Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„TALSU ŪDENS”
STATŪTI
JAUNĀ REDAKCIJA

I Vispārīgie noteikumi
1. Sabiedrības firma ir SIA „TALSU ŪDENS”, turpmāk tekstā – Sabiedrība.
2. Sabiedrības komercdarbības veidi ir sekojoši (pēc NACE 2.red.):
2.1. 36.00 Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde;
2.2. 37.00 Notekūdeņu savākšana un attīrīšana;
2.3. 39.0 Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi
2.4. 42.21 Ūdensapgādes sistēmu būvniecība;
2.5. 43.9 Citi specializētie būvdarbi
2.6. 43.1 Ēku nojaukšana un būvlaukuma sagatavošana
2.7. 43.3 Būvdarbu pabeigšana
2.8. 43.9 Citi specializētie būvdarbi
2.9. 49.41 Kravu pārvadājumi pa autoceļiem;
2.10. 63.11 Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības;
2.11. 68.20 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana
2.12. 71.12 Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas;
2.13. 71.20 Tehniskā pārbaude un analīze;
2.14. 77.32 Būvniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings;
2.15. 77.39 Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu
iznomāšana un ekspluatācijas līzings;
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.
4. Sabiedrības darbības mērķis ir nodrošināt ūdenssaimniecības pakalpojumu funkciju.

II Pamatkapitāls un daļa
5. Sabiedrības pamatkapitāls ir 11 489 106,00 (vienpadsmit miljoni četri simti
astoņdesmit deviņi tūkstoši simts seši) euro. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts
11 489 106 (vienpadsmit miljoni četri simti astoņdesmit deviņi tūkstoši simts sešās)
daļās.
6. Katras daļas nominālvērtība ir viens euro.

III Valde
7. Sabiedrības valde sastāv no viena valdes locekļa.
8. Valdes locekli ievēl uz pieciem gadiem.
9. Sabiedrības valdes loceklim ir pārstāvības tiesības atsevišķi un bez īpaša pilnvarojuma
pārstāvēt sabiedrību.
10. Papildus likumā noteiktajam, valdei nepieciešama dalībnieku sapulces iepriekšēja
piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
10.1. līdzdalības iegūšana citās Sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana;
10.2. uzņēmuma iegūšana vai atsavināšana;
10.3. esošo darbības veidu pārtraukšana vai jaunu darbības veidu uzsākšana;
10.4. filiāļu un pārstāvniecību dibināšana un to nolikumu apstiprināšana;

10.5. nekustamā īpašuma ieķīlāšana, apgrūtināšana un cita veida saistību
uzņemšanās, kuru rezultātā nekustamais īpašums var tikt atsavināts;
10.6. darījumu slēgšana par summu, kura katrā darījumā pārsniedz 20 000,00
(divdesmit tūkstoši) euro.
IV Sabiedrības darbības izbeigšana
11. Sabiedrības darbība izbeidzas Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likumā noteiktajā kārtībā.
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Izpilddirektora p.i.

D.Zeļģe

Talsi, 2022. gada 12. augustā ( dokumenta faktiskās sagatavošanas datums)

Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika
zīmogu

