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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 

 
 
Liepājā 2020. gada 16. novembrī pulksten 11.00.  
Ņemot vērā Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektora 2020. gada 16. oktobra rīkojumu 
Nr. 196/2.1.1, kapitālsabiedrību 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 2020. gada 
30. oktobrī. 
 
Sapulcē piedalās: 
Dace Arāja – Liepājas pilsētas 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 pilsētas 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 2020. gada 3. ceturksnī.   

Ziņo Sabiedrības valdes locekle Lelde Vīksna. 

4. Par Sabiedrības budžeta plānu un izpildi 2020. gada 3. ceturksnī.  

Ziņo Sabiedrības valdes locekle Lelde Vīksna. 

 
3. 

Valdes atskaite par kapitālsabiedrības darbību 2020. gada 3. ceturksnī 
 

        Dace Arāja ir iepazinusies ar 2020. gada 30. oktobrī iesniegto rakstveida atskaiti par 
kapitālsabiedrības darbību 2020. gada 3. ceturksnī. 

Lelde Vīksna īsumā informē par Sabiedrības svarīgākajiem notikumiem un lēmumiem, 
uzsverot, ka rādītāji par 2020. gada 3.ceturksni, salīdzinot ar 2019. gada 3. ceturksni, ir daudz 
labāki, jo Covid dēļ teātris bija spiests strādāt jau jūlijā, iestudējot un pasniedzot divus 
jauniestudējumus, un pasākumi Jūrmalas parkā šogad bija augustā, nevis kā tradicionāli jūnijā. 
Salīdzinot ar 2020. gada 2. ceturksni, 3. ceturksnī ieņēmumi ir mazāki, un šī tendence 
turpinās. Bija jāsamazina vietu skaits zālē no 65 uz 30, nenoteiktības dēļ tika atteikti daudzi 
pasākumi, šobrīd vispār teātris nevar strādāt, nevar uzņemt apmeklētājus, ir atcelti izbraukumi. 
Diez vai pēc 6. decembra tiks atļauti kultūras pasākumi, tāpēc visticamāk decembrī, kas ir 
klasiski pelnošākais mēnesis, ieņēmumi nebūs. Jāpiebilst, ka 3. ceturksnī bija nepieciešams 
nopirkt projektoru un gaismas dimmeru bloku. Jauna pieredze bija brīvdabas izrāde Zirgu salā 
“Ilgonis un (Vis)visums”, kas ļoti daudz ieņēmumus neradīja.  

Uz Daces Arājas jautājumu par darbības iespējām citā formātā Lelde Vīksna norāda, 
ka, tā kā Ziemassvētku izrādes visticamāk neļaus rādīt, tad teātris gribētu nofilmēt vienu vai 
divas izrādes. Šobrīd tiek apzināti filmētāji, cenas, ir uzsāktas sarunas ar “Tet”, jo teātrim 
pašam nav tādas platformas, kur demonstrēt izrādes un iekasēt naudu par biļetēm. 
Visizdevīgāk ir izradi nofilmēt un to pārdot “Tet”, kas varētu būt vismaz 2000 euro ieņēmumos.   

Ņemot vērā valdes atskaiti par kapitālsabiedrības darbību 2020. gada 3. 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. punktu, kas nosaka kapitāla 
daļu turētāja pārstāvja kompetenci izskatīt saimnieciskās darbības atskaiti par iepriekšējo 
ceturksni, 

dalībnieku sapulce nolemj: 
pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes atskaiti par kapitālsabiedrības darbību 

2020. gada 3. ceturksnī. 
 
 

4. 
Par Sabiedrības budžeta plānu un izpildi 2020. gada 3. ceturksnī 

 
Dace Arāja ir iepazinusies ar 2020. gada 30. oktobrī iesniegto rakstveida informāciju 

par Sabiedrības budžeta plānu un izpildi 2020. gada 3. ceturksnī.  
Ņemot vērā Sabiedrības sniegto informāciju par Sabiedrības budžeta plānu un izpildi 

2020. gada 3. ceturksnī un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un 

kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta trešo daļu, Liepājas pilsētas domes 2019. gada 
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19. decembra noteikumu Nr. 2 “Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 

44. punktu, dalībnieku sapulce nolemj: 

- apstiprināt Sabiedrības budžeta plāna izpildi 2020. gada 3. ceturksnim. 

  
 
Sēde slēgta 2020. gada 16. novembrī pulksten 11.12. 
 
Protokols nosūtāms – Sabiedrībai un kapitāla daļu turētāja pārstāvei. 
 
 
 

Liepājas pilsētas pašvaldības   

kapitāla daļu turētāja pārstāve     Dace Arāja  
  

 
Sapulces protokolētāja      Inga Raituma 
 

 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 


