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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.2/2.21.7

Liepājā 2022. gada 15. februārī 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 
2022. gada 1. februārī, 2022. gada 8. februārī saņemta precizēta 2021. gada 
4.ceturkšņa budžeta plāna izpildes atskaite.

Sapulcē piedalās:
Dace Arāja – Liepājas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve 
Sabiedrībā;
Evita Eihena – Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas pašvaldības 
administrācija” Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības un revīzijas daļas 
pārstāve;
Lelde Vīksna – Sabiedrības valdes locekle;
Ina Verbicka – Sabiedrības grāmatvede;
Inga Raituma – atbildīgais darbinieks.

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

1.
Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana

     Dace Arāja, Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve 
Sabiedrībā, 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,



2

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 
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. Valdes atskaite par kapitālsabiedrības darbību 2021. gada 4. ceturksnī.  

Ziņo Sabiedrības valdes locekle Lelde Vīksna.

Valdes atskaite par kapitālsabiedrības darbību 2021. gada 4. ceturksnī

       Dace Arāja ir iepazinusies ar Sabiedrības iesniegto rakstveida atskaiti par 
kapitālsabiedrības darbību 2021. gada 4. ceturksnī un 2021. gada 4.ceturkšņa 
budžeta plāna izpildes atskaiti, dod vārdu L.Vīksnai.

Lelde Vīksna: 4.ceturksnī ir spēlētas daudz izrādes, decembrī bija daudzi 
svētku pasākumi. Izdalot izrāžu skaitu ar ieņēmumiem, vidēji viena izrāde stacionārā 
nopelna 150 euro, jo ir ierobežots skatītāju skaits.  Sestdienās, svētdienās spēlējām 
divas izrādes dienā. Centāmies doties izbraukumos, bet saslimstības dēļ daži atcēlās. 
Tāpēc cerētie ieņēmumi netika sasniegti, bet pēc iespējas esam samazinājuši 
zaudējumus. Bija divi jauniestudējumi – “Ziemassvētku vecīšu dumpis” krievu valodā 
un “Ežumilla. Mežlaumiņa baigajā biezoknī”, kur uz pirmizrādi ieradās autore, 
rakstniece no Slovēnijas. Izrāde bija ļoti interesanta, pieprasīta. 4.ceturksni 
noslēdzām salīdzinoši labi, bet varēja būt vēl labāk. Diemžēl, šobrīd mūsu kolektīvu 
ir skāris Omicron. Cenšamies mainīt izrādes, lai nebūtu jāatceļ. 

Dace Arāja: Cik pieprasītas un apmeklētas bija izrādes krievu valodā?
Lelde Vīksna: Tās tiek apmeklētas, bet daudz jāstrādā pie mārketinga. Grūti 

saprast, kad ir labākais laks izrādēm. Esam mēģinājuši izrādes likt ceturtdienas, 
piektdienas vakaros, svētdienās. Mēs to bijām sākuši jau pirms diviem, trīs gadiem. 
Covid dēļ grūti skatītājus piesaistīt atpakaļ, bet pamazām nāk. Arī Facebook mums 
seko krievvalodīgie. 

Dace Arāja: Norādāt, ka 4.ceturksnī netika iegādāt neviens pamatlīdzeklis. 
Iemesls bija līdzekļu taupīšana, kā norādīts budžeta plāna izpildes atskaitē? 

Lelde Vīksna: Jā. Mēs plānojām, bet var būt tā, ka pēkšņi saplīst kaut kas cits, 
kas ir prioritāte, un jāpērk vai nu prožektors vai kas cits, kas saplīst. Tad plānotais 
tiek atlikts. Vēl jo vairāk šobrīd, kad grūtāk nopelnīt. Norādītā gaismas kaste ir 
vajadzīga, bet bez tās var vēl iztikt. 

Dace Arāja: Attiecībā uz budžeta plāna izpildes atskaiti ir aicinājums to 
turpmāk iesniegt par katru attiecīgo ceturksni atsevišķi, nevis kopā ar tā gada 
iepriekšējiem ceturkšņiem, lai atskaite būtu vieglāk pārskatāma. 

Dace Arāja dod vārdu E.Eihenai. 
Evita Eihena: Jā, tā atskaiti būtu vieglāk pārskatīt. 
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Attiecībā uz 4.ceturksni var piekrist, ka izrādes ir bijušas daudz un izdarīts liels 
darbs, bet ieņēmumi tomēr bijuši diezgan mazi. Jācer uz turpmāko darbību. 

Pieminētais prožektors ir inventārs, nevis pamatlīdzeklis?
Lelde Vīksna: Jā, tas ir inventārs. Sākot no 250 euro ir pamatlīdzekļi. 
Evita Eihena: Jautāju, jo, ja iegādājaties kādu pamatlīdzekli ārpus plānotā, tad 

tas arī būtu jānorāda budžeta plāna un izpildes atskaitē. 
2021. gada 4. ceturkšņa budžeta plāna izpildes atskaitē viss norādīts korekti 

un saprotami.
Ņemot vērā valdes atskaiti par kapitālsabiedrības darbību 2021. gada 

4. ceturksnī un sniegto informāciju par Sabiedrības budžeta plānu un izpildi 
2021. gada 4. ceturksnī, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un 
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta trešo daļu un Liepājas pilsētas domes 
2019. gada 19. decembra noteikumu Nr. 2 “Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu 
pārvaldības noteikumi” 34. un 44. punktu, 

dalībnieku sapulce nolemj:
- pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes atskaiti par 

kapitālsabiedrības darbību 2021. gada 4. ceturksnī;
- apstiprināt Sabiedrības budžeta plāna izpildi 2021. gada 

4. ceturksnī.

Sapulce slēgta 2022. gada 15. februārī pulksten 11.09.

Protokols nosūtāms – Sabiedrībai un kapitāla daļu turētāja pārstāvei.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības  
kapitāla daļu turētāja pārstāve Dace Arāja

Sapulces protokolētāja Inga Raituma

DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 
SATUR LAIKA ZĪMOGU


