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SIA “Liepājas teātris” 

Kapitāla daļu turētāja pārstāvei 

Liepājas valstspilsētas pašvaldības administrācijas  

Juridiskās daļas vadītājai   

Dacei Arājai 

dace.araja@liepaja.lv 

 

Par SIA 'Liepājas teātris" dalībnieku sapulces sasaukšanu 

 

 Pamatojoties uz likuma “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 

pārvaldības likums” 73.panta pirmo un otro daļu, SIA “Liepājas teātris” valde ierosina sasaukt 

kārtējo dalībnieku sapulci 2022.gada 11.martā plkst.14.00.  

 Sapulces norises vieta Liepājas teātris, Teātra ielā 4, Liepājā, 2.stāvā, valdes 

priekšsēdētāja kabinetā. 

 Ievērojot Komerclikuma 214.
1
 panta trešo daļu, valde var nodrošināt dalībniekam 

iespēju piedalīties vai balsot dalībnieku sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus – 

saziņu tiešsaistē, izmantojot Skype (www.skype.com) vai Zoom (www.zoom.us) platformu. 

Darba kārtība: 

1. Par SIA “Liepājas teātris” dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu. 

2. Par SIA “Liepājas teātris” dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu. 

3. Par SIA “Liepājas teātris” 2021.gada IV ceturkšņa peļņas vai zaudējumu budžeta 

faktisko izpildi. 

4. Par SIA “Liepājas teātris” nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu faktisko iegādi 

2021.gada IV ceturksnī. 

5. Par SIA “Liepājas teātris” valdes svarīgākiem lēmumiem 2021.gada IV ceturksnī un 

saimnieciskās darbības atskaiti par 2021.gada IV ceturksnī. 

6. Par SIA “Liepājas teātris” 2022.gada budžeta plānu. 

7. Par atļauju SIA “Liepājas teātris” pieņemt ziedojumus. 

 
Pievienotie dokumenti: 

1. Atskaite par SIA “Liepājas teātris” 2021.gada IV ceturkšņa peļņas vai zaudējumu budžeta 

faktisko izpildi (2.pielikums). 

2. Atskaite par SIA “Liepājas teātris” nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu faktisko iegādi 

2021.gada IV ceturksnī (5.pielikums). 

3. Atskaite par SIA “Liepājas teātris” valdes svarīgākiem lēmumiem 2021.gada IV ceturksnī un 

SIA “Liepājas teātris” saimniecisko darbību 2021.gada IV ceturksnī. 

4. Atskaite par SIA “Liepājas teātris” valdes iekšzemes komandējumiem 2021.gada IV ceturksnī. 

5. SIA “Liepājas teātris” 2022.gada budžeta plāns (1.pielikums). 

6. SIA “Liepājas teātris” 2022.gada amatu saraksts un atalgojuma fonds (3.pielikums). 

7. SIA “Liepājas teātris” nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde 2022.gadā 

(4.pielikums).  

8. Iesniegums par atļauju pieņemt dāvinājumu (ziedojumu) ar pielikumiem. 

9. Dalībnieku sapulces darba kārtībā izskatāmo jautājumu lēmuma projekts. 
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SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Herberts Laukšteins 

SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" VALDES LOCEKLIS Eva Ciekurze 

            

Apoga  

indra.apoga@liepajasteatris.lv 

  

 

  

 

 

 


