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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 16.februārī plkst.9.00                         Nr.1 
     
              

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 2.februārī 
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;  
Evita Eihena - Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas pašvaldības 
administrācija” Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības un revīzijas daļa 
Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības nodaļas vadītāja; 
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” 66.panta trešo daļu, 73. panta pirmo un otro 
daļu, 107. panta otrās daļas 10.punktu, Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra 
noteikumu Nr. 2 “Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu un pārvaldības noteikumi” 34. un 44. 
punktu,  2021.gada 2. februāra paziņojumu par dalībnieku sapulces saņemšanu, 
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Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS 
APRŪPES CENTRS" valde ir sasaukusi dalībnieku sapulci 2021.gada 16.februārī 
plkst.9.00, Republikas iela 5, Liepājā. 2021.gada 12.februārī valde iesniedza precizējošu 
informāciju ar labotiem, papildinātiem pielikumiem. 
 
 
Darba kārtības apstiprināšana 

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” saimnieciskās darbības 

atskaiti par 2020.gada 4.ceturksni. 

           Ziņo valdes locekle Violeta Celma 
 
3. Par Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VECLIEPĀJAS 

PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” 4. ceturkšņa budžeta 

plāna izpildi. 

Ziņo valdes locekle Violeta Celma 

 

 

1. Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu 
 

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” saimnieciskās darbības atskaiti 

par 2020.gada 4.ceturksni. 

Ziņo valdes locekle Violeta Celma:  
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Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS 
VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” (turpmāk - P SIA „Vecliepājas primārās veselības 
aprūpes centrs”)  ir juridiska persona, kas darbojas uz statūtu pamata. Sabiedrības vienīgais 
dalībnieks ir Liepājas pilsētas pašvaldība. Pārskata periodā sabiedrības pamatkapitāls ir 
662.729,- EUR. 
         P SIA „Vecliepājas primārās veselības aprūpes centra” galvenais darbības veids ir 
medicīniskie pakalpojumi Liepājas pilsētas un Liepājas novada iedzīvotājiem, un telpu noma 
47 privāto ārstu praksēm medicīnisko pakalpojumu sniegšanai. 
      Pārskata periodā P SIA „Vecliepājas primārā veselības aprūpes centrā” vidēji strādāja 
40 darbinieki. Katru mēnesi kopējais pacientu skaits, kuri apmeklē sabiedrību pie 
sabiedrības speciālistiem vidēji ir  3004 pacientu pārskata periodā.    

Klientu samazināšanās salīdzinot 2019.gada 4.ceturksni ar 2020.gada 4.cetetuksni 
arī vērojams saistībā ar COVID-19 pandēmijas ierobežojumiem, un tas ir 14,4%. No 
2020.gada 14.decembra sabiedrība medicīniskos pakalpojumus saistībā ar NVD kvotu 
izlietojumu sniedza par pilnu medicīnisko pakalpojumu maksu, kas arī ietekmēja pacientu 
apmeklējuma skaitu. 
              Pārskata periodā joprojām strādājam pie 1895.gadā celtās ēkas Liepājā, 
Republikas iela 5, kapitālajiem un tekošajiem remontiem. Tika veikti ēkas iekšējie remonta 
darbi.  
             Pārskata periodā sabiedrības saimnieciskā darbība ir veiksmīga. Nav nodokļu 
parādi un netiek kavēti maksājumi piegādātājiem. 
     Sabiedrība 4.ceturksnī ieguldījusi šādus resursus tās attīstībā: 
- Sētas ēkas siltummezgla rekonstrukcija; 
- Centrālā ēkā santehnikas kapitālā remonta darbi; 
- Sētas ēkas pārbūves un apvienošanas projekts un tehniskās inventarizācijas lietu 
izstrāde; 
- Centrālās ēkas un sētas ēkas metālu ārdurvju remonts ( 7 durvis); 
- Ēkas 1.stāva kāpņu pārbūves darbi; 
- Elektroinstalācijas nomaiņas darbi centrālajā un sētas ēkā; 
- 2.posma noliktas kapitālā remonta darbi; 
- Medicīnisko atkritumu novietnes būvniecība; 
-      Daļēja ventilācijas šahtu rekonstrukcija ( 19 rekonstruētas); 
-     Sētas ēkas gaiteņu un kāpņu kārtējie remonta darbi; 
-     Topogrāfiskā plāna izgatavošana (jaunam projektam no ERAF); 
             Veikti celtniecības un remonta darbi 4.ceturksnī 13.150,58 EUR apmērā. Iegādāti 
pamatlīdzekļi par kopējo summu 4.070,74 EUR t.sk. aparatūra fizikālās terapijas kabinetam.  
  Lifta būvniecības izmaksas 2020.gadā, ir šādas: 
- 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 domes līdzfinansējumu 55.160,- 
EUR apmērā. No pašu līdzekļiem izlietoti 450,- EUR. Veikta lifta būvniecība 2/3 apmērā no 
celtniecības projekta. 
        4.ceturksnī veicām telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju maiņu, kā rezultātā 
izmantojām modernizētas telefonu sakaru iespējas un palielinājām interneta plūsmas 
ātrumu Centrālajā ēkā 2 reizes un sētas ēkas 5 reizes, tādējādi samazinot izmaksas par 
30%.  
        Turpināta iekšējo datortīklu modernizācija. 
         2020.gada decembrī tika veikta vakcinācijas plāna izveide sadarbībā ar sabiedrībā 
praktizējošajām 15 ģimenes praksēm. Notika individuālas sarunas par veicamajiem 
vakcinācijas darbiem un to organizēšanu. 
          2020.gada 4.ceturksnī neto apgrozījums, salīdzinot ar 2019.gada 4.ceturksnī, ir 
palielinājies par 11,15 %. Sniegto pakalpojumu izdevumi samazinājušies par  8,06%. 
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2020.gada 4.ceturkšņa rezultāts ir peļņa 3.157,- EUR , bet 2020.gada 12.mēnešu peļņa ir 
1.429,- EUR. Sabiedrības Pašu kapitāls 2020.gada 4.ceturksnī sabiedrības aktīvu 
kopsummā ir 94,9%. 
       Jāatzīmē, ka valsts apmaksāto izmeklējumu skaits ir palielinājies par 18,55%. Pacientu 
iemaksas summa ir palikusi iepriekšējā gada līmenī 4,- EUR. 2020.gada 4.ceturksnī 
salīdzinot ar 2019.gadu šādu periodu pacientu iemaksa palielinājusies par 0,88%. 
Administratīvās izmaksas ir palielinājušās par 8,64 %. 
           Valsts apmaksātie medicīniskie izmeklējumi 2020.gadā 4.ceturksnī salīdzinot ar 
2019.gada šādu periodu palielinājušies par 18,55%, 4.ceturksnī tika izmantoti Valsts 
apmaksātie pakalpojumi 100% apmērā, bet jānorāda, ka no 2020.gada 14.decembra 
sabiedrība medicīniskos pakalpojumus sniedza par pilnu samaksu, kā rezultātā mēneša 
griezumā pacientu skaits samazinājās par 50%.  
 
Pamatojoties uz Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma  
76. panta trešo daļu, 2019.gada 19.decembra noteikumu Nr.2 “Kapitālsabiedrību un kapitāla 
daļu pārvaldības noteikumi” 34.punktu,  
 
dalībnieku sapulce nolemj: 
 
pieņemt zināšanai Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS 
PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" saimnieciskās darbības atskaiti par 
2020.gada 4.ceturksni. 
 

