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Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
 "LIEPĀJAS LEĻĻU TEĀTRIS" (reģ.Nr. 52103024331)

DALĪBNIEKU SAPULCE
Liepājas valstspilsētas pašvaldība, reģ.Nr. 40900016437, Liepājā, Rožu ielā 6

Reģistrētais pamatkapitāls – 57 720 EUR
Pārstāvētais pamatkapitāls – 57 720 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls – 57 720 EUR

DALĪBNIEKU SAPULCES 
PROTOKOLS Nr. 1/2.21.7

Liepājā 2022. gada 12. janvārī pulksten 11.00.
Dalībnieku sapulces norise tiek organizēta attālināti, izmantojot elektroniskos 
saziņas līdzekļus tīmekļvietnē Zoom.  

Sapulci sasauca – pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LIEPĀJAS LEĻĻU 
TEĀTRIS” (turpmāk – Sabiedrība) valdes locekle Lelde Vīksna.
Paziņojums par sapulces sasaukšanu un tam pievienotie dokumenti saņemti 
2021. gada 29. decembrī.

Sapulcē piedalās:
Dace Arāja – Liepājas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve 
Sabiedrībā;
Lelde Vīksna – Sabiedrības valdes locekle;
Ina Verbicka – Sabiedrības grāmatvede;
Inga Raituma – atbildīgais darbinieks.

Sapulces vadītājs:
Dace Arāja – Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve 
Sabiedrībā.
Sapulce ir lemttiesīga, jo sapulcē pārstāvēti 100 % no apmaksātā pamatkapitāla.

1.
Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana

     Dace Arāja atklāj sapulci un informē, ka saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 
2019. gada 19. decembra noteikumu Nr. 2 “Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu 
pārvaldības noteikumi” 25. punktu dalībnieku sapulces protokolē atbildīgais 
darbinieks.
    Pamatojoties uz iepriekš minēto un Publiskas personas kapitāla daļu un 
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76. panta otro daļu,
dalībnieku sapulce nolemj:
    iecelt par sapulces protokolētāju – Ingu Raitumu, Sabiedrības 
atbildīgo darbinieku – Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas 
pilsētas pašvaldības administrācija” Juridiskās daļas jurista palīdzi.

2.
Darba kārtības apstiprināšana

Ņemot vērā Sabiedrības valdes locekles Leldes Vīksnas izteikto priekšlikumu 
par sapulces darba kārtību un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un 
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kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76. panta trešo daļu, dalībnieku sapulce 
nolemj

apstiprināt darba kārtību:

1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana. 
Ziņo Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Dace Arāja.

2. Darba kārtības apstiprināšana.
Ziņo Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Dace Arāja.

3. Par Sabiedrības vidēja termiņa stratēģijas 2022.-2024. gadam 
apstiprināšanu.  
Ziņo Sabiedrības valdes locekle Lelde Vīksna.

3.
Par Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas 2022.-2024. gadam 

apstiprināšanu

       Dace Arāja ir iepazinusies ar Sabiedrības valdes iesniegto vidējā termiņa 
darbības stratēģiju 2022. - 2024. gadam un dod vārdu L.Vīksnai. 

Lelde Vīksna: Neskatoties uz situāciju valstī, bet tajā pašā laikā to ņemot 
vērā, plānojām darbību tā, it kā strādātu normālā režīmā, vērstu uz peļņu. 
Jauninājums ir teātra pakalpojumu digitalizācija, ar ko esam sasnieguši tālākas 
auditorijas ārpus Latvijas, kas, demonstrējot izrādes tikai klātienē, nebūtu 
iespējams. Stratēģija ir virzīta uz attīstību. Ja iepriekšējā stratēģijā fokusējāmies uz 
to, ka vēlamies kļūt atpazīstami Latvijā, tad tagad mērķis ir augstāks – kļūt 
atpazīstamiem Baltijā, kur šāda virzība lēnām ir sākta, ticu, ka mēs to sasniegsim. 
Stratēģija ir piesardzīgi optimistiska, ar cerīgu skatu nākotnē. 

Dace Arāja: Vai iestudējumi krievu valodā arī ir kas salīdzinoši jauns?  
Lelde Vīksna: Iepriekš arī ir bijis, bet retāk. Šobrīd esam plānojuši reizi 

divos gados izveidot izrādi krievu valodā. Tā ir papildu auditorija, prieks, ka bērni 
nāk. Ja būtu atvērtas skolas, tas būtu vēl efektīgāk, jo nāca skolas, klases.

Dace Arāja: Paldies par labi un saprotami sagatavoto stratēģiju. Ieteikums 
nākotnē pievērst uzmanību juridiskajiem riskiem, proti, līgumslēdzēju pārbaude, 
vai tie nav starptautiskos vai nacionālos sankciju sarakstos, kā dēļ līgums nebūtu 
slēdzams vai turpināms.  

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 
pārvaldības likuma 57. pantu, 66. panta pirmās daļas 12. punktu, Liepājas pilsētas 
domes 2019. gada 19. decembra noteikumu Nr. 2 “Kapitālsabiedrību un kapitāla 
daļu pārvaldības noteikumi” 10.12.apakšpunktu, dalībnieku sapulce nolemj:

- apstiprināt Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju 2022. -
 2024. gadam.

Sapulce slēgta 2022. gada 12. janvārī pulksten 11.08.

Protokols nosūtāms – Sabiedrībai un kapitāla daļu turētāja pārstāvei.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības  
kapitāla daļu turētāja pārstāve Dace Arāja

Sapulces protokolētāja Inga Raituma
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DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU


