
 

Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vinda” 
 

Statūti 

 
I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Sabiedrības firma ir: Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
„Vinda” (turpmāk – sabiedrība). 
 

2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators): 
2.1. ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde   36.00 

2.2. notekūdeņu savākšana un attīrīšana   37.00 

2.3. būvniecības projektu izstrādāšana   41.10 

2.4. ūdensapgādes sistēmu būvniecība   42.21 

2.5. hidrotehnisko objektu būvniecība   42.91 

2.6. citur neklasificēta inženierbūvniecība  42.99 

2.7. cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana   

43.22 

2.8. citas būvdarbu pabeigšanas operācijas   43.39 

2.9. citur neklasificētie specializētie būvdarbi   43.99 

2.10. kravu pārvadājumi pa autoceļiem   49.41 

2.11. sauszemes transporta palīgdarbības   52.21 

2.12. sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana   

68.20 

2.13. inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas   71.12 

2.14. tehniskā pārbaude un analīze   71.20 

 

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. 
 

4. Sabiedrības darbības termiņš ir beztermiņa. 
 

5. Sabiedrības darbības mērķis ir saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”veikt 
šādas pašvaldības pastāvīgās funkcijas:  

5.1. organizēt iedzīvotājiem komunālo pakalpojumu ūdensapgādi, 
5.2. organizēt iedzīvotājiem komunālo pakalpojumu notekūdeņu 

savākšanu, novadīšanu, attīrīšanu. 
 
 

 



II. Pamatkapitāls un daļa 
 

6. Sabiedrības pamatkapitāls ir  4 912 313 (četri miljoni deviņi simti divpadsmit 
tūkstoši trīs simti trīspadsmit) euro. 
 

7. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 4 912 313 (četri miljoni deviņi simti 
divpadsmit tūkstoši trīs simti trīspadsmit) daļās. 

 
8. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir viens euro. 

 

III. Valde 
 

9. Valdes sastāvā ir 3 (trīs) locekļi. 
 

10.  Valdes locekli  ievēlē amatā uz pieciem gadiem. 
 
11.  Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu 

vairākumu. 
 

12. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes 
locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus. 
 

13. Papildus likumā noteiktajam valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku 
sapulces piekrišana darījumu veikšana, kuru apjoms pārsniedz  300 000 ( trīs 
simti tūkstoši) euro. 
 

14. Valde savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai. 
 

Valmieras ielā 10, Cēsīs, Cēsu novadā 

Valde:  

Valdes priekšsēdētājs Varis Ādamsons ________________ V.Ādamsons 
 
Valdes locekle Dzintra Cimbule _________________ Dz.Cimbule 
 
Valdes locekle Vija Šveice _________________ V.Šveice 
 
Personas, kas parakstījušas attiecīgo sapulces protokolu:  

 

Sapulces vadītājs Baiba Eglīte:  _________________ B.Eglīte 

 

Protokolists Varis Ādamsons ________________ V.Ādamsons 

 

Dalībnieks Baiba Eglīte:  _________________ B.Eglīte 

 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


