
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

„Bulduru Dārzkopības vidusskola” s t a t ū t i  
 

I. Vispārīgie noteikumi 

  

 1. Sabiedrības firma: valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Bulduru 

Dārzkopības vidusskola” (turpmāk – sabiedrība).  

  

 2. Sabiedrība veic komercdarbību ar mērķi pilnveidot un uzturēt materiālo, 

metodisko un organizatorisko bāzi izglītības programmu īstenošanai, radīt iespējas 

tālākizglītībai pēc pamatskolas vai vidusskolas beigšanas, lai apgūtu sākotnējo 

profesionālo kvalifikāciju, attīstītu spējas profesionālajai tālākizglītībai, iegūtu tiesības 

izglītības turpināšanai augstākā izglītības pakāpē.  

  

 3. Attiecībā uz jautājumiem, kurus nereglamentē šie statūti, piemēro likuma 

"Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" 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 dalībnieku reģistru. 

  

II. Pamatkapitāls un daļa 

  

 5. Sabiedrības pamatkapitāls ir 2037000 (divi miljoni trīsdesmit septiņi 

tūkstoši) lati.  

  

 6. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 2037000 (divi miljoni trīsdesmit septiņi 

tūkstoši) daļās. 

  

 7. Sabiedrības daļas pārdod likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un 

kapitālsabiedrībām" noteiktajā kārtībā. 

  

III. Valde 

  

 8. Valdes sastāvā ir 3 (trīs) locekļi.  

  

 9. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu 

vairākumu. Jautājumā par gada pārskatu un šo statūtu 13. un 14.punktā minētajos 

jautājumos valde lēmumu pieņem, ja par to nobalso vairāk nekā 2/3 klātesošo valdes 

locekļu.  

  

 10. Papildus likumā noteiktajiem ierobežojumiem par valdes locekli nedrīkst 

būt personas, kuras neatbilst Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta trešajā daļā 

noteiktajām prasībām, proti:  

 1) kuras pieļāvušas bērna tiesību aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumus; 



 2 

 2) kuras pieļāvušas amorālu uzvedību darbā vai ārpus darba, un tas konstatēts ar 

tiesas spriedumu vai citu kompetentas iestādes lēmumu; 

 3) kuras sodītas par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību vai 

vardarbības piedraudējumu; 

 4) kuras sodītas par noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un 

dzimumneaizskaramību — neatkarīgi no sodāmības dzēšanas; 

 5) kurām tiesa ir piemērojusi Krimināllikumā noteiktos medicīniska rakstura 

piespiedu līdzekļus par nepieskaitāmības stāvoklī izdarītu Krimināllikumā paredzētu 

noziedzīgu nodarījumu. 

  

 11. Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes locekļi pārstāv 

sabiedrību kopīgi.  

  

 12. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus 

valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus. Šāds 

pilnvarojums jāiekļauj valdes lēmumā. 

  

 13. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja dalībnieku 

sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai: 

 13.1. kredīta, aizdevuma, ķīlas tiesību, kā arī komercķīlas tiesisko attiecību 

nodibināšanai; 

13.2. nekustamās mantas iegūšanai un atsavināšanai, apgrūtināšanai ar lietu 

tiesībām, jaunu ēku (būvju) būvniecībai, kā arī esošo Sabiedrības īpašuma esošo ēku 

restaurācijai un rekonstrukcijai, izņemot īres un nomas līgumus, kas atbilst visiem 

šādiem kritērijiem: līguma slēgšanas nepieciešamība pamatota un tieši saistīta ar 

izglītības procesa nodrošināšanu, līguma darbība nepārsniedz 12 (divpadsmit) mēnešu 

termiņu, darījums nepārsniedz 5000 (pieci tūkstoši) latu; 

 13.3. slēdzot darījumus vai rīkojot īres un nomas tiesību izsoles attiecībā uz 

Sabiedrībai piederošiem nekustamiem īpašumiem, kuru kadastrālā un/vai faktiskā 

vērtība pārsniedz 50000,00 (piecdesmit tūkstoši) latu.  

13.4. slēdzot darījumus, kas pārsniedz 10 000 latus.   

  

 14. Valdei ir pienākums sniegt dalībnieku sapulcei ziņas par noslēgtajiem 

darījumiem starp sabiedrību un atbildīgo darbinieku, kā arī starp sabiedrību un valdes 

locekli. 

  

  

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ________________ (L.Mankovs) 

  

  

Rīgā, 2006.gada 9.jūnijā  


