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I.

Vispārīgie noteikumi

1.
Sabiedrības firma: pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tukuma
ledus halle” (turpmāk – Sabiedrība).
2.
Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
2.1.
sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība (93);
2.2.
sporta nodarbības (93.1);
2.3.
sporta objektu darbība (93.11);
2.4.
sporta klubu darbība (93.12);
2.5.
fitnesa centru darbība (93.13);
2.6.
citas sporta nodarbības (93.19);
2.7.
izklaides un atpūtas darbība (93.9);
2.8.
atrakciju un atpūtas parku darbība (93.21);
2.9.
citas izklaides un atpūtas darbība (93.99);
2.10. izmitināšana (55);
2.11. izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās (55.1);
2.12. ēdināšanas pakalpojumi (56);
2.13. restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.1);
2.14. bāru darbība (56.3);
2.15. sporta preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.64);
2.16. kinofilmu demonstrēšana (59.14);
2.17. informācijas pakalpojumi (63);
2.18. interneta portālu darbība (63.12);
2.19. nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10);
2.20. sava vai nomātā nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20);
2.21. darbības ar nekustamo īpašumu uz līguma pamata vai par atlīdzību (68.3).
3.
Attiecībā uz jautājumiem, kurus nereglamentē šie statūti, piemēro Publiskas
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu un Komerclikumu noteikumus.
4.
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

5. Sabiedrības pamatkapitāls 635 463 EUR.
6. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 635463 kapitāla daļās. Katras daļas
nominālvērtība ir 1 EUR.
7. Sabiedrības daļas pārdod Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma noteiktajā kārtībā.
III. Valde
8. Valdes sastāvā ir 1 (viens) loceklis.
9. Valdes locekli ievēlē amatā uz 5 (pieciem) gadiem.
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10.
Valdes loceklis ir Sabiedrības izpildinstitūcija. Valdes loceklis vada un pārstāv
Sabiedrību, un tam ir visas ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma 79., 80., 81. un 82, pantā deleģētās tiesības un pienākumi.
11.
Svarīgu jautājumu izlemšanā valdei nepieciešama iepriekšēja dalībnieku
sapulces piekrišana. Papildus likumā noteiktajam par svarīgiem jautājumiem ir uzskatāmi šādi
jautājumi:
11.1. kredītu saņemšanai un galvojumu izsniegšanai;
11.2. nekustamā īpašuma iegūšanai vai atsavināšanai;
11.3. pamatlīdzekļu atsavināšanai, ja to atlikusī bilances vērtība pārsniedz 700,00 EUR
(septiņi simti euro);
11.4. kapitālsabiedrības budžeta apstiprināšanai;
11.5. darījumiem, kuru summa pārsniedz 7000 EUR (septiņi tūkstoši euro).
12.
Valdei ir pienākums sniegt dalībnieku sapulcei ziņas par noslēgtajiem
darījumiem starp Sabiedrību un atbildīgo darbinieku, kā arī starp Sabiedrību un padomes vai
valdes locekli.
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Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors

I.Liepiņš

Ivars Liepiņš
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