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APSTIPRINĀTI  

Ar 2022.gada 2.jūnija  

Dalībnieka lēmumu Nr.2 

 

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību  

„Iekšlietu ministrijas poliklīnika” 

S T A T Ū T I 

 

I. Vispārīgie noteikumi 

 

  

1. Sabiedrības firma: valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Iekšlietu ministrijas 

poliklīnika" (turpmāk – sabiedrība). 

  

2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):  

2.1. Ārstu prakse (85.12)  

2.2. Zobārstu prakse (85.13) 

2.3. Farmaceitisko pamatvielu ražošana (24.41) 

2.4. Farmaceitisko preparātu ražošana (24.42)  

2.5. Medicīnisko, ķirurģisko iekārtu un ortopēdisko ierīču ražošana (33.10)  

2.6. Farmaceitisko un medicīnisko preču, kosmētikas un tualetes piederumu 

mazumtirdzniecība (52.3) 

2.7. Aptiekas (52.31)  

2.8. Medicīnisko un ortopēdisko preču mazumtirdzniecība (52.32)  

2.9. Kosmētikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecība (52.33) 

2.10. Slimnīcu darbība (85.11)  

2.11. Pārējā darbība cilvēka veselības aizsardzības jomā (85.14)  

2.12. Fiziskās labsajūtas uzlabošana (93.04) 

2.13. Citur neklasificēta finanšu starpniecību papildinoša darbība (Iekšlietu 

ministrijas darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm veselības aprūpes 

finansēšanas nodrošināšana) (67.13) 

2.14. Nekustamā īpašuma pārvaldīšana (70.32) 

 

3.  Sabiedrības funkcijas ir: 

3.1. sniegt ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumus fiziskām un juridiskām 

personām;  

3.2. piedalīties dienesta pienākumu izpildei atbilstoša personāla nodrošināšanā 

iekšlietu sistēmā, nodrošinot darbinieku veselības stāvokļa kontroles sistēmu 

darbinieku pieņemot dienestā, dienesta gaitā, kā arī atvaļinot no dienesta. 
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4. Attiecībā uz jautājumiem, kurus nereglamentē šie statūti, piemēro Publiskas 

personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma un Komerclikuma 

noteikumus.  

5. 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 daļas 

 

6. Sabiedrības pamatkapitāls ir 571695 (pieci simti septiņdesmit viens tūkstotis un 

seši simti deviņdesmit pieci) euro. 

7. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 571695 (pieci simti septiņdesmit viens 

tūkstotis un seši simti deviņdesmit piecās) daļās. Vienas daļas nominālvērtība ir 1 euro. 

  

III. Valde 

  

8. Sabiedrības izpildinstitūcija ir valde. Valde sastāv no viena valdes locekļa, kas 

vada un pārstāv sabiedrību, tam ir visas Publiskas personas kapitāla daļu un 

kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktās tiesības un pienākumi.  

9.  Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem. 

10. Pirms darījuma, kas pārsniedz 50 000 (piecdesmit tūkstoši euro), plānošanas un 

saistību uzņemšanās valdei ir jāsaņem kapitāla daļu turētāja piekrišana darījuma 

veikšanai. 

  

 

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis –  

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs               Dimitrijs Trofimovs 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

 


