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I. Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrības firma: Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Līvānu slimnīca” (turpmāk – sabiedrība).
2. Sabiedrība veic šādu komercdarbību (NACE klasifikators):
2.1. Ēdināšana, ēdināšanas pakalpojumi (56)
2.2. Cita veida ēdināšanas pakalpojumi (56.29)
2.3. Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.1)
2.4. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.2)
2.5. Slimnīcu darbība (86.1)
2.6. Ārstu un zobārstu prakse (86.2)
2.7. Specializētā ārstu prakse (86.22)
2.8. Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.9)
2.9. Sociālā aprūpe ar izmitināšanu (87)
2.10. Aprūpes centru pakalpojumi (87.1)
2.11. Veco ļaužu un invalīdu aprūpe (87.3)
2.12. Cita veida sociālās aprūpes pakalpojumi ar izmitināšanu (87.9)
2.13. Sociālā aprūpe bez izmitināšanas (88)
2.14. Pārējā sociālā aprūpe bez izmitināšanas (88.9)
2.15. Citur neklasificēti sociālās aprūpes pakalpojumi (88.99)
2.16. Apbedīšana un ar to saistītā darbība (96.03)
2.17. Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi (96.04)
2.18. Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09)
2.19. Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30)
3. Paziņojumus par dalībnieku sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus sabiedrības
pārvaldes un kontroles institūcijām un sabiedrības valdes priekšsēdētājam nosūta pa pastu vai
elektroniski uz adresēm, kuras ir paziņotas sabiedrībai, vai nodod personīgi.

II. Pamatkapitāls un daļa
4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 762 535,00 EUR (septiņi simti sešdesmit divi tūkstoši pieci simti
trīsdesmit pieci euro).
( Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.10.2020. Dalībnieku sapulces lēmumu)
5. Sabiedrības pamatkapitāls sadalīts 762535 (septiņi simti sešdesmit divi tūkstoši pieci simti
trīsdesmit piecās) kapitāla daļās.
( Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.10.2020. Dalībnieku sapulces lēmumu)
6. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir 1 EUR (viens euro).

III. Valde
7. Valdes sastāvā ir viens valdes priekšsēdētājs.
8. Valdes priekšsēdētāju ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
9. Valdes priekšsēdētājs ir sabiedrības izpildinstitūcija. Valdes priekšsēdētājs vada un pārstāv
sabiedrību, un tam ir visas Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
79., 80., 81., 82. un 83. pantā deleģētās tiesības un pienākumi.
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10. Papildus likumā noteiktajam valdes priekšsēdētājam ir nepieciešama iepriekšēja Dalībnieku
sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
10.1. Līdzdalības iegūšana citās kapitālsabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana.
10.2. Uzņēmumu iegūšana vai atsavināšana.
10.3. Esošo darbības veidu pārtraukšana un jaunu darbības veidu uzsākšana.

IV. Sabiedrības darbības izbeigšana.
11. Sabiedrības darbības izbeigšana notiek normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Līvānu novada pašvaldības izpilddirektors

Uldis Skreivers

Līvānos, 2020. gada 8.oktobrī.

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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