
5.pielikums  

Apstiprināti 

ar Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” 

26.01.2022. Ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumu  

(protokols Nr._____, 3.punkts) 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“Aknīstes Pakalpojumi” 

 

Saltupes iela 9, Aknīste, Jēkabpils novads, LV - 5208, reģistrācijas Nr.45403000709,  

tālrunis 29479886, e - pasts: aknistespakalpojumi@inbox.lv 

 

 

Statūti 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Sabiedrības firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi”. 

2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators): 

2.1. 35.30 Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana; 

2.2. 36.00 Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde; 

2.3. 37.00 Notekūdeņu savākšana un attīrīšana; 

2.4. 38.11 Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus); 

2.5.  39.00 Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi; 

2.6.  43.11 Ēku nojaukšana; 

2.7.  43.21 Elektroinstalācijas ierīkošana; 

2.8.  43.22 Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana;   

2.9. 43.29 Citu inženiersistēmu montāža; 

2.10.  43.91 Jumta seguma uzklāšana; 

2.11.  43.99 Citur nekvalificētie specializētie būvdarbi; 

2.12.  49.39 Citur nekvalificēts pasažieru sauszemes transports; 

2.13.  68.20 Sava vai nomātā nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana; 

2.14.  68.31 Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu; 

2.15.  68.32 Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata; 

2.16.  81.31 Vispārēja ēku tīrīšana; 

2.17.  81.22 Citas ēku un ražošanas objektu tīrīšanas un uzkopšanas darbības; 

2.18.  81.29 Cita veida tīrīšanas darbības. 

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. 

 

II. Pamatkapitāls un daļa 

 

4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 661 961 euro. 

5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 661 961 kapitāla daļās. 

6. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir viens euro. 

 

III. Valde 

 

7. Valdes sastāvā ir viens loceklis. 

8. Valdes locekli ievēlē uz pieciem gadiem. 

9. Papildus likumā noteiktajiem ierobežojumiem par valdes locekli nedrīkst būt šādas 



personas: 

9.1. personas ar kriminālsodāmību; 

9.2. personas, kurām nav atbilstošas izglītības specialitātē. 

10. Papildus likumā noteiktajam valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces 

piekrišana šādu jautājumu izlemšanai: 

10.1. līgumu slēgšana par summu, kas lielāka par EUR 10000,00 (desmit tūkstoši euro 00 

centi.); 

10.2. aizņēmumu ņemšanai par summu, kas lielāka par EUR 10000,00 (desmit tūkstoši 

euro 00 centi.); 

10.3. pamatlīdzekļu un apgrozāmo līdzekļu iegāde par summu, kas lielāka par EUR 

10000,00 (desmit tūkstoši euro 00 centi.); 

10.4. citu darījumu veikšana par summu, kas lielāka par EUR 10000,00 (desmit tūkstoši 

euro 00 centi.). 

 

 

Jēkabpilī 26.01.2022. 

 

Dalībnieks – Jēkabpils novada pašvaldība 

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis     


