SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
„Jūrmalas slimnīca”

STATŪTI
(jaunā redakcija)

Jūrmala
2021.gads

I. Vispārīgie jautājumi
1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas slimnīca" (turpmāk –
sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
2.1. medicīnisko un ortopēdisko preču mazumtirdzniecība (47.74);
2.2. kosmētikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecība (47.75);
2.3. pārējo apmešanās vietu darbība (55.90);
2.4. sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20);
2.5. slimnīcu darbība (86.10);
2.6. vispārējā ārstu prakse (86.21);
2.7. specializētā ārstu prakse (86.22);
2.8. zobārstu prakse (86.23);
2.9. pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.90);
2.10. cita veida ēdināšanas pakalpojumi (56.29);
2.11. u.c. statūtos paredzētā darbība (00.00).
3. Paziņojums 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 paziņotas sabiedrībai, vai nodod personīgi.
II. Pamatkapitāls un daļa
4. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 6 617 607 (seši miljoni seši simts septiņpadsmit
tūkstoši seši simti septiņi euro).
5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 6 617 607 (seši miljoni seši simts septiņpadsmit
tūkstoši seši simti septiņās) daļās. Vienas kapitāla daļas nominālvērtība ir 1 (viens)
euro.
6. Vienas kapitāla daļas nominālvērtība ir viens euro.

III. Valde
7. Valdes sastāvā ir divi locekļi.
8. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
9. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.
Jautājumā par gada pārskatu un šo statūtu 11.punktā minētajos jautājumos valde lēmumu
pieņem, ja par to nobalso visi valdes locekļi.
10. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus
slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus.
11. Papildus likumā noteiktajam valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces
piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
11.1. līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana;
11.2. uzņēmuma iegūšana vai atsavināšana;
11.3. esošo darbības veidu pārtraukšana un jaunu darbības veidu uzsākšana;

11.4. tādu darījumu slēgšana, kas pārsniedz EUR 28 000 (divdesmit astoņi tūkstoši euro);
11.5. pamatlīdzekļu iegāde vai sabiedrības mantas atsavināšana, kuru vērtība pārsniedz
EUR 28 000 (divdesmit astoņi tūkstoši euro);
11.6. aizdevumu darījumu slēgšana;
11.7. vispārīgo darbības principu noteikšana;
11.8. nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām;
11.9. filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana.
12. Valde savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai.

Jūrmalā, 2021. gada 27.septembrī
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors

(paraksts*)

E.Stobovs

*Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

