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Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "“Daugavpils autobusu parks” (turpmāk 
– sabiedrība). 

2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators): 
2.1. Pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi (49.31) 
2.2. Automobiļu apkope un remonts (45.20) 
2.3. Citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports (49.39) 
2.4. Sauszemes transporta palīgdarbības (52.21) 
2.5. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20) 
2.6. Kravas automobiļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.12). 

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 EUR 5 032 413 (pieci miljoni trīsdesmit divi tūkstoši četri simti 
trīspadsmit euro). 

5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 5 032 413 daļās (pieci miljoni trīsdesmit divi tūkstoši 
četri simti trīspadsmit) daļās. 

6. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir viens euro. 

III. Valde 

7. Valdes sastāvā ir viens valdes loceklis. 

8. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem. 

9. Papildus likumā noteiktajam valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces 
piekrišana šādu jautājumu izlemšanai: 

9.1. nekustamā īpašuma iegūšanai, atsavināšanai un apgrūtināšanai ar lietu tiesībām; 
9.2.  aizņēmuma vai aizdevuma līguma slēgšanai, līzinga darījumiem, vekseļu izdošanai 

sabiedrības vārdā; 
9.3. esošo darbības veidu pārtraukšanai un jaunu darbības veidu uzsākšanai; 
9.4. filiāļu un pārstāvniecību dibināšanai vai slēgšanai; 
9.5. darījumu slēgšanai, ja to summa pārsniedz EUR 150 000,00 (simts piecdesmit tūkstoši 

euro). 
9.5.1 būtisko grozījumu veikšanai šajos statūtos 9.1., 9.2. un 9.5.punktā minētajos darījumos. 

Par būtiskiem grozījumiem nav uzskatāmi grozījumi darījuma summā (nepārsniedzot 
statūtos 9.5.punktā noteikto summu), darījuma termiņā un darījuma nodrošinājumā. 

 

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis 
Daugavpils pilsētas pašvaldības  
izpilddirektores vietnieks                                                                                            Kārlis Rasis 
 
 
K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2022.gada 23.februārī. 

 


