Apstiprināti ar Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Sporta centrs “Mežaparks””
dalībnieku sapulces 2020. gada 26. augusta lēmumu
(protokols Nr. 44)

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Sporta centrs „Mežaparks”” statūti
I. Vispārīgie noteikumi.
1. Sabiedrības firma ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Sporta centrs „Mežaparks”” (turpmāk
tekstā – Sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators) ir:
2.1. Sporta nodarbības (93.1);
2.2. Sporta objektu darbība (93.11);
2.3. Sporta klubu darbība (93.12);
2.4. Citas sporta nodarbības (93.19);
2.5. Izklaides un atpūtas darbība (93.2);
2.6. Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29);
2.7. Atpūtas un sporta priekšmetu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.21);
2.8. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20);
2.9. Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās (55.10).
3. Attiecībā uz jautājumiem, kurus šie statūti nereglamentē, piemēro Publiskas personas kapitāla
daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma un Komerclikuma noteikumus.
4. Šajos statūtos paredzētos paziņojumus Sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām nosūta
pa pastu ierakstītā vēstulē vai elektroniski (piemēram, izmantojot e-pastu) uz adresēm, kuras
Sabiedrības pārvaldes un kontroles institūciju locekļi ir paziņojuši valdes loceklim, kurš kārto
dalībnieku reģistru.
5. Sabiedrības darbības mērķis ir veicināt Latvijas sportistu konkurētspēju pasaulē, nodrošinot
augstas klases sportistu, jaunatnes sporta un sabiedrības vajadzībām, kā arī starptautiskām
prasībām atbilstošu sporta bāzi.
II. Sabiedrības pamatkapitāls.
6. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 16 111 120,- (sešpadsmit miljoni viens simts vienpadsmit
tūkstoši viens simts divdesmit euro).
7. Sabiedrības pamatkapitāls sadalīts 16 111 120 (sešpadsmit miljoni viens simts vienpadsmit
tūkstoši viens simts divdesmit) kapitāla daļās. Vienas kapitāla daļas nominālvērtība ir EUR 1,(viens euro).
8. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumos paredz, ka kapitāla daļu pilnas cenas
neapmaksāšanas gadījumā dalībniekam paliek daļu skaits, kas proporcionāls viņa samaksātajai
summai.
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III. Valde.
9. Sabiedrības valde sastāv no 1 (viena) valdes locekļa, kuram ir tiesības pārstāvēt sabiedrību
atsevišķi bez ierobežojuma. Valdes pilnvaru termiņš tiek noteikts uz 5 (pieciem) gadiem.
10. Papildus normatīvajos aktos noteiktajiem ierobežojumiem par valdes locekli nedrīkst būt
persona, kura ir kādas citas kapitālsabiedrības, kura darbojas sabiedrības komercdarbības jomā,
valdes vai padomes loceklis, vai dalībnieks.
11. Valdes loceklis bez Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvja piekrišanas nav tiesīgs slēgt
darījumu vai saimnieciskā gada ietvaros viena veida darījumus, ja darījuma vai saimnieciskā
gada ietvaros noslēgto viena veida darījumu kopsummas vērtība bez pievienotās vērtības
nodokļa ir vienāda vai lielāka par EUR 142 000,- (viens simts četrdesmit divi tūkstoši euro).
12. Papildus normatīvajos aktos noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja dalībnieku
sapulces piekrišana šādu darbu veikšanai:
12.1. kredīta, aizdevuma, ķīlas tiesību, kā arī komercķīlas tiesisko attiecību nodibināšanai;
12.2. nekustamā īpašuma iegūšanai vai atsavināšanai;
12.3. nekustamā īpašuma iznomāšanai, ja nomas tiesiskās attiecības tiek paredzētas uz 10
(desmit) gadiem vai ilgāk;
12.4. jaunu ēku (būvju) būvniecībai vai arī Sabiedrības īpašumā esošo ēku (būvju)
renovācijai.
13. Valdes loceklim ir pienākums sniegt kārtējai dalībnieku sapulcei ziņas par noslēgtajiem
darījumiem, kuru rezultātā uzņemtas papildu saistības.
IV. Sabiedrības darbības izbeigšana.
14. Papildus normatīvajos aktos noteiktajam Sabiedrības darbība izbeidzas reorganizācijas
gadījumā, kad tiek veikta kapitālsabiedrības pievienošana citai sabiedrībai.

Dalībnieka vārdā:
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Sporta centrs „Mežaparks””
kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Izglītības un zinātnes ministrijas
valsts sekretāra vietnieks Sporta departamenta direktors
Edgars Severs

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Sporta centrs „Mežaparks””
valdes locekle

Ieva Zunda

STATŪTU PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠA ELEKTRONISKĀ
PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA PIEVIENOŠANAS DATUMS.
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