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Pašvaldības Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS 
VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 

Reģ. nr. 42103024382, Republikas iela 5, Liepāja, LV-3401. 
 
 

DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS 
 
 

Liepājā, Republikas iela 5 
2021.gada 9.aprīlī plkst.9.00                              Nr.3
                
Reģistrētā pamatkapitāla lielums  662 729 euro 
Apmaksātā pamatkapitāla lielums 662 729  euro 
Pārstāvētā pamatkapitāla lielums 662 729 euro 
 
 
Sapulci sasauca –   Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS 
PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valde 
Paziņojums par sapulces sasaukšanu saņemts 2021.gada 26.martā 
Sapulce notiek attālināti, izmantojot saziņas platformu “ZOOM Meeting” 
 
Sapulcē piedalās:  
Dalībnieks: 
Elīna Tolmačova – Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve     
 
Bez balsstiesībām: 
Violeta Celma – Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS 
PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valdes locekle; 
Vineta Neimane – Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS 
PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" finanšu direktore;  
Evija Jaunsleine – Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas pašvaldības 
administrācija” Juridiskās daļas juriste (atbildīgais darbinieks). 
 
              Sapulce ir lemttiesīga, jo sapulcē ir pārstāvēts viss (100%) balsstiesīgais 
pamatkapitāls, 100 % no parakstītā un apmaksātā pamatkapitāla. 
 
Sapulci vada – Elīna Tolmačova  
Sapulci protokolē – Evija Jaunsleine 
 
Sapulces norise: 

Sapulces vadītāja, Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS 
PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" kapitāla daļu turētāja pārstāve Elīna 
Tolmačova atklāj sapulci un informē, ka saskaņā ar likuma „Publiskas personas kapitāla 
daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 62., 63.pantu 66.panta pirmās daļas 7. un 
9.punktu un Liepājas pilsētas domes 2021.gada 18.marta  saistošajiem noteikumiem Nr.6 
"Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2020.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.49 
“Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2021.gadam"”, un 2021.gada 26. marta 
paziņojumu par dalībnieku sapulces sasaukšanu, Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valde ir sasaukusi 
dalībnieku sapulci 2021.gada 9.aprīlī plkst.9.00, Republikas iela 5, Liepājā.  
 
Darba kārtības apstiprināšana 
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Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS 
VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valdes locekle Violeta Celma izsaka priekšlikumu par 
sapulces darba kārtības apstiprināšanu atbilstoši valdes paziņojumā iekļautajiem 
jautājumiem.  

Ņemot vērā izteikto priekšlikumu un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla 
daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76. panta trešajā daļā noteikto dalībnieku 
sapulces kompetenci,  

 
dalībnieku sapulce nolemj apstiprināt šādu darba kārtību: 

 

1. Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu; 
           Ziņo Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Elīna Tolmačova 
 

2. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS 
PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” pamatkapitāla palielināšanu; 

            Ziņo valdes locekle Violeta Celma 

1. Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu 
 

Ziņo Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Elīna Tolmačova: 
 
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 
76. panta otro daļu, Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra noteikumu Nr.2 
“Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 25.punktā noteikto, 
 
dalībnieku sapulce nolemj: 
 
iecelt par sapulces protokolētāju – Eviju Jaunsleini, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes 
“Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija” Juridiskās daļas juristi, Pašvaldības 
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību " VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES 
CENTRS "  atbildīgo darbinieci. 
 

2. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS 

PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" pamatkapitāla palielināšanu. 

Ziņo valdes locekle Violeta Celma: 
 

Pašvaldības Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vecliepājas primārās veselības 
aprūpes centrs” 2020.gadā ir uzsācis darbu pie lifta uzbūves centrālajā ēkā, lai izpildītu 
Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumu Nr.60 “Noteikumi par obligātajām 
prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” prasības un ēkā būtu nodrošināta 
vides pieejamība. 2020.gadā noslēgts būvniecības līgums ar SIA “Ekstrem” par lifta 
ierīkošanu par līguma summu 137 045,52 EUR un Būvuzraudzības uzņēmuma līgums ar 
SIA “MK Būvniecība” par mēneša summu 605 EUR. 2020.gadā veikta lifta šahtas izbūve, 
būvuzraudzība, centrālās ēkas apkures sistēmas rekonstrukcijas darbi (saistībā ar lifta 
izbūvi), 1.stāva kāpņu pārbūves darbi, autoruzraudzība, veikta lifta šahtas būvniecība ar 
Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu 55 160 EUR apmērā. No pašu līdzekļiem 
izlietoti 450 EUR, kopumā veikta lifta būvniecība 2/3 apmērā no celtniecības projekta.  