3. Par Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VECLIEPĀJAS 

PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” 4. ceturkšņa budžeta plāna 

izpildi. 

Ziņo valdes locekle Violeta Celma: 
 

Pamatojoties uz Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja vienīgā 
dalībnieka 2019.gada 13.decembra lēmuma Nr.1 “Par budžeta plānu 2020.gadam”  
2.punktu un 2020.gada 17.februāra dalībnieku sapulces Nr.1. lēmuma 3.2.apakšpunktu, 
Pašvaldības Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS 
APRŪPES CENTRS"  ir izstrādājusi atskaiti par  4. ceturkšņa budžeta plāna izpildi. 

Skaidrojumi par būtiskām novirzēm budžeta plāna izpildes pozīcijās sniegti 
pielikuma formā.  

Ņemot vērā Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS 
PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" dalībnieku sapulcē iesniegto atskaiti, 
Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo 
daļu, 76. panta trešo daļu un 107. panta otrās daļas 10.punktu, 2019.gada 19.decembra 
noteikumu Nr.2 “Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 44.punktu, 
 
 dalībnieku sapulce nolemj: 
 
pieņemt zināšanai Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS 
PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 4. ceturkšņa budžeta plāna izpildi. 
 
 
 
Sapulce slēgta 2021.gada 16.februāri plkst. 09.30. 
 
 

 
Sapulces vadītāja, 
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Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
"VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 
Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve               Elīna Tolmačova 
 
 
 
Protokoliste, 
atbildīgā darbiniece            Evija Jaunsleine 

 
 
 
 
 
 
 
 
Protokols ir sagatavots elektroniska dokumenta formā un parakstīts ar drošu elektronsiku 
parakstu (izsniedzams: Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS 
PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valdei un kapitāla daļu turētāja pārstāvei). 
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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 16.martā plkst. 9.00                         Nr.2 
     
              

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.februārī 
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;  
Evita Eihena - Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas pašvaldības 
administrācija” Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības un revīzijas daļa 
Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības nodaļas vadītāja; 
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” 66.panta trešo daļu, 73. panta pirmo un otro 
daļu, 107. panta otrās daļas 10.punktu, Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra 
noteikumu Nr. 2 “Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu un pārvaldības noteikumi”  un 44. 
punktu,  2021.gada 28. februāra paziņojumu(paziņojumā ir tehniska kļūda, jo paziņojums 
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parakstīts un nosūtīts 2021.gada 26.februārī) par dalībnieku sapulces saņemšanu, 
Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS 
APRŪPES CENTRS" valde ir sasaukusi dalībnieku sapulci 2021.gada 16.martā plkst.9.00, 
Republikas iela 5, Liepājā. 2021.gada 9.martā valde iesniedza precizējošu informāciju ar 
labotiem, papildinātiem pielikumiem ar vēstuli Nr.7. “Par precizējumiem iesniegtajā 
atskaitē”. Ievērojot Komerclikuma 214.1 panta trešo daļu, valde nodrošina dalībniekam 
iespēju piedalīties un balsot dalībnieku sapulcē, izmantojot Zoom (www.zoom.us) platformu. 
 
 
Darba kārtības apstiprināšana 

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” 2021.gada peļņas vai 

zaudējumu budžetu plāna apstiprināšanu. 

Ziņo valdes locekle Violeta Celma 

 

1.  Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu 
 

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" 2021.gada peļņas vai zaudējumu 

budžetu plāna apstiprināšanu. 

Ziņo valdes locekle Violeta Celma:  
 

Pamatojoties uz Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja vienīgā 
dalībnieka  2020.gada 3.decembra lēmuma Nr.2 “Par kapitālsabiedrības 2021.gada peļņas 
vai zaudējumu budžeta plānu un ceturkšņu izpildi” 1.punktu, Pašvaldības Sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību “VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” valde 
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ir sagatavojusi un iesniedz apstiprināšanai budžeta plānu 2021.gadam. Budžeta plāns 
ietver: 2021.gada budžeta plānu (pirmais pielikums), amatu sarakstu un atalgojuma fondu 
2021.gadam (trešais pielikums), nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegādi 
2021.gadā (ceturtais pielikums). 

Izstrādātais budžeta plāns precīzi neatbilst Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību “VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” stratēģijai, jo 4 
gadu periodā situācija ir mainījusies. Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
“VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” stratēģija ir spēkā līdz 
2022.gadam. 

 
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija” 
Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības un revīzijas daļa Kapitālsabiedrību pārvaldības 
uzraudzības nodaļas vadītāja Evita Eihena: 

 
Sabiedrība 2021. gada budžeta plānā ir veikusi nepieciešamos precizējumus 

aprēķinos, kā arī sniegusi skaidrojumus visām būtiskām novirzēm. Būtu vēlams fiksēt 
budžeta un stratēģijas neatbilstības un izvērtēt nepieciešamību grozīt stratēģiju. 
 
Norādāms, ka Sabiedrība pavaddokumentā neko nemin par 2020. gada datu ievērojamām 
atšķirībām 2020. gada 4.ceturkšņa izpildes atskaitē un 2021. gada budžeta plānā. Turklāt 
Sabiedrība šobrīd iesniegtā pavaddokumenta pirmā rindkopā atsaucas uz Liepājas pilsētas 
domes noteikumiem, kuru kārtībā šobrīd dokumenti netiek iesniegti.  
 
Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS 
APRŪPES CENTRS" finanšu direktore Vineta Neimane: 

 
Izmaiņas un atšķirības tiks precizētas un pamatotas pēc tam, kad būs sagatavots 

2020.gada pārskats un kad gada pārskatu būs apstiprinājis kapitālsabiedrības zvērinātais 
revidents. Par nepareizi norādītajiem noteikumiem, tā ir tehniska kļūda. 

 
Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Elīna Tolmačova: 

 
Lūdzu valdi pievērst būtisku uzmanību apstiprinātās stratēģijas un budžeta grozījumu 
nepieciešamībai iesniedzot dalībnieku sapulcēs izskatīšanai ceturkšņa atskaites. 
Visticamāk, ka noviržu esamību precīzāk varēsim vērtēt skatot šī gada 3.ceturkšņa atskaiti. 
 

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 
likuma 76. panta trešo daļu, 66.panta trešo daļu un 107.panta otrās daļas 10.punktu, 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra noteikumu Nr.2 “Kapitālsabiedrību un 
kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 44.punktu, izskatot atbilstoši Pašvaldības Sabiedrības 
ar ierobežotu atbildību “VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” 
pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja 2020.gada 3.decembra lēmumam Nr.2 
sagatavoto un iesniegto Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VECLIEPĀJAS 
PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS”  2021.gada peļņas vai zaudējumu budžeta 
plānu, 

 
 
dalībnieku sapulce nolemj: 
 
apstiprināt Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VECLIEPĀJAS 

PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS"  2021.gada peļņas vai zaudējumu budžeta 
plānu. 
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Sapulce slēgta 2021.gada 16.martā plkst. 09.30. 
 
