
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību„Latvijas Leļļu teātris” statūti
Dokumenta datums ir tāRīgā elektroniskās parakstīšanas datums

I. Vispārīgie jautājumi
1. Sabiedrības firma: valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Leļļu teātris” (turpmāk– sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):2.1. Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības (90.0);2.2. Mākslinieku darbība (90.01);2.3. Mākslas palīgdarbības (90.02);2.4. Mākslinieciskā jaunrade (90.03);2.5. Kultūras iestāžu darbība (90.04);2.6. Izklaides un atpūtas darbība (93.2);2.7. Grāmatu izdošana (58.11);2.8. Citi izdevējdarbības veidi (58.19);2.9. Mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.8);2.10. Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.99);2.11. Skaņu ierakstu producēšana (59.20);2.12. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20);2.13. Fotopakalpojumi (74.20);2.14. Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings(77.11);2.15. Cita veida individuālās lietošanas un mājsaimniecības priekšmetu iznomāšana unekspluatācijas līzings (77.29);2.16. Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana unekspluatācijas līzings (77.39).
3. Paziņojumus par dalībnieku sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentussabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām un sabiedrības locekļiem nosūta pa pastuvai elektroniski uz adresēm, kuras ir paziņotas sabiedrībai, vai nodod personīgi.
4. Sabiedrības darbības mērķis ir veicināt garīgi pilnvērtīgu, ekonomiski aktīvāku sabiedrību,kultūrizglītības un atpūtas iespējas, pieejamu teātra mākslu un Latvijas kultūridentitātessaglabāšanu.

II. Pamatkapitāls un daļa
5. Sabiedrības pamatkapitāls ir 54 328 euro.
6. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 54 328 daļās.
7. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir viens euro.

III. Valde
8. Valdes sastāvā ir divi locekļi.
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9. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
10. Papildus likumā noteiktajam valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulcespiekrišana šādu jautājumu izlemšanai:10.1. kontu atvēršana kredītiestādēs;10.2. līgumu noslēgšana par sabiedrības valdījumā vai lietošanā esoša nekustamā īpašumaiznomāšanu, ja līguma termiņš pārsniedz vienu gadu;10.3. sabiedrības īpašumā esoša nekustamā īpašuma ieķīlāšana, atsavināšana vaiapgrūtināšana;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 līgumcenurobežvērtībām vai lielāka.
11. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.
12. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļusslēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus.
13. Valde savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai.

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

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu


