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I.
Vispārīgie jautājumi
Sabiedrības firma: SIA JK Namu pārvalde (turpmāk - sabiedrība).
Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
2.1. Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10);
2.2. Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana (16.23);
2.3. Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana(25.11)
2.4. Mehāniskā apstrāde (25.62);
2.5. Biroju un veikalu mēbeļu ražošana (31.01);
2.6. Virtuves mēbeļu ražošana (31.02);
2.7. Citu mēbeļu ražošana (31.09);
2.8. Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus) (38.11);
2.9. Ūdensapgādes sistēmu būvniecība (42.21);
2.10. Elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība (42.22);
2.11. Ēku nojaukšana (43.11);
2.12. Elektroinstalācijas ierīkošana (43.21);
2.13. Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana /tā kā uz
maģistrālo būvniecību/ (43.22);
2.14. Citu inženiersistēmu montāža (43.29);
2.15. Apmetēju darbi (43.31);
2.16. Galdnieku darbi (43.32);
2.17. Grīdas un sienu apdare (43.33);
2.18. Krāsotāju un stiklinieku darbi (43.34);
2.19. Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas (43.39);
2.20. Jumta seguma uzklāšana (43.91);
2.21. Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41);
2.22. Uzglabāšana un noliktavu saimniecība (52.10);
2.23. Kravu iekraušana un izkraušana (52.24);
2.24. Pārējās transporta palīgdarbības (52.29);
2.25. Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10);
2.26. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20);
2.27. Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32);
2.28. Kravu automobiļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.12);
2.29. Vispārēja ēku tīrīšana (81.21);
2.30. Citas ēku un ražošanas objektu tīrīšanas un uzkopšanas darbības (81.22);
2.31. Mēbeļu un dzīvokļu iekārtu remonts (95.24).
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
Sabiedrības pamatkapitāls ir 574608,- (pieci simti septiņdesmit četri tūkstoši seši simti
astoņi) euro.
Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 574608 (pieci simti septiņdesmit četri tūkstoši seši
simti astoņās) kapitāla daļās.
Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir viens euro.
III. Valde
Valdes sastāvā ir viens loceklis.
Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
Papildus likumā noteiktajam valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces
piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
9.1. Kustamas un nekustamas mantas iegāde vai atsavināšana, kuras vērtība pārsniedz
4500,00 euro (četri tūkstoši pieci simti eiro un 00 centi);
9.2. Pamatlīdzekļu norakstīšana, kustamas mantas norakstīšana, kuras atlikusī vērtība
no 800,00 euro (astoņi simti eiro un 00 centi).

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

G.Gogulis
(paraksts*)

* Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