 

 
Sapulces vadītāja, 
Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
"VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 
Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve               Elīna Tolmačova 
 
 
 
Protokoliste, 
atbildīgā darbiniece            Evija Jaunsleine 

 
 
 
 
 
 
 
 
Protokols ir sagatavots elektroniska dokumenta formā un parakstīts ar drošu elektronisku 
parakstu (izsniedzams: Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS 
PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valdei un kapitāla daļu turētāja pārstāvei). 
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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 
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Pašvaldības Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS 
VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 

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

KĀRTĒJĀS DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS 
 
 

Liepājā, Republikas iela 5 
2021.gada 26.aprīlis plkst.9.00               Nr.4  
    
              
Reģistrētā pamatkapitāla lielums  662 729 euro 
Apmaksātā pamatkapitāla lielums 722 729  euro 
Pārstāvētā pamatkapitāla lielums 722 729 euro 
 
 
 
Sapulci sasauca –   Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS 
PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valde 
Paziņojums par sapulces sasaukšanu saņemts 2021.gada 13.aprīlī 
Sapulce notiek attālināti, izmantojot elektroniskās 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;  
Evita Eihena - Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas pašvaldības 
administrācija” Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības un revīzijas daļa 
Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības nodaļas vadītāja; 
Evija Jaunsleine – Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas pašvaldības 
administrācija” Juridiskās daļas juriste (atbildīgā darbiniece); 
Līga Krieviņa - Zvērināta revidente, LZRA sertifikāta nr.181. 
 
              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” 69.panta pirmo daļu, 73. panta pirmo un otro 
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daļu, Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra noteikumu Nr. 2 “Kapitālsabiedrību 
un kapitāla daļu un pārvaldības noteikumi” 37. punktu un 2021.gada 13. aprīlā paziņojumu 
par dalībnieku sapulces saņemšanu, Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
"VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valde ir sasaukusi 
dalībnieku sapulci 2021.gada 26.martā plkst.9.00, Republikas iela 5, Liepājā. Paziņojums 
par sapulces sasaukšanu saņemts 2021.gada 13.apīlī. Ievērojot Komerclikuma 214.1 panta 
trešo daļu, valde nodrošina dalībniekam iespēju piedalīties un balsot dalībnieku sapulcē, 
izmantojot Zoom (www.zoom.us) platformu. 
 
 
Darba kārtības apstiprināšana 
 

Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS 
VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valdes locekle Violeta Celma izsaka priekšlikumu par 
sapulces darba kārtību, norādot, ka paziņojumā par kārtējās dalībnieku sapulces 
sasaukšanu ir pārrakstīšanās kļūda un kā darba kārtības jautājums nav iekļauta atskaite par 
2016.gada 13.septembrī noslēgtā Deleģēšanas līguma starp Liepājas pilsētas pašvaldību 
un Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vecliepājas primārās veselības 
aprūpes centrs” izpildi 2020.gadā, taču pati atskaite ir nosūtīta kopā ar paziņojumu. Lūdzu 
ņemt to vērā un apstiprināt darba kārtību iekļaujot papildu jautājumu.  

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" 2020.gada gada pārskata 
apstiprināšanu. 

Ziņo valdes locekle Violeta Celma 
 

3. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VECLIEPĀJAS 
PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” iedalīšanu attiecīgajā kapitālsabiedrību 
grupā. 

Ziņo Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Elīna Tolmačova 

 

4. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VECLIEPĀJAS 

PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” 2019.gada nesadalītās peļņas 

izlietojumu. 

Ziņo valdes locekle Violeta Celma 

 

5. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VECLIEPĀJAS 

PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” priekšlikumiem par 2020.gada peļņas 

sadali. 

Ziņo valdes locekle Violeta Celma 

 

6. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VECLIEPĀJAS 

PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” zvērināta revidenta iecelšanu un 

atlīdzības noteikšanu. 
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           Ziņo valdes locekle Violeta Celma 

 

7. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VECLIEPĀJAS 

PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” deleģētā uzdevuma izpildi 2020. 

gadā. 

Ziņo Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Elīna Tolmačova 

 

1. Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu 
 

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” 2020.gada gada pārskata apstiprināšanu. 
 
Ziņo valdes locekle Violeta Celma:  
 
Pārskata periodā sabiedrības darbība virzīta uz sabiedrības attīstību gan labiekārtot 
darbinieku darba vidi, gan arī, lai nomainītu novecojušas iekārtas un aparatūras. Sabiedrībā 
vidēji strādāja 40 darbinieki. Klientu kritums, salīdzinot 2019.gadu ar 2020.gadu, vērojams 
saistībā ar COVID-19 pandēmijas ierobežojumiem, un tas sastāda 11,70%.  
Sabiedrības darbības nodrošināšanai pamatā ir sadarbība - līgums ar Nacionālo veselības 
dienesta Kurzemes nodaļu, kura apmaksā medicīniskos pakalpojumus: 

- darba algām; 
- sociālajam nodoklim; 
- saimnieciskās darbības nodrošināšanai; 
- iekārtu iegādei; 

 
 2020.gadā 47 medicīnas privātstruktūras saglabāja telpu nomas attiecības ar sabiedrību, 
kas arī ir viens no ienākuma avotiem, lai segtu sabiedrības saimnieciskos izdevumus. 
Lai veicinātu sabiedrības attīstību un piesaistītu naudas līdzekļus, veicam biznesa jomā 
dažādus maksas pakalpojumus: 
       -      profilaktiskās apskates; 

- attīstām pošu kabineta darbu; 
- jūrnieku medicīniskās komisijas; 
- fizikālā kabineta darbs, kas pieejams jebkuram iedzīvotājam; 
- speciālistu maksas pakalpojumi; 

 
Iedzīvotāju veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai esam piesaistījuši  Latvijas 
Amerikas acu centra speciālistus-oftalmologus, kuri konsultē Liepājas pilsētas un novada 
iedzīvotājus. Tiek piesaistīti speciālisti urologs, 3 dermatologi, neiroķirurgs, endokrinologs, 
kardiologs, ginekologs, 5 psihologi-psihoterapeiti, 2 tehniskie ortopēdi, 2 traumatologi, 5 
masieri, 2 USG speciālisti, 2 ķirurgi, bērnu ārsts, algologs-neirologs, laringologs, 3 EHO 



4 

 

kardiogrāfijas speciālisti. Noslēdzām līgumu ar Nacionālo veselības dienestu Kurzemes 
nodaļu  par internista - neirologa un oftalmologa pakalpojumiem. 
Pārskata periodā joprojām strādājam pie 1895.gadā celtās ēkas, un palīgēku kapitālajiem 
un tekošiem remontiem. Sabiedrība no savu līdzekļu avotiem veikusi šādus darbus: 

- iegādātas mēbeles; 
- iegādāta fizikālās medicīnas aparatūra; 
- veikti uzlabojumi datortehnikas veiktspējas paaugstināšanai; 
- veikti daļēji elektroinstalācijas darbi; 
- ierīkoti papildus interneta komunikāciju tīkli 400 m garumā; 
- veikti ugundzēšanas sistēmas pārbūves darbi; 
- centrālās ēkas sētas puses 2 stāva izbūves jumta nomaiņas darbi; 
- PVC konstrukcijas izgatavošana un montāža 3 stāva foajē telpā; 
- centrālās ēkas siltummezgla pārbūves darbi; 
- centrālās ēkas jaunā korpusa pagraba instalācijas remonta un nomaiņas darbi; 
- veikti santehnikas remonta un nomaiņas darbi visās ēkās (pēc nepieciešamības); 
- centrālās ēkas pagraba kapitālā remonta darbi (stutes- griestu stiprināšana, 

hidroizolācija, betonēšanas, mūrēšanas, ventilācijas remonta darbi u.c.); 
- 301.a kabineta rekonstrukcija; 
- centrālās ēkas 1.stāvā nomainīts kondicionieris; 
- centrālās ēkas un sētas ēkas elektroinstalācijas nomaiņa; 
- 209. kabineta kapitālā remonta darbi (rekonstrukcija); 
- sētas ēkas fasādes remonta darbi (fasādes krāsošana); 
- mēbeļu remonta darbi 103.kab.; 
- kanalizācijas pārbūve sētas ēkas 203. un 204.kabinetos; 
- sētas ēkas siltummezgla rekonstrukcija; 
- centrālā ēkā santehnikas kapitālā remonta darbi; 
- sētas ēkas pārbūves un apvienošanas projekts un tehniskās inventarizācijas lietu 

izstrāde; 
- centrālās ēkas un sētas ēkas metālu ārdurvju remonts ( 7 durvis); 

- 1.stāva kāpņu pārbūves darbi; 
- 2.posma noliktas kapitālā remonta darbi; 
- medicīnisko atkritumu novietnes būvniecība; 
- daļēja ventilācijas šahtu rekonstrukcija ( 19 rekonstruētas); 
- sētas ēkas gaiteņu un kāpņu kārtējie remonta darbi; 
- TOPO plāna izgatavošana ( jaunam projektam ar ERAF fonda līdzdalību); 
- turpināta iekšējo datortīklu modernizācija. 

 

Lifta būvniecības izmaksas 2020.gadā, sekojoši: 

- veikta lifta šahtas izbūve;   
- būvuzraudzība; 
- centrālās ēkas apkures sistēmas rekonstrukcijas darbi (saistībā ar lifta izbūvi);  
- 1.stāva kāpņu pārbūves darbi; 
- autora uzraudzība; 

Veikta lifta šahtas būvniecība ar Liepājas pilsētas domes līdzfinansējumu 55.160,- EUR 
apmērā. No pašu līdzekļiem izlietoti 450,- EUR apmērā. Veikta lifta būvniecība 2/3 apmērā 
no celtniecības projekta. 
2020.gadā veicām telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju maiņu, kā rezultātā izmantojām 
modernizētas telefonu sakaru iespējas un palielinājām interneta plūsmas ātrumu Centrālajā 
ēkā 2 reizes un sētas ēkas 5 reizes, samazinot izmaksas par 30%.  
2020.gada decembrī sabiedrībā tika veikta iekšējā COVID-19 vakcinācijas plāna izveide, 
sadarbībā ar sabiedrībā praktizējošajām 15 ģimenes ārstu praksēm. Notika individuālas 
sarunas par veicamajiem vakcinācijas darbiem un to organizēšanu. 
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Iepriekšminētās darbības rada ļoti labu ietekmi uz pacientiem un sabiedrības darbiniekiem,  
radot sakārtotu vidi. 
Pamatā sabiedrības darbību raksturo darbinieki – medicīnas speciālisti, medicīnas māsas, 
administrācija un pārējais apkalpojošais personāls. Cilvēku darbs ir svarīgākais punkts 
biznesa tirgū. 
2020.gada neto apgrozījums ir 726 021 EUR, kas salīdzinot ar 2019.gadu, ir palielinājies 
par 5,12 %. Sniegto pakalpojumu izdevumi palielinājušies par 7,25 %. 2020.gada rezultāts 
ir peļņa 2 409  EUR apmērā. Sabiedrības Pašu kapitāls 2020.gada beigās uzņēmuma aktīvu 
kopsummā sastāda 89,41%. Bilances kopsumma 1 498 703  EUR. 
Jāatzīmē, ka valsts apmaksāto izmeklējumu skaits ir palielinājies par 8,69%. Pacientu 
iemaksas summa ir palikusi iepriekšējā gada līmenī 4,- EUR. 2020.gadā, salīdzinot ar 
2019.gadu, ieņēmumi no pacientu iemaksām samazinājušies par 18,13%, kas norāda uz 
COVID-19 ietekmi uz pacientu apmeklētību. 
Jāatzīmē, ka Valsts apmaksātie medicīniskie izmeklējumi 2020.gadā salīdzinot ar 
2019.gadu ir palielinājušies par 8,69%, bet tie tomēr ir nepietiekošā līmenī, jo 2020.gada 
decembrī sabiedrība strādāja tikai ar medicīniskiem maksas pakalpojumiem. 
Administratīvās izmaksas ir samazinājušās par 5,45 %. 
Darbinieku algas tika palielinātās ar 2020.gada 1.martu par vidēji 10%, atbilstoši darba 
atbildībai un kvalifikācijai. Sabiedrības pamatdarbā strādājošajiem darbiniekiem tiek daļēji 
apmaksātas AAS „Compensa Life” veselības apdrošināšanas polises, jo darba process 
noris veselībai bīstamos apstākļos.  
Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS 
APRŪPES CENTRS", valde aicina apstiprināt Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2020.gada 
pārskatu. 
 
Zvērināta revidente Līga Krieviņa: 
  
Pamatojoties uz revīzijā konstatētajiem faktiem, finanšu pārskats visos būtiskajos aspektos 
sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
"VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" finansiālo stāvokli, un ir 
sagatavots atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Gada 
pārskatā trūkumu nav un visi dokumenti, kas bija nepieciešami revīzijas laikā, tika man 
iesniegti, līdz ar to iebildumu pret sagatavoto gada pārskatu iebildumi nav. Sadarbība ar 
sabiedrības vadību ir veiksmīga, nepieciešamo informāciju revīzijas veikšanai saņemu 
savlaicīgi un korektā formā. 
 
 
Pamatojoties uz Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 
66.panta pirmās daļas 1.punktu,  76. panta trešo daļu, 2019.gada 19.decembra noteikumu 
Nr.2 “Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 36.punktu,  
 
dalībnieku sapulce nolemj: 
 
apstiprināt Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS 
VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2020.gada gada pārskatu. 
 
 

3. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vecliepājas primārās 
veselības aprūpes centrs” iedalīšanu attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā. 
 

Ziņo Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Elīna Tolmačova: 
 

Informēju, ka atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.63 “Noteikumi par publiskas 
personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu 
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skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” 6.punktam, 
2019.gada 19.decembra noteikumu Nr.2 “Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības 
noteikumi” (apstiprināti ar Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra lēmumu Nr.489 
“Par pašvaldības kontrolēto kapitālsabiedrību pārvaldību”) 15.punktam, reizi gadā pēc gada 
pārskata apstiprināšanas dalībnieku sapulce izvērtē kapitālsabiedrības vidējo darbinieku 
skaitu un finanšu rādītājus (bilances kopsummu un neto apgrozījumu) un iedala 
kapitālsabiedrību attiecīgajā grupā: maza, vidēja vai liela kapitālsabiedrība. 

Pēc 2020.gada gada pārskatā sniegtās informācijas pašvaldības sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS"  
vidējais darbinieku skaits 2020.gadā bija 40 darbinieki, bilances kopsumma ir 1 498 703 
EUR un  2020.gada neto apgrozījums ir 726 021 EUR. 
 

Ņemot vērā informāciju no pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
"VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2020.gada pārskata, 
saskaņā ar  Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76. 
panta trešo daļu,  pamatojoties Ministru kabineta noteikumu Nr.63 “Noteikumi par publiskas 
personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu 
skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” 6.punktu, 
2019.gada 19.decembra noteikumu Nr.2 “Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības 
noteikumi” 15.punktu, 
 
 dalībnieku sapulce nolemj: 
 
iedalīt kapitālsabiedrību pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS 
PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" kapitālsabiedrību grupā “maza 
kapitālsabiedrība”. 

 
4. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS 

PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2019.gada nesadalītās peļņas 
izlietojumu. 
 

