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APSTIPRINĀTI 

ar SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” 
kārtējās dalībnieku sapulces  

30.05.2022. 
protokolu Nr. 2., punktu 3  

 
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“LDZ ritošā sastāva serviss” 
STATŪTI 

 
1 .Vispārīgie jautājumi 

 
1.1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LDZ ritošā sastāva 

serviss”. 
1.2. Sabiedrības galvenie komercdarbības veidi (NACE 2.red.): 

1.2.1. metāla konstrukciju ražošana (25.1); 

1.2.2. metāla cisternu, rezervuāru un tilpņu ražošana (25.2); 

1.2.3. mehāniskā apstrāde (25.62); 

1.2.4. metālu mehāniskā apstrāde, virsmas apstrāde un pārklāšana (25.6); 

1.2.5. darbarīku ražošana (25.73); 

1.2.6. pārējo gatavo metālizstrādājumu ražošana (25.9); 

1.2.7. mērīšanas, pārbaudes, izmēģināšanas un navigācijas instrumentu un 

aparātu ražošana (26.51); 

1.2.8. pārējo speciālas nozīmes mašīnu ražošana (28.9); 

1.2.9. elektrisko iekārtu ražošana mehāniskajiem transportlīdzekļiem (29.31); 

1.2.10. dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana (30.2); 

1.2.11. metāla izstrādājumu, mehānismu un iekārtu remonts (33.1); 

1.2.12. metāla izstrādājumu remonts (33.11); 

1.2.13. iekārtu remonts (33.12); 

1.2.14. elektronisko iekārtu un optisko ierīču remonts (33.13); 

1.2.15. cita veida transportlīdzekļu apkope un remonts (33.17); 

1.2.16. ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana (33.2); 

1.2.17. elektroenerģijas sadale (35.13); 

1.2.18. nolietotu iekārtu, ierīču un mašīnu izjaukšana (38.31); 

1.2.19. degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu 

vairumtirdzniecība (46.71); 

1.2.20. kravu dzelzceļa transports (49.2); 

1.2.21. uzglabāšanas un transporta palīgdarbības (52); 

1.2.22. kravu iekraušana un izkraušana (52.24); 

1.2.23. pārējās transporta palīgdarbības (52.29); 

1.2.24. sava nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana (68.1); 

1.2.25. sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.2); 

1.2.26. darbības ar nekustāmo īpašumu uz līguma pamata vai par atlīdzību 

(68.3); 

1.2.27. tehniskā pārbaude un analīze (71.2);  

1.2.28. pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un 

inženierzinātnēs (72.1);  

1.2.29. tirgus un sabiedriskās domas izpēte (73.2); 
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1.2.30. citur nekvalificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 

(74.9); 

1.2.31. automobiļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.1); 

1.2.32. pārējo darba mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un 

ekspluatācijas līzings (77.3); 

1.2.33. citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu 

iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.39); 

1.2.34. uzkopšanas darbības (81.2); 

1.2.35. cita ar likumu neaizliegta komercdarbība. 

1.3 Attiecībā uz jautājumiem, kurus nereglamentē šie statūti, piemēro 
Komerclikuma u.c. spēkā esošo tiesību aktu noteikumus. 

 
2. Pamatkapitāls un daļa 

2.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 29 351 905 (divdesmit deviņi miljoni trīs 
simti piecdesmit viens tūkstotis deviņi simti pieci euro). 

2.2. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 29 351 905 ((divdesmit deviņi miljoni trīs 
simti piecdesmit viens tūkstotis deviņi simti piecās) daļās, ar vienas daļas nominālvērtību 
EUR 1 (viens euro). 

 
3. Darījumi ar daļām 

3.1. Daļu atsavināšana nevis pārdodot, bet jebkādā citādā veidā, kā arī daļu 
ieķīlāšana vai citāda apgrūtināšana ir pieļaujama tikai ar visu pārējo Sabiedrības 
dalībnieku rakstiski izteiktu piekrišanu. 

3.2. Pārdodot kapitāla daļas, to cenu nosaka kapitāla daļu pārdevējs. Pārējiem 
sabiedrības dalībniekiem ir pirmpirkuma tiesības uz šīm kapitāla daļām. 

 
 

4. Pārvaldes institūcijas 
4.1. Sabiedrības pārvaldes institūcijas ir valde, padome un dalībnieku sapulce. 
 

5. Valde 
5.1. Valde ir sabiedrības izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv sabiedrību.  
5.2. Sabiedrības valde sastāv no 2 (diviem) valdes locekļiem, kuri pārstāv 

sabiedrību kopīgi. 
5.3. Valdes locekli amatā ievēlē uz pieciem gadiem. 
 

