
APSTIPRINĀTS  

Ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību  

“Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

ārkārtas dalībnieku sapulces 17.12.2021. lēmumu 

 (protokols Nr. 01- 27.2.9/8) 

(pielikums Nr.2.) 

Valsts  sabiedrības  ar ierobežotu atbi ldību  

“Rīgas  ps ihiatri jas  un narkoloģijas  centrs”  

STATŪTI  

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Sabiedrības firma: valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas 

un narkoloģijas centrs” (turpmāk – sabiedrība). 

2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators): 

2.1. veselības aizsardzība (86); 

2.2. slimnīcu darbība (86.1); 

2.3. ārstu un zobārstu prakse (86.2); 

2.4. pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.9); 

2.5. izglītība (85); 

2.6. pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un 

inženierzinātnēs (72.1); 

2.7. pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana sociālajās un 

humanitārajās zinātnēs (72.2); 

2.8. sociālā aprūpe ar izmitināšanu (87); 

2.9. ēdināšanas pakalpojumi (56); 

2.10. izbraukuma ēdināšana pēc pasūtījuma (56.21); 

2.11. pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (96.0); 

2.12. farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 

(47.73); 

2.13. aprūpes centru pakalpojumi (87.1); 

2.14. garīgās atpalicības, garīgās veselības traucējumu un atkarības ārstēšanas 

pakalpojumi (87.2); 

2.15. citur neklasificētie profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 

(74.9); 

2.16. citi komercdarbības veidi, kas saistīti ar iepriekš minētajiem 

komercdarbības veidiem un kas nav pretrunā ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. 

 

3. Paziņojumus par dalībnieku sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus 

sabiedrības pārvaldes institūcijām, kontroles institūcijām un tās locekļiem nosūta 



2. 

*Dokuments parakstīts ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu. 

pa pastu vai elektroniski uz adresēm, kuras ir paziņotas sabiedrībai, vai nodod 

personīgi. 

II. Pamatkapitāls un daļa 

4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 12 012 722 EUR (divpadsmit miljoni divpadsmit 

tūkstoši septiņi simti divdesmit divi euro). 

5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 12 012 722 (divpadsmit miljoni      

divpadsmit tūkstoši septiņi simti divdesmit divās) kapitāla daļās. 

6. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir viens euro.   

III. Valde 

7. Valdes sastāvā ir 3 (trīs) locekļi. 

8. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem. 

9. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu 

vairākumu.  

10. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes 

locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus.  

11. Papildus likumā noteiktajam valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku 

sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai: 

11.1. komercķīlas došanai; 

11.2. sabiedrības mantas ieķīlāšanai; 

11.3. aizdevuma ņemšanai, ja kopējā saņemamo aizdevumu summa 

divpadsmit mēnešu periodā pārsniedz 400 000 EUR (četri simti 

tūkstoši euro); 

11.4. darījuma noslēgšanai par nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu, 

apgrūtināšanu vai pirkšanu; 

11.5. jebkura darījuma noslēgšanai, kas attiecas uz sabiedrības izdevumiem, 

ja darījuma summa pārsniedz 300 000 EUR (trīs simti tūkstoši euro), 

neskaitot pievienotās vērtības nodokli. 

12. Valde organizē savu darbu atbilstoši kārtībai, ko tā ir apstiprinājusi. 

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Latvijas 

Republikas Veselības ministrijas valsts sekretāre (paraksts*) Indra Dreika 

 