Ziņo valdes locekle Violeta Celma:  
 

 Informēju, ka 2019.gada nesadalītā peļņa izlietota atbilstoši 2020.gada 25.marta dalībnieku 
sapulces protokollēmumam Nr.4. daļa no sabiedrības peļņas par 2019.gadu, kā dividendes,  
pārskaitīti 85,10 EUR (Astoņdesmit pieci eiro un 10 centu) apmērā Liepājas pilsētas 
pašvaldības pamatbudžetā, savukārt, peļņas atlikums 765,90 EUR (Septiņi simts sešdesmit 
pieci eiro un 90 centi) apmērā novirzīts fizioterapijas kabineta medicīniskās iekārtas iegādei, 
pēc Pav.Nr.LAT647 no 18.12.2020. „Gumna COMBI 200W” iegādei, kura pilnā cena 2 960 
EUR (Divi tūkstoši deviņi simti sešdesmit eiro).   
 
Pamatojoties uz Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 
35.pantu, 76. panta trešo daļu, un Liepājas pilsētas pašvaldības domes 2015.gada 
10.decembra  noteikumiem “Kārtība kādā tiek noteikta un ieskaitīta pašvaldības budžetā 
iemaksājamā peļņas daļa par pašvaldības kapitāla izmantošanu”, 
 
dalībnieku sapulce nolemj: 
 
pieņemt zināšanai pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS 
PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valdes atskaiti par 2019.gada nesadalītās 
peļņas izlietojumu. 
 

5. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS 
PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2020.gada peļņas izlietojumu. 
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Ziņo valdes locekle Violeta Celma:  
 
Kapitālsabiedrība 2020.gadu noslēgusi ar peļņu 2 409 EUR apmērā. Saskaņā ar 2019.gada 
19.decembra noteikumu Nr.2 “Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 
38.punktu izsaku priekšlikumu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
"VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2020.gada peļņu 2409 
EUR apmērā izlietot šādi 10% no 2020.gada peļņas, tas ir 240,90 EUR (Divi simti četrdesmit 
eiro un 90 centi) apmērā pārskaitīt Liepājas pilsētas pašvaldības pamatbudžetā, kā 
dividendes un atlikušo peļņas daļu, tas ir 2168,10 EUR (Divi tūkstoši viens simts sešdesmit 
astoņi eiro un 10 centi) apmērā novirzīt lifta būvniecībai. 
 
 
Pamatojoties uz Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 
35.pantu, 66.panta pirmās daļas 2.punktu un 76. panta trešo daļu, Liepājas pilsētas 
pašvaldības domes 2015.gada 10.decembra  noteikumiem “Kārtība kādā tiek noteikta un 
ieskaitīta pašvaldības budžetā iemaksājamā peļņas daļa par pašvaldības kapitāla 
izmantošanu”, 
 
dalībnieku sapulce nolemj: 
 
Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS 
APRŪPES CENTRS" 2020. gada peļņu 2 409 EUR (Divi tūkstoši četri simti deviņi eiro)  
apmērā  izlietot šādi : 
5.1. 10% no 2020.gada peļņas, tas ir 240,90 EUR (Divi simti četrdesmit eiro un 90 centi) 
apmērā pārskaitīt Liepājas pilsētas pašvaldības pamatbudžetā, kā dividendes; 
5.2. Atlikušo peļņas daļu, tas ir 2168,10 EUR (Divi tūkstoši viens simts sešdesmit astoņi eiro 
un 10 centi) apmērā novirzīt lifta būvniecībai. 
 
 

6. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību  "VECLIEPĀJAS 
PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" zvērināta revidenta iecelšanu un 
atalgojuma noteikšanu. 
 

Ziņo valdes locekle Violeta Celma: 
   

Ievērojot Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra noteikumu Nr.2 
“Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 10.5.punktā noteikto, kapitāla 
daļu turētāja pārstāvja kompetencē ir kapitālsabiedrības revidenta ievēlēšana un 
atsaukšana, kā arī saskaņā ar šo noteikumu 10.8.punktu – revidenta atlīdzības apmēra 
noteikšana.  
Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS 
APRŪPES CENTRS" iesniedz kapitāla daļu turētāja pārstāvim izskatīšanai zvērinātu 
revidentu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "GALIJA", reģ.nr. 40003506029 (licence 
Nr.56) piedāvājumu veikt pašvaldības SIA “VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS 
APRŪPES CENTRS” 2021.gada pārskata revīziju. Piedāvātā revīzijas cena ir 1470 EUR un 
PVN.  
 
 
Ņemot vērā valdes izteikto priekšlikumu un Publiskās personas kapitāla daļu un 
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma  66.panta pirmās daļas 5. un 8. punktu un 76. panta 
trešo daļu, 
 
dalībnieku sapulce nolemj: 
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atbalstīt valdes izteikto priekšlikumu un ievēlēt par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" zvērinātu 
revidentu komercsabiedrību SIA „GALIJA” (licence Nr.56), un noteikt atlīdzību 1470,00 EUR 
(Viens tūkstotis četri simti septiņdesmit eiro un 00 centi) un PVN. 
 
 
7. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VECLIEPĀJAS 
PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” deleģētā uzdevuma izpildi 2020. gadā. 
 
Ziņo Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Elīna Tolmačova 
 
Pamatojoties uz 2016. gada 13. septembrī noslēgto deleģēšanas līgumu, kas noslēgts starp 
Liepājas pilsētas pašvaldību un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “VECLIEPĀJAS 
PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” noteikto un iepazīstoties ar sabiedrības 
valdes izpildes ziņojumu, 
 
dalībnieku sapulce nolemj: 
 
pieņemt zināšanai valdes sniegto informāciju par 2016. gada 13. septembra deleģēšanas 
līgumā noteikto uzdevumu izpildi. 
 
 
 
 
 
Sapulce slēgta 2021.gada 26.martā plkst. 9.45. 
 
 

 
Sapulces vadītāja, 
Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
"VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 
Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve               Elīna Tolmačova 
 
 
 
Protokoliste, 
atbildīgā darbiniece            Evija Jaunsleine 

 
 
 
 
 
 
 
 
Protokols ir sagatavots elektroniska dokumenta formā un parakstīts ar drošu elektronisko 
parakstu kam pievienots laika zīmogs  (izsniedzams: Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valdei un kapitāla 
daļu turētāja pārstāvei). 
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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 28.maijs plkst.9.00               Nr.5  
    
              
Reģistrētā pamatkapitāla lielums  722 729 euro 
Apmaksātā pamatkapitāla lielums 722 729  euro 
Pārstāvētā pamatkapitāla lielums 722 729 euro 
 
 
 
Sapulci sasauca –   Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS 
PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valde 
Paziņojums par sapulces sasaukšanu saņemts 2021.gada 14.maijā 
Sapulce notiek attālināti, izmantojot elektroniskās 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;  
Evita Eihena - Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas pašvaldības 
administrācija” Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības un revīzijas daļa 
Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības nodaļas vadītāja; 
Evija Jaunsleine – Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas pašvaldības 
administrācija” Juridiskās daļas juriste (atbildīgā darbiniece). 
 
              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” 66.panta trešo daļu, 73. panta pirmo un otro 
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daļu, 107. panta otrās daļas 10.punktu, Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra 
noteikumu Nr. 2 “Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu un pārvaldības noteikumi” 34. un 44. 
punktu,  2021.gada 14.maija paziņojumu nr. 7/2.21.13.3 par dalībnieku sapulces 
saņemšanu, Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS 
VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valde ir sasaukusi dalībnieku sapulci 2021.gada 
28.maijā plkst.9.00, Republikas iela 5, Liepājā. Ievērojot Komerclikuma 214.1 panta trešo 
daļu, valde nodrošina dalībniekam iespēju piedalīties un balsot dalībnieku sapulcē, 
izmantojot Zoom (www.zoom.us) platformu. 
 
 
Darba kārtības apstiprināšana 
 

Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS 
VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valdes locekle Violeta Celma izsaka priekšlikumu par 
sapulces darba kārtību.  

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"  saimnieciskās darbības atskaiti 
par 2021. gada 1.ceturksni. 

           Ziņo valdes locekle Violeta Celma 
 
3. Par Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS 

PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" budžeta plānu un 2021. gada 1. 

ceturkšņa budžeta plāna izpildi. 

           Ziņo valdes locekle Violeta Celma 

 

 

1. Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu 
 

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. 
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2. Par Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS 

PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS"  saimnieciskās darbības atskaiti 

par 2021. gada 1.ceturksni. 

           Ziņo valdes locekle Violeta Celma 
 
      Pārskata periodā P SIA „Vecliepājas primārā veselības aprūpes centrs” vidēji strādāja 
40 darbinieki. Katru mēnesi kopējais pacientu skaits, kuri apmeklē sabiedrību pie sabiedrībā 
strādājošiem  speciālistiem sastāda vidēji  2083 pacientu pārskata periodā. 
                    Klientu kritums salīdzinot 2020.gada 1.cet. ar 2021.gada 1.cet. arī vērojams 
saistībā ar COVID-19 pandēmijas ierobežojumiem, un tas sastāda 33,0%.  
              Pārskata periodā joprojām strādājam pie 1895.gadā celtās ēkas, kapitālajiem un 
tekošajiem remontiem. Veicam ēkā iekšējos remonta darbus.  
             Pārskata periodā sabiedrības saimnieciskā darbība ir veiksmīga. Nav nodokļu 
parādi un netiek kavēti maksājumi piegādātājiem. 
     Sabiedrība 1.ceturksnī ieguldījusi sekojošus resursus attīstībā: 

- Centrālā ēkā 205.kab.veikti remonta darbi, kabinets iekārtots COVID-19 
vakcinācijai; 

- Centrālā ēkā un sētas ēkā santehnikas kapitālā remonta darbi; 
- Elektro instalācijas nomaiņas darbi centrālajā un sētas ēkā; 
- 2.posma noliktas kapitālā remonta darbi; 
-      Daļēja ventilācijas šahtu rekonstrukcija ( 4 rekonstruētas); 
  Veikti celtniecības un remonta darbi 1.ceturksnī 1.499,04 EUR apmērā.  

  Lifta būvniecības izmaksas 2021.gada 1.cet.sekojoši: 
- Vējtvera izbūve un citi būvniecības darbi pēc būvniecības tāmes;   
- Būvuzraudzība; 
- Fasādes apdare ar apdares paneļiem; 

         Turpinās lifta šahtas būvniecība ar Sponsoru līdzfinansējumu 38.000,- EUR apmērā. 
No pašu līdzekļiem izlietoti 2.511,54 EUR apmērā. Veikta lifta būvniecība 2/3 apmērā no 
celtniecības projekta. 
        Turpināta iekšējo datortīklu modernizācija. 
         2020.gada decembrī tika veikta vakcinācijas plāna izveide, sadarbībā ar sabiedrībā 
praktizējošajām 15 ģimenes praksēm. Notika individuālas sarunas par veicamajiem 
vakcinācijas darbiem un to organizēšanu. Līgumi tika noslēgti ar 11 ģimenes ārstu praksēm. 
Ar 2021.gada 24.februāri uzsākta COVID-19 vakcinācija. 2021.gada 1.ceturksnī caur 
sabiedrības vakcinācijas kabinetu savakcinēti 1063 pacienti. Vakcinēšanas process notika 
ļoti saspringti, un darbietilpīgi, jo bija vakcīnu trūkums un pacientu neieinteresētība 
konkrētas vakcīnas potēšanā. 
          2021.gada 1.ceturksnī neto apgrozījums, salīdzinot ar 2020.gada 1.ceturksni, ir 
palielinājies par 16,04 %. Sniegto pakalpojumu izdevumi samazinājušies par  2,39 %. 
2021.gada 1.ceturkšņa rezultāts ir peļņa 4.852,- EUR. Sabiedrības Pašu kapitāls 2021.gada 
1.ceturksnī sabiedrības aktīvu kopsummā sastāda 91,3%. 
       Jāatzīmē, ka valsts apmaksāto izmeklējumu skaits ir palielinājies par 23,33%. Pacientu 
iemaksas summa ir palikusi iepriekšējā gada līmenī 4,- EUR. 2021.gada 1.ceturksnī 
salīdzinot ar 2020.gadu šādu periodu pacientu iemaksa samazinājusies par 23,22 %, tas 
saistīts ar COVID-19 pandēmiju. Administratīvās izmaksas ir palielinājušās par 5,05 %. 
           Valsts apmaksātie medicīniskie izmeklējumi 2021.gada 1.ceturksnī salīdzinot ar 
2020.gada šādu periodu palielinājušies par 23,33%, taču 1.ceturksnī Valsts apmaksātie 
pakalpojumi ir pārstrādāti par 5.677,79 EUR, neskatoties uz pacientu samazināšanos. 
Joprojām secinām, ka Valsts apmaksātie pakalpojumi ir nepietiekoši. 
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Pamatojoties uz Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 
likuma  76. panta trešo daļu, 2019.gada 19.decembra noteikumu Nr.2 “Kapitālsabiedrību un 
kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 34.punktu,  

 
dalībnieku sapulce nolemj: 

 
pieņemt zināšanai Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS 
PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valdes atskaiti par saimniecisko darbību 
2021.gada 1. ceturksnī. 
 
 

3. Par Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS 

PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" budžeta plānu un 2021. gada 1. 

ceturkšņa budžeta plāna izpildi. 

            Ziņo valdes locekle Violeta Celma 
 
Pamatojoties uz Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja vienīgā dalībnieka 
2020. gada 3. decembra lēmuma Nr.2 “Par kapitālsabiedrības 2021. gada peļņas vai 
zaudējumu budžeta plānu un ceturkšņu izpildi” 2. punktu, Pašvaldības Sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" ir 
sagatavojusi atskaiti par 2021.gada 1. ceturkšņa budžeta plāna izpildi. Skaidrojumi par 
būtiskām novirzēm budžeta plāna izpildes pozīcijās iesniegti dalībnieku sapulcē pielikuma 
formā.  
Ņemot vērā Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS 
VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" dalībnieku sapulcē iesniegto atskaiti, Publiskās 
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu, 76. 
panta trešo daļu un 107. panta otrās daļas 10.punktu, 2019.gada 19.decembra noteikumu 
Nr.2 “Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 44.punktu, 
 
dalībnieku sapulce nolemj: 
 
pieņemt zināšanai Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS 
PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2021. gada budžeta plāna faktisko izpildi 
par 1.ceturksni. 
 
 
 
Sapulce slēgta 2021.gada 28.maijā plkst. 9.30. 
 
 

 
Sapulces vadītāja, 
Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
"VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 
Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve               Elīna Tolmačova 
 
 
 
Protokoliste, 
atbildīgā darbiniece            Evija Jaunsleine 
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Protokols ir sagatavots elektroniska dokumenta formā un parakstīts ar drošu elektronisko 
parakstu kam pievienots laika zīmogs  (izsniedzams: Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valdei un kapitāla 
daļu turētāja pārstāvei). 