 6. Padome 
6.1. Sabiedrības padome sastāv no 3 (trīs) padomes locekļiem. 
6.2. Padomes locekli amatā ievēl uz pieciem gadiem. 
6.3. Tikai padomes kompetencē ietilpst: 
6.3.1. ievēlēt un atsaukt valdes locekļus, iecelt un atsaukt valdes 

priekšsēdētāju, pastāvīgi uzraudzīt valdes darbību, noteikt atlīdzību valdes locekļiem; 
6.3.2. uzraudzīt, lai sabiedrības lietas tiktu kārtotas saskaņā ar likumiem, 

statūtiem un dalībnieku sapulces lēmumiem; 
6.3.3. izskatīt sabiedrības gada pārskatu un valdes priekšlikumu par peļņas 

izlietošanu un sastādīt ziņojumu (Komerclikuma 174. un 175. pants); 
6.3.4. pārstāvēt sabiedrību tiesā visās sabiedrības celtajās prasībās pret 

valdes locekļiem, kā arī valdes locekļu celtajās prasībās pret sabiedrību un pārstāvēt 
sabiedrību citās tiesiskajās attiecībās ar valdes locekļiem; 

6.3.5. apstiprināt darījuma slēgšanu vai dot piekrišanu darījuma slēgšanai 
starp sabiedrību un valdes vai padomes locekli vai saistīto personu, vai revidentu; 

6.3.6. iepriekš izskatīt visus jautājumus, kas ir dalībnieku sapulces kompetencē vai 
kas pēc valdes vai padomes locekļu ierosinājuma ir ieteikti apspriešanai dalībnieku  
sapulcē, un sniegt par tiem atzinumu. 
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7. Dalībnieku sapulce 
7.1.  Tikai Dalībnieku sapulces kompetencē ietilpst: 
7.1.1. grozījumu izdarīšana statūtos; 
7.1.2. pamatkapitāla palielināšana vai samazināšana; 
7.1.3. padomes locekļu, padomes priekšsēdētāja ievēlēšana, atsaukšana, 

atlīdzības noteikšana; 
7.1.4. gada pārskata un peļņas sadales apstiprināšana; 
7.1.5. revidenta, sabiedrības kontroliera un likvidatora ievēlēšana un 

atsaukšana; 
7.1.6. lēmuma pieņemšana par prasības celšanu pret valdes locekli, padomes 

locekli vai dalībnieku un par sabiedrības pārstāvja iecelšanu lietas vešanai tiesā; 
7.1.7. lēmuma pieņemšana par sabiedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu, 

apturēšanu, atjaunošanu vai reorganizāciju; 
7.1.8. apstiprināt vidēja termiņa darbības stratēģiju, kas izstrādāta, ievērojot 

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu. 
7.1.9. citi jautājumi, kuri saskaņā ar likumu un Statūtiem nodoti Dalībnieku 

sapulces kompetencē. 
7.2. Dalībnieku sapulcei ir tiesības izskatīt un izlemt jebkuru jautājumu, kā arī 

pieņemt tādus lēmumus, kas ietilpst valdes vai padomes kompetencē. 
 

8. Piekrišanas sniegšana svarīgu jautājumu izlemšanai 
8.1. Valdei nepieciešama padomes  iepriekšēja piekrišana šādu svarīgu 

jautājumu izlemšanā: 
8.1.1. uzņēmuma iegūšana vai atsavināšana; 
8.1.2. jaunu komercdarbības veidu uzsākšana un esošo komercdarbības veidu 

pārtraukšana, izbeigšana;  
8.1.3. sabiedrības filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana; 
8.1.4. vispārējo darbības principu noteikšana; 
8.1.5. sabiedrības biznesa plānu un citu stratēģiskās plānošanas dokumentu 

apstiprināšanai, kā arī tādu dokumentu un to grozījumu apstiprināšanai, kuriem vienīgā 
dalībnieka piekrišana nepieciešama saskaņā ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna politikām vai 
citiem sabiedrībai saistošiem valdošā uzņēmuma izdotajiem dokumentiem; 

8.1.6. sabiedrībai piederošo kapitāla daļu pārvaldīšanai citā sabiedrībā izlemjot 
sekojošus Dalībnieku sapulces vai vienīgā Dalībnieka kompetencē esošus jautājumus: 

