Apstiprināti ar
valsts SIA „Autotransporta direkcija”
2022.gada 15.jūlijā ārkārtas
dalībnieku sapulces lēmumu Nr.2
(protokols Nr.3)

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Autotransporta direkcija” statūti
I. Vispārīgie noteikumi
1. Sabiedrības firma: valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autotransporta
direkcija" (turpmāk – sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi:
2.1. izsniedz tiesību aktos paredzētos dokumentus, kas nepieciešami piekļuvei
pasažieru un kravu starptautiskajiem un iekšzemes komercpārvadājumiem un
pašpārvadājumiem ar autotransportu tirgum (84.13);
2.2. veic personu, kas uzņēmumā vada autopārvadājumu operācijas (atbildīgās
personas) un bīstamo kravu konsultantu sertifikāciju (84.13);
2.3. veic ar pasažieru un kravu autopārvadājumiem saistīto datu apkopošanu un
analīzi un uz to pamata izstrādā rekomendācijas par autopārvadājumu tirgus attīstību
vai ierobežojošu faktoru nepieciešamību (84.13);
2.4. administrē un nodrošina starptautiskajos starpvaldību un starpministriju līgumos
paredzētās aktivitātes (84.13);
2.5. organizē sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālās nozīmes maršrutos
(84.13);
2.6. nodrošina sabiedriskajam transportam no valsts budžeta iedalīto finanšu līdzekļu
administrēšanu (84.13);
2.7.kontrolē Latvijas Republikas likumu un citu normatīvo aktu prasību ievērošanu
sabiedriskā transporta jomā, kā arī sniedz informāciju ārvalstu kompetentajām
institūcijām par starptautisko konvenciju un starpvalstu autopārvadājumu nolīgumu
ievērošanu, (84.13);
2.8. sniedz konsultācijas un informāciju valsts institūcijām, profesionālām
asociācijām un autopārvadātājiem par Eiropas Savienības tiesību aktu, starptautisko
nolīgumu, konvenciju, rezolūciju un citu ar autotransporta nozari saistītu normatīvo
aktu prasībām (84.13);
2.9. veido un uztur informatīvās datu bāzes autopārvadājumu un sabiedriskā
transporta jomā (84.13);
2.10. administrē un nodrošina ar transportlīdzekļu vadītāju darba un atpūtas laika
saistīto uzskaites sistēmas ieviešanu un ekspluatāciju (84.13);
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2.11. organizē apmācības, kursus, seminārus, izstādes un citus pasākumus
autopārvadājumu jomā (84.13);
2.12. izdevējdarbība (84.13).
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.
4. Sabiedrības darbības mērķis ir atbilstoši Latvijas Republikas, starptautiskajām un
Eiropas Savienības tiesību normām uzturēt un īstenot kvalitatīvu un juridiski
pamatotu pakalpojumu kompleksu (sistēmu) pasažieru un kravu autopārvadājumu
jomā godīgas un vienlīdzīgas pārvadātāju konkurences nodrošināšanai, kā arī veikt
sabiedriskā transporta plānošanu, finanšu analīzi un auditu vienotas, nepārtrauktas
un pieejamas sabiedriskā transporta sistēmas nodrošināšanai atbilstoši valsts,
sabiedrības un pārvadātāju interesēm.
II. Pamatkapitāls un daļa
5. Sabiedrības pamatkapitāls ir 200 919 (divi simti tūkstoši deviņi simti
deviņpadsmit) euro.
6. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 200 919 (divi simti tūkstoši deviņi simti
deviņpadsmit) daļās.
7. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir viens euro.
III. Valde
8. Valdes sastāvā ir 3 (trīs) locekļi.
9. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
10. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.
11. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes
locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus. Šāds pilnvarojums
jāiekļauj valdes lēmumā.
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12. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces
piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
12.1. sabiedrības darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu, pabalstu
un kompensāciju izmaksas, izdevumu segšanas, prēmēšanas un citas materiālās
stimulēšanas, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru un citu ierobežojošo
nosacījumu noteikšana;
12.2. nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām;
12.3. vidēja termiņa iekšējā audita stratēģiskā plāna un gada audita plāna
apstiprināšanā;
12.4. lēmumam par darījumu, iepirkumu vai saistību uzņemšanos, kas saistīti ar
sabiedrības saimnieciskās darbības nodrošināšanu un pārsniedz 150 000 euro (bez
PVN), izņemot līgumiem, kas tiek slēgti pildot valsts deleģēto uzdevumu.
13. Valde savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai.

Valsts SIA „Autotransporta direkcija”
kapitāla daļu turētāja pārstāve

Ligita Austrupe

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU