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

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

DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS 

2021.gada 25.augustā Nr.6/2.21.13

Reģistrētā pamatkapitāla lielums  722 729 euro
Apmaksātā pamatkapitāla lielums 722 729  euro
Pārstāvētā pamatkapitāla lielums 722 729 euro

Sapulci sasauca –   Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS
PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valde
Paziņojums par sapulces sasaukšanu saņemts 2021.gada 11.augustā
Sapulce notiek attālināti, izmantojot elektroniskās 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; 
Evita Eihena - Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas pašvaldības
administrācija”  Kapitālsabiedrību  pārvaldības  uzraudzības  un  revīzijas  daļa
Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības nodaļas vadītāja;
Evija  Jaunsleine  –  Liepājas  pilsētas  pašvaldības  iestādes  “Liepājas  pilsētas
pašvaldības administrācija” Juridiskās daļas juriste (atbildīgā darbiniece).

              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” 66.panta trešo daļu,
73.  panta  pirmo un  otro  daļu,  107.  panta  otrās  daļas  10.punktu,  Liepājas  pilsētas
domes 2012. gada 19. decembra noteikumu Nr. 2 “Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu
un  pārvaldības  noteikumi”  34.  un  44.  punktu,  2020.gada  3.decembra  dalībnieka
lēmumu Nr.2. “Par kapitālsabiedrības 2021.gada peļņas vai zaudējumu budžeta plānu



un  ceturkšņu  izpildi”,  2021.gada  11.augusta  paziņojumu  reģ.  nr.  12/2.21.13.3   par
dalībnieku  sapulces  saņemšanu,  Pašvaldības  Sabiedrības  ar  ierobežotu  atbildību
"VECLIEPĀJAS  PRIMĀRĀS  VESELĪBAS  APRŪPES  CENTRS"  valde  ir  sasaukusi
dalībnieku  sapulci  2021.gada  25.augustā  plkst.9.00,  Republikas  iela  5,  Liepājā.
Ievērojot Komerclikuma 214.1 panta trešo daļu, valde nodrošina dalībniekam iespēju
piedalīties un balsot dalībnieku sapulcē, izmantojot Zoom (www.zoom.us) platformu.

Darba kārtības apstiprināšana

Pašvaldības Sabiedrības  ar  ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS
VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valdes locekle Violeta Celma izsaka priekšlikumu
par sapulces darba kārtību. 
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”  saimnieciskās  darbības  atskaiti  par  2021.gada  2.
ceturksni.
Ziņo valdes locekle Violeta Celma
3. Par Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vecliepājas primārās
veselības aprūpes centrs” budžeta plānu un 2021.  gada 2.  ceturkšņa budžeta
plāna izpildi.
Ziņo valdes locekle Violeta Celma
4. Par Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vecliepājas primārās
veselības aprūpes centrs” 2020.  gada finanšu darbības efektivitātes un vidēja
termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanas
izvērtējumu.
Ziņo valdes locekle Violeta Celma

1. Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu

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” saimnieciskās darbības atskaiti par
2021.gada 2. ceturksni.

Ziņo valdes locekle Violeta Celma
                                                                     
                 Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vecliepājas primārās
veselības aprūpes centrs” (turpmāk arī P SIA „Vecliepājas primārās veselības aprūpes



centrs”)  ir  juridiska persona,  kas darbojas uz statūtu pamata.  Sabiedrības vienīgais
dalībnieks ir Liepājas pilsētas pašvaldība. Pārskata periodā sabiedrības pamatkapitāls
ir 722 729 EUR.
       P SIA „Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” galvenais darbības veids ir
medicīniskie pakalpojumi Liepājas pilsētas un Liepājas novada iedzīvotājiem, un telpu
noma 46 privāto ārstu praksēm medicīnisko pakalpojumu sniegšanai.
      Pārskata periodā P SIA „Vecliepājas primārā veselības aprūpes centrā”  vidēji
strādāja 40 darbinieki. Katru mēnesi kopējais pacientu skaits, kuri apmeklē sabiedrību
pie  sabiedrībā  strādājošiem   speciālistiem  sastāda  vidēji   4599  pacientu  pārskata
periodā. 
              Pacientu skaita palielinājums salīdzinot 2020.gada 2.cet. ar 2021.gada 2.cet.
vērojams saistībā ar COVID-19 pandēmijas samazinājumu un cilvēku vakcināciju pret
COVID-19. Pieaugums sastāda 13,28%. 
              Pārskata periodā joprojām strādājam pie 1895.gadā celtās ēkas, kapitālajiem
un tekošajiem remontiem. Veicam ēkā iekšējos remonta darbus. 
             Pārskata periodā sabiedrības saimnieciskā darbība ir veiksmīga. Nav nodokļu
parādi un netiek kavēti maksājumi piegādātājiem.
     Sabiedrība 2.ceturksnī ieguldījusi sekojošus resursus attīstībā:

- Izstrādāts būvniecības projekts „Vides pieejamības risinājums”;  
- Centrālā ēkā un sētas ēkā santehnikas kapitālā remonta darbi;
-   Elektro instalācijas nomaiņas darbi centrālajā un sētas ēkā;
-      Daļēja  ventilācijas  šahtu rekonstrukcija  (  10  rekonstruētas ventilācijas
šahtas);
      Veikti celtniecības un remonta darbi 2.ceturksnī 4.556,42 EUR apmērā no
sabiedrības līdzekļiem. 

  Lifta būvniecības izmaksas 2021.gada 2.cet.sekojoši:
- Avansa maksājums lifta iekārtas iegādei;
- Apkures sistēmas izbūve lifta šahtā;

         Turpinās lifta šahtas būvniecība  no Liepājas pilsētas domes līdzfinansējuma
līdzekļiem,  izlietoti  11.867,50  EUR  apmērā.  Veikta  lifta  būvniecība  2/3  apmērā  no
celtniecības projekta.
        Turpināta iekšējo datortīklu modernizācija.
         2020.gada  decembrī  tika  veikta  vakcinācijas  plāna  izveide,  sadarbībā  ar
sabiedrībā praktizējošajām 15 ģimenes ārstu praksēm. Notika individuālas sarunas par
veicamajiem  vakcinācijas  darbiem  un  to  organizēšanu.  Līgumi  tika  noslēgti  ar  11
ģimenes  ārstu  praksēm.  Ar  2021.gada  24.februāri  uzsākta  COVID-19  vakcinācija.
2021.gada 1.un 2.ceturksnī caur sabiedrības vakcinācijas kabinetu savakcinētas 6049
vakcinācijas devas. Vakcinēšanas process notika ļoti saspringti, un darbietilpīgi, jo bija
pacientu neieinteresētība konkrētas vakcīnas potēšanā.  Sabiedrība savakcinēja  895
devas  8.249,50 EUR apmērā.
          2021.gada 2.ceturksnī neto apgrozījums, salīdzinot ar 2020.gada 2.ceturksni, ir
palielinājies par 13,0 %. Sniegto pakalpojumu izdevumi palielinājušies par  15,6 %, jo
ieguldīts lifta būvniecībā un darba algas palielināšanā. 2021.gada 2.ceturkšņa rezultāts
ir  peļņa 8.909,- EUR. Sabiedrības Pašu kapitāls 2021.gada 2.ceturksnī sabiedrības
aktīvu kopsummā sastāda 92,4%.
       Jāatzīmē, ka valsts apmaksāto izmeklējumu skaits 2.ceturksnī ir palielinājies par
16,6%.  Pacientu  iemaksas  summa  ir  palikusi  iepriekšējā  gada  līmenī  4,-  EUR.
2021.gada  2.ceturksnī  salīdzinot  ar  2020.gadu  šādu  periodu  pacientu  iemaksa
palielinājusies  par  7,5  %,  tas  saistīts  ar  COVID-19  pandēmijas  ierobežojumiem.
Administratīvās izmaksas ir  palielinājušās par  16,17 %, sakarā ar darba samaksas
palielināšanu.
           Valsts apmaksātie medicīniskie izmeklējumi 2021.gada 2.ceturksnī salīdzinot ar
2020.gada šādu periodu palielinājušies par 16,6%.



