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

DALĪBNIEKU SAPULCE
Liepājas pilsētas 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. 6/2.21.7

Liepājā, Rožu ielā 6, 2022. gada 13. septembrī pulksten 11.00.

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 30. augustā. 

Sapulcē piedalās:
Dace Arāja – Liepājas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve 
Sabiedrībā;
Evita Eihena – Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "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,
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
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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 2022. gada 2. ceturksnī.  

Ziņo Sabiedrības valdes locekle Lelde Vīksna.

3.
Valdes atskaite par kapitālsabiedrības darbību 2022. gada 2. ceturksnī

       Dace Arāja ir iepazinusies ar Sabiedrības iesniegto rakstveida atskaiti par 
kapitālsabiedrības darbību 2022. gada 2. ceturksnī un 2022. gada 2. ceturkšņa 
budžeta plāna izpildes atskaiti, dod vārdu L.Vīksnai.

Lelde Vīksna: Kopumā 2022. gada 2. ceturksnis bijis ļoti labs. Aprīlī kopumā 
bija 36 izrādes, no kā apmēram puse bija iepriekšējā gadā iestudētā izrāde “Lote un 
Lieldienas”. Jūnijā strādājām Jūrmalas parkā, kur sākotnēji bija paredzēti vairāk 
pasākumi par lielākām summām, nekā bija. Parasti no Kultūras pārvaldes par katru 
pasākumu saņēmām 500 euro, sadārdzinājumu dēļ norunājām 600 euro, bet, slēdzot 
līgumu, izrādījās, ka, tā kā samazināt budžets, par vienu pasākumu saņēmām 400 
euro. Tāpēc arī budžeta plānā ir novirze ieņēmumos no Kultūras pārvaldes. Pārrunājot 
turpmāko darbību ar Kultūras pārvaldi, tad ar šādu summu nav izdevīgi gatavot 
speciālus pasākumus, jo izmaksas ir lielākas nekā ieguvums. Tad tās var būt tikai 
rotaļas ar pāris aktieriem. Priecē apmeklētāju skaits. Ja Covid-19 pandēmijas apstākļi 
netraucēs strādāt, tad būtu jāpaaugstina deleģēšanas līgumā norādītais skatītāju 
skaits. 2. ceturksnī bijuši ļoti labi izrāžu, pasākumu ieņēmumi. Ja nav nekādu 
ierobežojumu, tad rādītāji ir pieaugoši. Jāprecizē atskaitē norādītais par pamatlīdzekļu 
iegādi, proti, 2. ceturksnī tika iegādāti 5  pamatlīdzekļi: 4 jauni prožektori un 1 digitālā 
skaņu pults.

Ina Verbicka: Varu piebilst, ka 2. ceturksnis ir bijis izcils, teātrim nav bijuši tik 
lieli ieņēmumi. Cilvēki bija noilgojušies. 

Evita Eihena: Šobrīd būtu nepieciešami budžeta plāna 2022. gadam 
grozījumi, jo pašvaldības dotācija faktiski ir lielāka nekā norādīts budžeta plānā.  

Lelde Vīksna: Tad tas jādara kopā ar 3. ceturkšņa apstiprināšanu. 
Ņemot vērā valdes atskaiti par kapitālsabiedrības darbību 2022. gada 

2. ceturksnī un sniegto informāciju par Sabiedrības budžeta plānu un izpildi 
2022. gada 2. 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 2022. gada 2. ceturksnī ar dalībnieku 
sapulcē sniegto precizējumu;

- apstiprināt Sabiedrības budžeta plāna izpildi 2022. gada 
2. ceturksnī ar dalībnieku sapulcē sniegto precizējumu.

Sapulce slēgta 2022. gada 13. septembrī pulksten 11.25.

Protokols nosūtāms – Sabiedrībai un kapitāla daļu turētāja pārstāvei.
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Liepājas valstspilsētas pašvaldības  
kapitāla daļu turētāja pārstāve Dace Arāja

Sapulces protokolētāja Inga Raituma

DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 
SATUR LAIKA ZĪMOGU


