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Sabiedrības ar ierobežotu atbildību  

„Tenisa centrs „Lielupe”” 

STATŪTI 

Jaunā redakcijā  

 

I. Vispārīgie noteikumi 

1. Sabiedrības firma ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tenisa centrs „Lielupe”” 

(turpmāk - sabiedrība). 

 

2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators): 
2.1. Sporta nodarbības, izklaide un atpūtas darbība (93); 

2.2. Reklāmas un tirgus izpētes pakalpojumi (73); 

2.3. Cita veida individuālās lietošanas un mājsaimniecības priekšmetu iznomāšana 

un ekspluatācijas līzings (77.29); 

2.4. Operācijas ar nekustamo īpašumu (68); 

2.5. Izmitināšana (55); 

2.6. Ēdināšanas pakalpojumi (56). 

 

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

kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma un Komerclikuma noteikumus. 

 

4. 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. 

 

5. Sabiedrības mērķis ir nodrošināt nacionālās sporta bāzes – tenisa centrs “Lielupe” – 

pārvaldību un attīstību, nodrošinot apstākļus sportistu treniņprocesa, augsta līmeņa 

sporta pasākumu norisei, kā arī nodrošinot iedzīvotājiem iespēju iesaistīties organizētās 

fiziskās aktivitātēs, izmantojot sporta bāzes piedāvātās iespējas. 

 

II. Pamatkapitāls un daļa 

6. Sabiedrības pamatkapitāls ir 14 964 042 EUR (četrpadsmit miljoni deviņi simti 

sešdesmit četri tūkstoši četrdesmit divi euro). 

 

7. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 14 964 042 EUR (četrpadsmit miljoni deviņi simti 

sešdesmit četri tūkstoši četrdesmit divās) kapitāla daļās. Sabiedrības kapitāla daļas 

nominālvērtība ir viens euro. 

 

8. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir viens euro. 

 

 

 



III. Valde 

9. Valdes sastāvā ir 1 (viens) loceklis. 

 

10. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem. 

 

11.  Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces 

piekrišana šādu jautājumu izlemšanai: 

11.1. kredīta, aizdevuma, ķīlas tiesību, kā ari ķīlas tiesisko attiecību nodibināšanai; 

11.2. nekustamās mantas iegūšanai un atsavināšanai; 

11.3. nekustamā īpašuma iznomāšanai, ja nomas tiesiskās attiecības tiek paredzētas 

uz desmit gadiem un ilgāk; 

11.4. jaunu ēku (būvju) būvniecībai, kā arī Sabiedrības īpašumā esošo ēku (būvju) 

atjaunošanai un pārbūvei; 

11.5. slēdzot darījumus, kas pārsniedz 140 000,00 EUR bez pievienotās vērtības 

nodokļa. 

 

 Kapitāla daļu turētāja pārstāvis, 

 Izglītības un zinātnes ministrijas  

 valsts sekretāra vietnieks – Sporta 

departamenta direktors       E.Severs  

 

 

Valdes loceklis       E. Martinsons 

 

 

 

Rīga, 2018.gada 20.novembrī 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 


