
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“KULDĪGAS ŪDENS” 

statūtu jaunā redakcija 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KULDĪGAS ŪDENS” (turpmāk – 

sabiedrība). 

2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators): 

2.1.  Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.00); 

2.2.  Notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.00); 

2.3. Ūdensapgādes sistēmu būvniecība (42.21); 

2.4. Pārējā inženierbūvniecība (42.9); 

2.5. Hidrotehnisko objektu būvniecība (42.91); 

2.6. Citur neklasificētā inženierbūvniecība (42.99); 

2.7. Elektroinstalācijas ierīkošana, cauruļvadu uzstādīšana un citas līdzīgas darbības (43.2); 

2.8. Citu inženiersistēmu montāža (43.29); 

2.9. Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99); 

2.10.  Kravas pārvadājumi pa autoceļiem (49.41); 

2.11.  Cauruļvadu transports (49.50); 

2.12.  Uzglabāšana un noliktavu saimniecība (52.10); 

2.13.  Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (63.11); 

2.14.  Citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības (82.9). 

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 4 181 246,00 EUR (četri miljoni viens simts astoņdesmit viens 

tūkstotis divi simti četrdesmit seši euro).  

5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 4 181 246 (četri miljoni viens simts astoņdesmit viens 

tūkstotis divi simti četrdesmit sešās) kapitāla daļās.  

6. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir viens euro.  

III. Valde 

7. Valdes sastāvā ir viens valdes loceklis, kurš ir valdes priekšsēdētājs.  

8. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.  

9. dzēsts 

10. dzēsts 

 



11. Papildus likumā noteiktajam valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana 

šādu jautājumu izlemšanai: 

11.1. Sabiedrības nekustamā īpašuma ieķīlāšana, apgrūtināšana un cita veida saistību 

uzņemšanās, kuru rezultātā nekustamais īpašums var tikt atsavināts; 

11.2. darījumu slēgšana par summu, kura pārsniedz 150 000 EUR (viens simts piecdesmit 

tūkstoši) euro. 

11.3. darījumu slēgšana par summu, kura pārsniedz dalībnieku sapulcē noteikto summu. 

12. Valde savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai. 

 

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis 

 

______(paraksts)_____ Inga Kaltniece 

 

Kuldīgā, 2021.gada 16.novembrī 


