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I. Vispārīgie noteikumi 

1. Sabiedrības firma: akciju sabiedrība “Mārupes komunālie pakalpojumi” (turpmāk – sabiedrība). 

2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators): 

2.1. pašvaldības autonomo funkciju komercdarbības veidā veikšanai: 

D Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana  

35 Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana  

35.1 Elektroenerģijas ražošana, apgāde un sadale 

35.2 Gāzes ražošana; gāzveida kurināmā sadale, izmantojot cauruļvadus 

35.3 Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana 

E Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija  

36 Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde  

37 Notekūdeņu savākšana un attīrīšana 
  
38 Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde 

  
38.1 Atkritumu savākšana 

38.2 Atkritumu apstrāde un izvietošana 

38.3 Otrreizējā pārstrāde 

39 Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi  

 

2.2. izvērtējot saimnieciskās darbības atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likuma prasībām: 

F Būvniecība 
 

42 Inženierbūvniecība 

42.21 Ūdensapgādes sistēmu būvniecība 

42.22 Elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība 
 

43 Specializētie būvdarbi  

43.1 Ēku nojaukšana un būvlaukuma sagatavošana  

43.11 Ēku nojaukšana 

43.2 Elektroinstalācijas ierīkošanas, cauruļvadu uzstādīšanas un citas līdzīgas darbības 
 

43.21 Elektroinstalācijas ierīkošana 

43.22 Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana 

43.29 Citu inženiersistēmu montāža 
 

43.3 Būvdarbu pabeigšana  

43.31 Apmetēju darbi 

43.32 Galdnieku darbi 

43.33 Grīdas un sienu apdare 

43.34 Krāsotāju un stiklinieku darbi 

43.39 Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas 
 

43.9 Citi specializētie būvdarbi  

43.91 Jumta seguma uzklāšana 

43.99 Citur neklasificētie specializētie būvdarbi 
 

L Operācijas ar nekustamo īpašumu  

68 Operācijas ar nekustamo īpašumu  

68.1 Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana 

68.2 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana  

68.3 Darbības ar nekustamo īpašumu uz līguma pamata vai par atlīdzību 

68.32 Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata 

N Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība 
 

81 Ēku uzturēšanas un ainavu arhitektu pakalpojumi  

81.1 Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības  

81.2 Uzkopšanas darbības 

81.3 Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības”. 
 

 



 
 

3.Attiecībā uz jautājumiem, kurus nereglamentē šie statūti, piemēro “Par Publiskas personas kapitāla 

daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu” 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 

akcionāru reģistru. 

II. Sabiedrības kapitāls un vērtspapīri 

5. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR  13 748 497 (trīspadsmit miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi 

tūkstoši četri simti deviņdesmit septiņi euro, 00 centi), ko veido 13 748 497 akcijas. 

6. Visām sabiedrības akcijām ir vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu. 

7.Visām sabiedrības akcijām, izņemot personāla akcijām, ir vienādas tiesības uz likvidācijas kvotas 

saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē. 

8. Visas sabiedrības akcijas ir vārda akcijas. 

9. Visas sabiedrības akcijas ir dematerializētas akcijas. 

10. Katras sabiedrības akcijas nominālvērtība ir 1 (viens) eiro. 

III. Valde 

11. Valdes sastāvā ir viens loceklis. 

12. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem. 

13. Valdes loceklis ir sabiedrības izpildinstitūcija. Valdes loceklis vada un pārstāv sabiedrību, un tam 

ir visas likuma „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā” deleģētās 

tiesības un pienākumi. 

14. Papildus Komerclikumā noteiktajiem ierobežojumiem akcionāru sapulce var noteikt, ka valdes 

loceklis nedrīkst būt darbinieks vai ieņemt vēlētus amatus citā komercsabiedrībā, valsts vai pašvaldības 

institūcijās, organizācijās un iestādēs. 

15. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja akcionāru sapulces piekrišana šādu 

jautājumu izlemšanai: 

15.1 Sabiedrības filiāļu un pārstāvniecību atvēršana un slēgšana; 

15.2. tādu darījumu slēgšana, kuru kopējais darījuma apjoms ir vairāk kā 30 000,00 EUR; 

15.3. aizdevumu izsniegšana un saņemšana virs 700,00 EUR (septiņi simti eiro); 

15.4. tādu darījumu noslēgšana, kas nav saistīti ar sabiedrības parasto komercdarbību; 

15.5. nekustāmā īpašuma iegūšana, atsavināšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām; 

15.6. kredītu izsniegšanai un saņemšanai; 

15.7. citos jautājumos, kurus norādījusi valdes darbības reglamentā vai citos valdei adresētajos 

dokumentos; 

15.8. līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana; 

15.9. uzņēmuma iegūšana vai atsavināšana; 

15.10. noteiktās pašvaldības autonomo funkciju veikšanas komercdarbības veidā pārtraukšana vai citu 

darbības veidu uzsākšana. 

IV. Sabiedrības darbības izbeigšana 

16. Sabiedrības darbība izbeidzas likumā noteiktajos gadījumos. 

 

 

IV.SABIEDRĪBAS DARBĪBAS IZBEIGŠANA 

 

   17. Sabiedrības darbība izbeidzas likumā noteiktajos gadījumos. 

 

AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” 

akciju turētāja pārstāvis      Kristaps Ločs 

 

Mārupe, 2020.gada 9.novembrī      
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