8.1.6.1. grozījumu izdarīšana statūtos; 
8.1.6.2. valdes locekļu ievēlēšana un atsaukšana; 
8.1.6.3. peļņas sadales apstiprināšana; 
8.1.6.4. ikgadējā budžeta un tā grozījumu, kā arī prognozēto gada finanšu rādītāju 

un nefinanšu mērķu apstiprināšana. 
8.1.7. lēmuma pieņemšanai par darījumu, iepirkumu vai saistību uzņemšanos, kuru 

kopējā summa pārsniedz 300 000 euro (bez PVN). 
8.2. Valdei nepieciešama padomes un vienīgā Dalībnieka iepriekšēja piekrišana 

šādu svarīgu jautājumu izlemšanā: 
8.2.1. līdzdalības iegūšana citā kapitālsabiedrībā, ievērojot Statūtu 8.3.punkta 

nosacījumus, kā arī līdzdalības palielināšana vai samazināšana; 
8.2.2. izšķirošās ietekmes iegūšana un izbeigšana citā kapitālsabiedrībā, 

ievērojot Statūtu 8.3.punkta nosacījumus; 
8.2.3. lēmuma pieņemšana par kapitālsabiedrības, kurā tai pieder kapitāla 

daļas, darbības izbeigšanu, turpināšanu, apturēšanu, atjaunošanu vai reorganizāciju; 
8.2.4. sabiedrības ikgadējā budžeta un tā grozījumu, kā arī prognozēto gada 

finanšu rādītāju un nefinanšu mērķu, valdes locekļiem individuāli noteikto sasniedzamo 
darba izpildes rādītāju apstiprināšana; 

8.2.5. nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu 
tiesībām; 

8.2.6. dzelzceļa ritošā sastāva iegūšana, atsavināšana vai ieķīlāšana; 
8.2.7. tādu aizdevumu izsniegšana, kas nav saistīti ar sabiedrības parasto 

komercdarbību, un kredītu izsniegšana sabiedrības darbiniekiem; 
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8.2.8. aizdevumu izsniegšanai un kredītsaistību ņemšanai, izņemot, ja 
jautājums skatīts un atbilstoši kompetencei “Latvijas dzelzceļš” koncerna Finanšu komiteja 
pieņēmusi attiecīgu lēmumu atbilstoši “Latvijas dzelzceļš” Finanšu vadības politikai par 
naudas līdzekļu aizdošanu/aizņemšanos Koncerna ietvaros. 

8.3. Valdei nepieciešama Ministru kabineta kā publiskas personas augstākās 
lēmējinstitūcijas atļauja šādos gadījumos: 

8.3.1. līdzdalības iegūšanu citā kapitālsabiedrībā; 
8.3.2. izšķirošās ietekmes iegūšanu vai izbeigšanu citā kapitālsabiedrībā. 
 

9. Citi noteikumi 
9.1. Pamatkapitāla palielināšanas noteikumos var paredzēt, ka daļu pilnas 

cenas neapmaksāšanas gadījumā dalībniekam paliek daļu skaits, kas ir proporcionāls viņa 
samaksātajai summai. 

9.2. Sabiedrībai ir saistoši: 
9.2.1.““Latvijas dzelzceļš” koncerna sabiedrību ar ierobežotu atbildību pārvaldes 

politika”; 
9.2.2. citas “Latvijas dzelzceļš” koncerna politikas; 
9.2.3. koncerna un valdošā uzņēmuma vidējā termiņa darbības stratēģija un citi 

stratēģiskās plānošanas dokumenti; 
9.2.4. dokumenti, kuri ir izstrādāti un apstiprināti saskaņā ar “Latvijas dzelzceļš” 

koncerna politiku ““Latvijas dzelzceļš” koncerna sabiedrību ar ierobežotu atbildību 
pārvaldes politika” un/vai citām “Latvijas dzelzceļš” koncerna politikām un/vai pamatojoties 
uz tām. 

 
 
Rīgā, 30.05.2022. 
 

    
Dalībnieka – Valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” vārdā: 
 
Sapulces vadītājs 
Valdes priekšsēdētājs  M.Kleinbergs 
 
 
Balsu skaitītājs/protokola pareizības  
apliecinātājs, valdes locekle  V.Balode-Andrūsa  

 
 

Valdes loceklis  R.Pļavnieks 
 
 
Sapulces sekretāre (protokolētāja)          I.Krūmiņa 
 

 
Sabiedrības ar ierobežotas atbildības “LDZ ritošā sastāva serviss” valde: 

 
 

Valdes priekšsēdētāja                                                            Z.Zālīte-Rukmane 
    
 

Valdes locekle                                                                        A.Sīviņa          
 
   


