
Pielikums pie 2021.gada 21.maija  

kārtējās dalībnieku sapulces protokola Nr.4 

 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību  

"Lielais Dzintars" 

 

STATŪTI 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" (turpmāk – sabiedrība). 

2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators): 

2.1. Kultūras iestāžu darbība (NACE 90.04); 

2.2. Mākslas palīgdarbības (NACE 90.02); 

2.3. Skaņu ierakstu producēšana (NACE 59.20); 

2.4. Kinofilmu, videofilmu un televīzijas programmu producēšana (NACE 59.11); 

2.5. Starpniecība reklāmas izvietošanā masu informācijas līdzekļos (NACE 73.12); 

2.6. Izklaides un atpūtas darbība (NACE 93.29); 

2.7. Kinofilmu demonstrēšana (NACE 59.14); 

2.8. Mākslinieku darbība (NACE 90.01); 

2.9. Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi (NACE 82.30); 

2.10. Žurnālu un periodisko izdevumu izdošana (NACE 58.14) 

2.11. Grāmatu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (NACE 47.61); 

2.12. Avīžu un kancelejas piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (NACE 

47.62); 

2.13. Audio un video ierakstu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (NACE 47.63); 

2.14. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (NACE 68.20); 

2.15. Bibliotēku un arhīvu darbība (NACE 91.01); 

2.16. Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētos veikalos (NACE 47.78). 
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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 307 478 euro (trīs simti septiņi tūkstoši četri simti septiņdesmit astoņi 

euro). 

5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 307 478 euro (trīs simti septiņi tūkstoši četri simti 

septiņdesmit astoņās) kapitāla daļās. 

6. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir viens euro. 

III. Valde 

7. Valdes sastāvā ir divi locekļi.  

8. Valdes locekļus ievēlē amatā uz pieciem gadiem. 

9. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu balsu vairākumu. 

10. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu valdes locekli slēgt noteiktus darījumus 

vai noteikta veida darījumus. 

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

šādu jautājumu izlemšanai: 

11.1. līdzdalības iegūšanai citās sabiedrībās, tās pamatkapitāla palielināšanai vai 

samazināšanai; 

11.2. uzņēmuma iegūšanai un atsavināšanai; 

11.3. filiāļu un pārstāvniecību dibināšanai un to nolikumu apstiprināšanai; 

11.4. nekustamo īpašumu ieķīlāšanai, apgrūtināšanai un cita veida saistību uzņemšanos,  kuru 

rezultātā nekustamais īpašums var tikt atsavināts; 

11.5. darījumu slēgšanai par summu, kura pārsniedz 20 000 euro; 

11.6. darījumu slēgšanai par summu, kura pārsniedz dalībnieku sapulcē noteikto. 

12. Valde savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai. 

 

 

Ronalds Fricbergs 
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Kapitāla daļu turētāja 

pārstāvis 
 

(vārds, uzvārds, paraksts) 

 Liepāja   2021. gada 21. maijā 

_______________ 
 

    

 

 


