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Jūrmala, 2022 
  



I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle” (turpmāk – sabiedrība). 

2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators): 

2.1. Poligrāfija un ar to saistītas palīgdarbības (18.1); 

2.2. Ierakstu reproducēšana (18.2); 

2.3. Kultūras preču un atpūtai paredzētu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 
(47.6); 

2.4. Mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.8); 

2.5. Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10); 

2.6. Bāru darbība (56.30); 

2.7. Citi izdevējdarbības veidi (58.19); 

2.8. Skaņu ierakstu producēšana (59.20); 

2.9. Sava vai nomātā nekustama īpašuma izīrēšana, pārvaldīšana (68.20) 

2.10. Starpniecība reklāmas izvietošanā masu informācijas līdzekļos (73.12); 

2.11. Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības (90.0); 

2.12. Kultūras iestāžu darbība (90.04); 

2.13. Vēsturisku objektu un līdzīgu apmeklējuma vietu darbība (91.03) 

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 1 474 240 (viens miljons četri simti septiņdesmit četri 
tūkstoši divi simti četrdesmit euro). 

5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts EUR 1 474 240 (viens miljons četri simti 
septiņdesmit četri tūkstoši divi simti četrdesmit) daļās.  

6. Vienas kapitāla daļas nominālvērtība ir EUR 1 (viens euro). 



 

III. Valde 

 

7. Valdes sastāvā ir 1 (viens) 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. līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana; 

9.2. uzņēmuma iegūšana vai atsavināšana; 

9.3. esošo darbības veidu pārtraukšana un jaunu darbības veidu uzsākšana; 

9.4. tādu darījumu slēgšana, kur iepērkamo pakalpojumu, preču vai būvdarbu vērtība 
pārsniedz EUR 15 000 (piecpadsmit tūkstoši euro); 

9.5. pamatlīdzekļu iegāde vai sabiedrības mantas atsavināšana, kuru vērtība pārsniedz 
EUR 7 000 (septiņi tūkstoši euro); 

9.6. aizdevumu darījumu slēgšana virs EUR 7000 (septiņi tūkstoši euro); 

9.7. vispārīgo darbības principu noteikšana; 

9.8. nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām; 

9.9. filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana. 

10. Valdei ir pienākums sniegt dalībnieku sapulcei ziņas par noslēgtajiem darījumiem starp 
sabiedrību un atbildīgo darbinieku, kā arī starp sabiedrību un valdes locekli. 

 

 

Jūrmalā, 2022.gada 31.janvārī 

 

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis, 
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors   E. Stobovs* 
 
*Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
 

 


