
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

 „AKNĪSTES VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS” 

 

S T A T Ū T I 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes 

centrs” (turpmāk tekstā  – sabiedrība). 

2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators): 

2.1.     86.10 Slimnīcu darbība  

2.2.     86.21 Vispārējā ārstu prakse  

2.3.  86.23 Zobārstu prakse  

2.4.     86.90 Pārējās darbības veselības aizsardzības jomā   

2.5.     87.10 Aprūpes centru pakalpojumi 

2.6.     87.20 Garīgās atpalicības, garīgās veselības traucējumu un atkarības ārstēšanas 

pakalpojumi 

2.7.     87.30 Veco ļaužu un invalīdu aprūpe 

2.8.     87.90 Cita veida sociālās aprūpes pakalpojumi ar izmitināšanu 

2.9.     88.10 Veco ļaužu un invalīdu sociālā aprūpe bez izmitināšanas 

2.10.     88.91 Bērnu dienas aprūpes centru darbība 

2.11.     88.99 Citur neklasificēti sociālās aprūpes pakalpojumi  

2.12.     96.04 Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi 

2.13.     84.12 Veselības aprūpes, izglītības, kultūras un sociālos pakalpojumus sniedzošu  

                                    aģentūru darbības koordinēšana, izņemot sociālo apdrošināšanu 

2.14.     35.30 Tvaika un karstā ūdens piegāde  

2.15.     56.29 Cita veida ēdināšanas pakalpojumi 

2.16.     56.21 Izbraukuma ēdināšana pēc pasūtījuma 

2.17.     49.39 Citur neklasificēts  pasažieru sauszemes transports 

2.18.     68.10 Sava nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana 

2.19.     68.20 Sava nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana 

2.20.     77.39 Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu  iznomāšana 

un ekspluatācijas līzings 

2.21.     96.03 Apbedīšana un ar to saistītā darbība 



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. 

4. Sabiedrības darbības termiņš ir beztermiņa. 

5. Sabiedrības darbības mērķis ir veikt iedzīvotāju medicīnisko aprūpi, veikt pārējo statūtos 

norādīto darbību. 

II. Pamatkapitāls un daļa 

6. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 309733.00 (trīs simti deviņi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit 

trīs euro 00 centi); 

7. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 309733.00 (trīs simti deviņi tūkstoši septiņi simti 

trīsdesmit trīs euro 00 centi); 
8. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir EUR 1.00 (Viens euro). 

 

III. Valde 

9. Valdes sastāvā ir viens loceklis. 

10. Valdes locekli ievēl amatā uz pieciem gadiem. 

11. Papildus likumā noteiktajiem ierobežojumiem par valdes locekli nedrīkst būt šādas personas: 

11.1. personas ar kriminālsodāmību; 

11.2. personas, kurām nav atbilstošas izglītības specialitātē. 

12. Papildus likumos noteiktajam, valdes loceklim ir nepieciešama dalībnieku sapulces piekrišana 

šādu jautājumu izlemšanai: 

12.1. līguma slēgšanai par summu, kas lielāka par EUR 1500,00 (Viens tūkstotis pieci simti 

euro un 00 centi); 

12.2. aizņēmuma ņemšanai par summu, kas lielāka par EUR 1500,00 (Viens tūkstotis pieci 

simti euro un 00 centi); 

12.3. citu darījumu veikšanai, kas lielāka par EUR 1500,00 (Viens tūkstotis pieci simti euro 

un 00 centi). 

13. Valde savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai. 

 

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis 

Aknīstes novada pašvaldības  

Izpilddirektors   _________________________ Jānis Gavars 

(paraksts, vārds, uzvārds) 

 

Aknīste 

   2021.gada 11.jūnijā 

 


