīrējot, apgrūtinot
(t.sk. ieķīlājot) ar lietu tiesībām;
10.3.vienojoties par jebkāda apmēra aizdevuma, kredīta, līzinga,
faktoringa vai jebkādā citādā veidā nosaukta finansējuma
saņemšanu.
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Ādažu novada domes priekšsēdētājs
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