
APSTIPRINĀTS 

ar SIA „Kuldīgas slimnīca” 2020. gada 5. marta dalībnieku lēmumu 

un precizēti ar SIA „Kuldīgas slimnīca” 2020. gada 14. decembra dalībnieku lēmumu 

 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kuldīgas slimnīca” 

STATŪTI 

 

 

 

I Vispārīgie jautājumi 

1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Kuldīgas slimnīca” (turpmāk — 

sabiedrība). 

2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators): 

2.1. Slimnīcu darbība 86.10. 

2.2. Vispārējā ārstu prakse 86.21. 

2.3. Specializētā ārstu prakse 86.22. 

2.4. Zobārstu prakse 86.23. 

2.5. Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā 86.90. 

2.6. Medicīnisko un ortopēdisko preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 47.74. 

2.7. Kosmētikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 47.75. 

2.8. Sava nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana 68.10. 

2.9. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana 68.20. 

2.10. Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata 68.32. 

2.11. Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings 77.11. 

2.12. biroja tehnikas un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (ieskaitot datorus) 77.33. 

2.13. Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un 

ekspluatācijas līzings 77.39. 

2.14. Individuālās lietošanas un mājsaimniecības piederumu iznomāšana un ekspluatācijas 

līzings 77.2. 

2.15. Cita veida ēdināšanas pakalpojumi 56.29. 

2.16. Augļu un dārzeņu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 47.21. 

2.17. Gaļas un gaļas produktu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 47.22. 

2.18. Maizes, kūku, miltu konditorejas un cukuroto konditorejas izstrādājumu 

mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 47.24. 

2.19. Alkoholisko un citu dzērienu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 47.25. 

2.20. Kosmētikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 47.75. 



2.21. Mazumtirdzniecība stendos un tirgos 47.8. 

2.22. Sociālā aprūpe ar izmitināšanu 87. 

2.23. Sociālā aprūpe bez izmitināšanas 88. 

2.24. Tekstilizstrādājumu un kažokādu mazgāšana un ķīmiskā tīrīšana 96.01. 

2.25. Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde 36.00. 

2.26. Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana 35.30. 

2.27. Citur neklasificētie profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 74.90. 

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 pamatkapitālu EUR 3 294 080 (trīs miljoni divi simti 

deviņdesmit četri tūkstoši astoņdesmit euro). 

5. Sabiedrības pamatkapitāls ir 3 294 080 (trīs miljoni divi simti deviņdesmit četri tūkstoši 

astoņdesmit) kapitāla daļās. 

6. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir viens euro. 

 

III Valde 

 

7. Valde sastāv no diviem valdes locekļiem.  

 

8. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem. 

 

9. Valde pieņem lēmumus, ja “par” nobalso visi valdes locekļi. 

 

10. Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs pārstāvēt 

Sabiedrību atsevišķi, bet valdes loceklis ir tiesīgs pārstāvēt Sabiedrību kopīgi ar vienu valdes 

locekli. 

 

11. Valde savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai.  

 

Kuldīgā, 2020. gada 5. martā 

 

Kapitāla daļu turētāja pārstāvji:  

                  Kuldīgas novada Domes  

                  kapitāla daļu turētāja pārstāvis _________________________(Inga Kaltniece) 

 

                  Aizputes novada Domes  

                  kapitāla daļu turētāja pārstāvis ___________________________(Astrīda Eņģele)  

 

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.  


