
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību  

„Latvijas Nacionālais teātris” statūti 

 

Dokumenta datums ir tā 

Rīgā  elektroniskās parakstīšanas datums 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Sabiedrības firma: valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais teātris” 

(turpmāk – sabiedrība). 

 

2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators): 

2.1. Mākslinieku darbība (90.01); 

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

2.3. Kultūras iestāžu darbība (90.04); 

2.4. Vēsturisku objektu un līdzīgu apmeklējuma vietu darbība (91.03); 

2.5. Grāmatu, periodisku izdevumu izdošana un citi izdevējdarbības pakalpojumi (58.1); 

2.6. Žurnālu un periodisko izdevumu izdošana (58.14); 

2.7. Kinofilmu, videofilmu, televīzijas programmu un skaņu ierakstu producēšana (59); 

2.8. Biroja tehnikas un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (ieskaitot datorus) 

(77.33); 

2.9. Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un 

ekspluatācijas līzings (77.39); 

2.10. Kultūras preču un atpūtai paredzētu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 

(47.6); 

2.11. Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.99); 

2.12. Bāru darbība (56.30); 

2.13. Mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.8); 

2.14. Cita veida ēdināšanas pakalpojumi (56.29); 

2.15. Kravu iekraušana un izkraušana (52.24); 

2.16. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20); 

2.17. Darbības ar nekustamo īpašumu uz līguma pamata vai par atlīdzību (68.3); 

2.18. Fotopakalpojumi (74.20); 

2.19. Reklāmas pakalpojumi (73.1); 

2.20. Automobiļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.1); 

2.21. Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings 

(77.11); 

2.22. Kravu automobiļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.12); 

2.23. Cita veida individuālās lietošanas un mājsaimniecības priekšmetu iznomāšana un 

ekspluatācijas līzings (77.29); 

2.24. Cita veida apģērbu un apģērbu piederumu ražošana (14.19); 

2.25. Pārējo trikotāžas izstrādājumu ražošana (14.39). 

 

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 mērķi ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana, saglabāšana un 

popularizēšana. 
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II. Pamatkapitāls un daļa 

 

5. Sabiedrības pamatkapitāls ir 244 129 euro. 

 

6. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 244 129 daļās. 

 

7. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir viens euro. 

 

III. Valde 

 

8. Valdes sastāvā ir viens loceklis.  

 

9. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.  

 

10. Papildus likumā noteiktajam valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces 

piekrišana šādu jautājumu izlemšanai: 

10.1. kontu atvēršana kredītiestādēs; 

10.2. līgumu noslēgšana par sabiedrības valdījumā vai lietošanā esoša nekustamā īpašuma 

iznomāšanu, ja līguma termiņš pārsniedz vienu gadu; 

10.3. sabiedrības īpašumā esoša nekustamā īpašuma ieķīlāšana, atsavināšana vai 

apgrūtināšana; 

10.4. aizņēmumu ņemšana; 

10.5. galvojumu izsniegšana; 

10.6. nekustamā īpašuma pirkšana; 

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

10.8. iepirkuma procedūras uzsākšana par būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu līgumiem, 

ja paredzamā līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu 

robežvērtībām vai lielāka. 

 

 

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve  (paraksts*) B.Zakevica 

  

 

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 

 


