Apstiprināti ar 2015.gada 16.aprīļa
kārtējās dalībnieku sapulces lēmumu
(protokols Nr.__)

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
„SPORTA CENTRS „MEŽAPARKS””
STATŪTI
(jaunā redakcijā)

RĪGA, 2015

I. Vispārīgie noteikumi.
1. Sabiedrības firma ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Sporta centrs „Mežaparks””
(turpmāk tekstā – sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
2.1.
Sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība (93).
2.2.
Reklāmas un tirgus izpētes pakalpojumi (73).
2.3.
Cita veida individuālās lietošanas un mājsaimniecības priekšmetu iznomāšana
un ekspluatācijas līzings (77.29).
2.4.
Operācijas ar nekustamo īpašumu (68).
2.5.
Izmitināšana (55).
2.6.
Ēdināšanas pakalpojumi (56).
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 telefaksu, e-pastu)
uz adresēm, kuras sabiedrības pārvaldes un kontroles institūciju locekļi ir paziņojuši valdes
loceklim, kurš kārto dalībnieku reģistru.
5. Sabiedrības darbības mērķis ir organizēt sporta pasākumus un sekmēt dažādu sporta
veidu attīstību, nodrošinot sportistiem apstākļus atbilstošus starptautisko sporta veidu
federāciju prasībām un noteikumiem.
II. Pamatkapitāls un daļa.
6. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 15 604 420,- (piecpadsmit miljoni seši simti četri
tūkstoši četri simti divdesmit euro).
7. Sabiedrības pamatkapitāls sadalīts 15 604 420 (piecpadsmit miljoni seši simti četri
tūkstoši četri simti divdesmit) kapitāla daļās. Vienas kapitāla daļas nominālvērtība ir EUR
1,- (viens euro).
8. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumos paredz, ka daļu pilnas cenas
neapmaksāšanas gadījumā dalībniekam paliek daļu skaits, kas proporcionāls viņa
samaksātajai summai.

III. Valde.
9. Sabiedrības valde sastāv no viena valdes locekļa, kuram ir tiesības pārstāvēt sabiedrību
atsevišķi bez ierobežojuma. Valdes pilnvaru termiņš tiek noteikts uz 5 (pieciem) gadiem.
10. Papildus likumā noteiktajiem ierobežojumiem par valdes locekli nedrīkst būt šādas
personas:
10.1. Persona, kura ir kādas citas kapitālsabiedrības, kura darbojas sabiedrības
komercdarbības jomā, valdes vai padomes loceklis.
10.2. Persona, kura ir kādas citas kapitālsabiedrības, kura darbojas sabiedrības
komercdarbības jomā, 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 42 000,- (četrdesmit diviem
tūkstošiem euro). Ar kapitāla daļu turētāja pārstāvja rakstveida piekrišanu valdes loceklim
ir tiesības izdot pilnvaru kādai citai personai konkrētu uzdevumu veikšanai.
12. Papildus likumā 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 likumā noteiktajam sabiedrības darbība izbeidzas reorganizācijas gadījumā,
kad tiek veikta kapitālsabiedrības pievienošana citai sabiedrībai.
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