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            Madonas novada pašvaldības 

 sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Kalsnavas komunālais uzņēmums” 

statūti 
 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kalsnavas komunālais uzņēmums" 

(turpmāk – sabiedrība).  

2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators): 

2.1. Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (pēc NACE 2-36.00); 

2.2. Notekūdeņu savākšana un apstrāde-37.00 ; 

2.3. Atkritumu savākšana un apstrāde (izņemot bīstamos atkritumus)- 38.11 ; 

2.4. Elektroenerģijas, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana-35 (pēc NACE 1) 

2.5. Ēku nojaukšana-43.11 

2.6. Krāsotāju un stiklinieku darbi – 43.34 

2.7. Pārējo apmešanās vietu darbība -55.90 

2.8. Citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports (skolēnu u.c. pārvadāšana) – 49.39 

2.9. Individuālie kravu pārvadāšanas pakalpojumi – 49.42 

2.10. Nekustamo īpašumu pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata – 68.32 

2.11. Cita veida tīrīšanas darbības (ielu, ceļu attīrīšana no sniega, ledus…) – 81.29  

2.12. Ceļu un maģistrāļu būvniecība – 42.1 

2.13. Augkopības papilddarbības – 01.61 

2.14. Mežizstrāde – 02.20. 

 3. Attiecībā uz jautājumiem, kurus nereglamentē šie statūti, piemēro likuma "Par valsts un 

pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" un Komerclikuma 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 ir 590371 (Pieci simti deviņdesmit tūkstoši trīs simti septiņdesmit 

viens) lati.  

 6. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 590371 (Pieci simti deviņdesmit tūkstoši trīs simti 

septiņdesmit vienā) daļā. 

 7. Sabiedrības daļas pārdod likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un 

kapitālsabiedrībām" noteiktajā kārtībā. 

  

III. Valdes loceklis 

8. Valdes sastāvā ir viens loceklis. 

9. Valdes locekli ievēl amatā uz trim gadiem. 

10. Valdes loceklis ir sabiedrības izpildinstitūcija. Valdes loceklis vada un pārstāv sabiedrību, un 

tam ir visas likuma "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" 61., 62., 63. 

un 64.pantā deleģētās tiesības un pienākumi.  

11. 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. 

 

  

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis _________________ Artis Mūrmanis 

Jaunkalsnavā, 2012.gada 27.aprīlī 
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