
APSTIPRINĀTS 

Madonas novada pašvaldības SIA „Madonas slimnīca” 

Ārkārtas dalībnieku sapulces   05.12.2019.sēdē, prot.Nr.1.1.5/4 

 

Madonas novada pašvaldības  

SIA „Madonas slimnīca” 

STATŪTI 
 

I Vispārīgie noteikumi 

 

1. Sabiedrības firma ir Madonas novada pašvaldības SIA „Madonas slimnīca”, 

(turpmāk – sabiedrība). 

2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators): 

- Veselības aizsardzība (86);  

- Slimnīcu darbība (86.1);  

- Sociālā aprūpe ar izmitināšanu (87); 

- Ēdināšanas pakalpojumi (56);  

- Operācijas ar nekustamo īpašumu (68);   

- Pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi (49.31); 

- Iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77); 

- Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības; interneta portālu 

darbība (63.1); 

- Zinātniskās pētniecības darbs (72 ); 

- Darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu (78);  

- Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana (35); 

- Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi (39); 

- Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās (55); 

- Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde (38); 

- Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (96); 

- Izglītības atbalsta pakalpojumi (85.6).  

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 3 738 174,00 (trīs miljoni septiņi simti trīsdesmit 

astoņi tūkstoši viens simts septiņdesmit četri euro un 00 centi) euro. 

5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 3 738 174,00 (trīs miljoni septiņi simti 

trīsdesmit astoņi tūkstoši viens simts septiņdesmit četri) kapitāla daļās. 

6. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir viens euro. 
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III Padome 

 

7. Sabiedrībā netiek veidota padome. 

 

IV Valde  

 

8. Valdes sastāvā ir trīs locekļi. 

9. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu 

vairākumu. 

10. Papildus Likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja dalībnieku 

sapulces piekrišana, šādu jautājumu izlemšanai: 

10.1. tādiem  darījumiem, kuru vērtība pārsniedz EUR 70 000; 

10.1. tādu līgumu slēgšana par kuriem jau iepriekš zināms, ka tie sabiedrībai 

būs ekonomiski neizdevīgi.  
11. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.  

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

locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus.  

13. Valde savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai. 

 

 

 

 

Madonā, 2019. gada 05.decembrī 

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis     paraksts*                  Agris LUNGEVIČS 

 

*Piezīme: “Dokumenta rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja 

elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par 

elektronisko dokumentu noformēšanu.” 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU  

 

 

 

 

 

 


