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I. Vispārīgie jautājumi 

1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tiesu namu aģentūra" (turpmāk – 

sabiedrība). 

2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators): 

2.1. 41 Ēku būvniecība; 

2.2. 46.18 Cita veida īpašu preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība; 

2.3. 46.90 Nespecializētā vairumtirdzniecība;  

2.4. 47.61 Grāmatu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos;  

2.5. 47.91 Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos; 

2.6. 47.99 Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem; 

2.7. 58.11 Grāmatu izdošana;     

2.8. 62 Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības; 

2.9. 62.02 Konsultēšana datoru pielietošanas jautājumos;  

2.10. 62.03 Datoriekārtu darbības pārvaldīšana; 

2.11. 62.09 Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi; 

2.12. 63.11 Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības;  

 2.13. 68 Operācijas ar nekustamo īpašumu; 

 2.14. 71.1 Arhitektūras un projektēšanas pakalpojumi un konsultācijas; 

 2.15. 74.9 Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi; 

 2.16. 81.10 Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības;  

 2.17. 82.2 Informācijas zvanu centra darbība; 

 2.18. 95.1 Datoru un sakaru iekārtu remonts;  

2.19. 95.11 Datoru un perifēro iekārtu remonts. 

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 38 772 008 EUR (trīsdesmit astoņi miljoni septiņi simti 

septiņdesmit divi tūkstoši astoņi euro. 
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5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 38 772 008 (trīsdesmit astoņi miljoni septiņi simti 

septiņdesmit divi tūkstoši astoņi) kapitāla daļās. 

6. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir viens euro. 

III. Valde 

7. Valdes sastāvā ir viens loceklis 

8. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem. 

9. Papildus likumā noteiktajiem ierobežojumiem par valdes locekli nedrīkst būt šādas 

personas: 

9.1. citas komercsabiedrības darbinieks; 

9.2. publiskas personas institūcijas darbinieks vai amatpersona. 

10. Papildus likumā noteiktajam valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces 

piekrišana šādu jautājumu izlemšanai: 

10.1. tāda darījuma slēgšana, kura kopējā vērtība 12 mēnešu laikā pārsniedz 75 000 euro 

bez pievienotās vērtības nodokļa; 

10.2. sabiedrības nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana un apgrūtināšana ar lietu 

tiesībām. 

 

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs,  

kapitāla daļu turētāja pārstāvis 

Raivis Kronbergs 

 

 

 

 


