Apstiprināti ar
SIA „BŪKS” kapitāla daļu turētāja
pārstāvja 03.11.2014. lēmumu Nr. 31b-01-33/2

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
SIA „BŪKS”
STATŪTI
(redakcijā ar grozījumiem uz 2014. gada 03.novembri)

I. Vispārīgie jautājumi
1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA “Būks” (turpmāk – sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
2.1. Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale.
41.00
2.2. Tvaika un karstā ūdens piegāde.
40.30
2.3. Notekūdeņu savākšana un apstrāde.
90.01
2.4. Notekūdeņu un atkritumu likvidēšana, attīrīšana un
tamlīdzīgas darbības.
90.00
2.5. Kravu transports ar automobiļiem.
60.24
2.6. Kravu iekraušana un izkraušana.
3.11
2.7. Glabāšanas un noliktavu saimniecība.
63.12
2.8. Pasažieru sauszemes transports.
60.21
2.9. Sava nekustāmā īpašuma pirkšana un pārdošana, tai skaitā
pamatlīdzekļu un transporta.
70.12
2.10. Sava nekustāmā īpašuma izīrēšana un iznomāšana.
70.20
2.11. Nekustāmā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana.
70.32
2.12. Ēku tīrīšana un uzkopšana.
74.70
2.13. Bēres un ar tām saistītas darbības.
93.03
2.14. Pārējo pakalpojumu sniegšanas veidi.
93.00
2.15. Citu neklasificēto pakalpojumu sniegšana, t.sk. siltuma ražošana 93.05
2.16. Automobiļu detaļu un piederumu pārdošana.
50.10
2.17. Automobiļu apkope un remonts.
50.20
2.18. Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde.
(14.00)
2.19. Dārzeņu, dekoratīvo kultūru un stādu audzēšana.
(01.12)
2.20. Lauksaimnieciskie pakalpojumi, t. sk. koku apzāģēšana,
dzīvžogu cirpšana.
(01.42)
2.21. Mežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana.
(02.01)
2.22. Koka celtniecības un galdniecības izstrādājumu ražošana.
(26.70)
2.23. Būvniecība.
45.00
2.24. Ēku, būvju vai to daļu būvēšana, civilā būvniecība.
45.20
2.25. Jumta konstrukciju un segumu izveide.
45.22
2.26. Pārējie būvniecības darbi, kuru veikšanai nepieciešama
speciālā profesionālā sagatavotība.
45.25
2.27. Inženiersistēmu montāža.
45.30
2.28. Būvdarbu pabeigšanas darbi.
45.40
2.29. Apmetēja darbi.
45.41
2.30. Galdnieka darbi.
45.42
2.31. Grīdu un sienu apdare.
45.43
2.32. Krāsotāju un stiklinieku darbi.
45.44
2.33. Citu būvdarbu pabeigšanas operācijas.
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 1263830 (viens miljons divsimt sešdesmit trīs tūkstoši astoņsimt
trīsdesmit) euro.

6. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 1263830 (viens miljons divsimt sešdesmit trīs tūkstoši
astoņsimt trīsdesmit) daļās.
7. Sabiedrības daļas pārdod likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un
kapitālsabiedrībām” noteiktajā kārtībā.
III. Valde
8. Valdes sastāvā ir 1 ( viens) valdes loceklis.
9. Valdes locekli ievēlē amatā uz trim gadiem.
10. Izslēgts
11. Papildus Komerclikumā noteiktajiem ierobežojumiem dalībnieku sapulce var noteikt, ka
valdes loceklis nedrīkst būt darbinieks vai ieņemt vēlētus amatus citā komercsabiedrībā,
valsts vai pašvaldības institūcijās, organizācijās un iestādēs.
12. Izslēgts.
13. Izslēgts.
14. Papildus likumā noteiktajam valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces
piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
14.1. par mantas atsavināšanu virs 1422,00 (viens tūkstotis četrsimt divdesmit divi ) euro.
15. Valdei ir pienākums sniegt dalībnieku sapulcei ziņas par noslēgtajiem darījumiem starp
sabiedrību un atbildīgo darbinieku, kā arī starp sabiedrību un valdes locekli.
IV. Sabiedrības darbības izbeigšana
16. Papildus likumā noteiktajam sabiedrības darbība izbeidzas šādos gadījumos:
16.1. ja sabiedrība tiek pārveidota citas uzņēmējsabiedrības formās.