Liepājas pilsētas dome apstiprināja Liepājas pilsētas domes 2021.gada 18.marta  
saistošos noteikumus Nr.6 "Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2020.gada 17.decembra 
saistošajos noteikumos Nr.49 “Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2021.gadam"” ar 
kuriem tika piešķirts līdzfinansējums 60 000,00 EUR apmērā vides pieejamības uzlabošanai 
- lifta izbūvei Pašvaldības Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS 
VESELĪBAS APRŪPES CENTRS".   
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Ņemot vērā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vecliepājas primārās veselības  
aprūpes centrs” piešķirto summu, valde izsaka priekšlikumu palielināt Pašvaldības 
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES 
CENTRS"  pamatkapitālu par EUR 60 000 (sešdesmit tūkstoši euro), kas ir kapitāla daļu 
īpašnieka - Liepājas pilsētas pašvaldības - naudas ieguldījums Sabiedrības pamatkapitālā, 
pretī saņemot 60 000 (sešdesmit tūkstoši) jaunas daļas ar numuriem 662 730 – 722 729. 

 
Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS 

VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" pamatkapitāls  pēc palielināšanas būs EUR 722 729  
(septiņi simti divdesmit divi tūkstoši septiņi simti divdesmit deviņi euro). Vienas daļas 
nominālvērtība ir EUR 1 (viens euro). Daļu skaits – 722 729  (septiņi simti divdesmit divi 
tūkstoši septiņi simti divdesmit deviņi), daļu numuri 1 – 722 729. Kapitāla daļu īpašnieks un 
vienīgais dalībnieks kapitālsabiedrībā ir Liepājas pilsētas pašvaldība. 

Ņemot  vērā iepriekš minēto, valde izsaka priekšlikumu veikt izmaiņas  Pašvaldības 
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES 
CENTRS" statūtos,  grozot statūtu 4. un 5. punktu,   izsakot tos šādā  jaunā redakcijā: 
 “4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 722 729 euro; 
  5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 722 729 daļās.” 

 Papildus tam valde izsaka priekšlikumu izteikt un apstiprināt Pašvaldības 
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES 
CENTRS" statūtus jaunā redakcijā. 
 

Ņemot vērā Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VECLIEPĀJAS 
PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” vadības sniegto informāciju, pamatojoties 
uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62., 63.pantu 
66.panta pirmās daļas 7. un 9.punktu, Komerclikuma 196.,197., 198., 201., 202. pantu, 
Liepājas pilsētas domes 2021.gada 18.marta  saistošos noteikumus Nr.6 "Grozījumi 
Liepājas pilsētas domes 2020.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.49 “Par 
Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2021.gadam"”,  

 
  dalībnieku sapulce nolemj: 

 
4.1. palielināt Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VECLIEPĀJAS 

PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” pamatkapitālu par EUR 60 000 (sešdesmit 
tūkstoši euro), veicot naudas ieguldījumu. Pēc palielināšanas sabiedrības pamatkapitāls 
EUR 722 729  (septiņi simti divdesmit divi tūkstoši septiņi simti divdesmit deviņi euro), kas 
sastāv no 722 729  (septiņi simti divdesmit divi tūkstoši septiņi simti divdesmit deviņi) daļām. 
Vienas daļas vērtība ir 1 EUR (viens euro); 

4.2. apstiprināt Pašvaldības Sabiedrības ierobežotu atbildību “VECLIEPĀJAS 
PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS ” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus; 

4.3. veikt izmaiņas Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
“VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” statūtos, grozot statūtu 4. 
un 5. punktu, izsakot tos šādā jaunā redakcijā: 

“4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 722 729 euro; 
 5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 722 729 daļās.” 
4.5. apstiprināt Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VECLIEPĀJAS 

PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS ” statūtus jaunā redakcijā; 
4.6. jaunās daļas apmaksāt līdz 2021. gada 31.maijam. 
 

 
Sapulce slēgta 2021.gada 9.aprīlī plkst. 9.45. 
 
Sapulces vadītāja, 
Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
"VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 
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Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve               Elīna Tolmačova 
 
Protokoliste                                                                                                  Evija Jaunsleine 
 