Pamatojoties  uz  Publiskās  personas  kapitāla  daļu  un  kapitālsabiedrību  pārvaldības
likuma   76.  panta  trešo  daļu,  2019.gada  19.decembra  noteikumu  Nr.2
“Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 34.punktu, 

dalībnieku sapulce nolemj:

pieņemt zināšanai Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VECLIEPĀJAS
PRIMĀRĀS  VESELĪBAS  APRŪPES  CENTRS”  valdes  atskaiti  par  saimniecisko
darbību 2021.gada 2. ceturksnī.

3. Par Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vecliepājas primārās
veselības aprūpes centrs” budžeta plānu un 2021.  gada 2.  ceturkšņa budžeta
plāna izpildi.

Ziņo valdes locekle Violeta Celma

Pamatojoties uz Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja vienīgā dalībnieka
2020. gada 3. decembra lēmuma Nr.2 “Par kapitālsabiedrības 2021. gada peļņas vai
zaudējumu budžeta plānu un ceturkšņu izpildi” 2. punktu, Pašvaldības Sabiedrības ar
ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" ir
sagatavojusi atskaiti par 2021.gada 2. ceturkšņa budžeta plāna izpildi. Skaidrojumi par
būtiskām  novirzēm  budžeta  plāna  izpildes  pozīcijās  iesniegti  dalībnieku  sapulcē
pielikuma formā. 

Ziņo  Evita  Eihena  -  Liepājas  pilsētas  pašvaldības  iestādes  “Liepājas  pilsētas
pašvaldības  administrācija”  Kapitālsabiedrību  pārvaldības  uzraudzības  un  revīzijas
daļas Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības nodaļas vadītāja

Informēju, ka Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību  “Vecliepājas primārās
veselības  aprūpes centrs”  2021.  gada 25.  augusta dalībnieku sapulcei  iesniegtajās
atskaitēs par 2021. gada budžeta 2. ceturkšņa izpildi visi veiktie aprēķini ir izsekojami
un  korekti,  par  gandrīz  visām  būtiskākajām  novirzēm  ir  sniegti  skaidrojumi,
nepieciešams  pievienot  skaidrojumu  EBITDA  peļņas  novirzei  no  plānotā,  jo  tā
pārsniedz  15%,  kā  arī  nepieciešams  precizēt  skaidrojumu  par  peļņas  novirzi  no
plānotā.

Kā  iepriekš  jau  ticis  fiksēts,  budžetā  plānotais  neatbilsts  apstiprinātai
kapitālsabiedrības  vidēja  termiņa  darbības  stratēģijai,  bet  norādāms,  ka  novirzes
lielākoties nav būtiskas, būtiska novirze ir tikai pozīcijā plānotā peļņa. Kā arī atskaitē
redzams,  ka 1.pusgada faktiskā peļņa būtiski  atšķiras no plānotās  peļņas budžetā.
Tādējādi, uzklausot valdi, būtu izvērtējama stratēģijas grozījumu aktualitāte.

Ziņo valdes locekle Violeta Celma

Tā kā novirzes no vidēja termiņa darbības stratēģijas lielākoties nav būtiskas, būtiska 
novirze ir  pozīcijā plānotā peļņa, valde turpmāk skaidros novirzes atskaitoties par 
kārtējo ceturksni.

Valde iesūtīs precizētu atskaites formu pievienošanai 2021.gada 25.augusta dalībnieku
sapulces  protokolam,  kurā  tiks  pievienots  skaidrojums  EBITDA  peļņas  novirzei  no
plānotā,  jo  tā  pārsniedz  15%,  kā  arī  precizēs  skaidrojumu  par  peļņas  novirzi  no
plānotā.

Ziņo Elīna Tolmačova – Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve    



Vēršu  uzmanību,  ka  kapitālsabiedrības  vidēja  termiņa  darbības  stratēģijas  termiņš
beidzas   2022.gadā,  vienlaikus  ir  atbalstāma  valdes  skaidrojumu  sniegšana
atskaitoties  par  kārtējo  ceturksni,  ņemot  vērā  faktu,  ka  novirzes  no  apstiprinātās
kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas lielākoties nav būtiskas.  

Ņemot  vērā  Pašvaldības  Sabiedrības  ar  ierobežotu  atbildību  "VECLIEPĀJAS
PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" dalībnieku sapulcē iesniegto atskaiti,
Publiskās  personas  kapitāla  daļu  un  kapitālsabiedrību  pārvaldības  likuma  66.panta
trešo  daļu,  76.  panta  trešo  daļu  un  107.  panta  otrās  daļas  10.punktu,  2019.gada
19.decembra  noteikumu  Nr.2  “Kapitālsabiedrību  un  kapitāla  daļu  pārvaldības
noteikumi” 44.punktu,

dalībnieku sapulce nolemj:

pieņemt zināšanai Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS
PRIMĀRĀS  VESELĪBAS  APRŪPES  CENTRS"  2021.  gada  budžeta  plāna  faktisko
izpildi par 2.ceturksni.

4. Par Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vecliepājas primārās
veselības aprūpes centrs”  2020.  gada finanšu darbības efektivitātes un vidēja
termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanas
izvērtējumu.

Ziņo Elīna Tolmačova – Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve    

Vidēja  termiņa  darbības  stratēģijas  izpilde  un  kapitālsabiedrības  rezultāti
saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem:

Saskaņā   ar  Liepājas  pilsētas  domes  2019.gada  19.decembra  noteikumiem  Nr.3.
"Kārtība, kādā kapitāla daļu turētāja pārstāvis izvērtē finanšu darbības efektivitātes un
vidēja termiņa darbības stratēģijā  noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu
kapitālsabiedrībās,  kurās  pašvaldībai  ir  līdzdalība"  (turpmāk  arī  –  noteikumi  Nr.3)
Pašvaldības  Sabiedrības  ar  ierobežotu  atbildību  “Vecliepājas  primārās  veselības
aprūpes centrs”   valde  ir  iesniegusi  pārskatu par  kapitālsabiedrības  darbību 2020.
gadā.  Dokumenti  iesniegti  noteiktajā  termiņā  un  kārtībā.  Vienlaikus  norādāms,  ka
atbilstoši amatpersonas, kas atbildīga par noteikto nozari atzinumam kapitālsabiedrība
nefinanšu mērķus precizējusi  un 2021.gada 19.maijā  iesniegusi  precizētu nefinanšu
mērķu izpildes atskaiti.

  Saskaņā noteikumu Nr.3.  10.punktu kapitāldaļu turētāja pārstāvis valdes saņemto
pārskatu 2021. gada 6. maijā iesniedza kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības un
revīzijas daļai un amatpersonai, kas atbildīga par noteikto nozari. Kapitāla daļu turētāja
pārstāvis  ir  saņēmis  atzinumus  par  finanšu  un  nefinanšu  mērķu  izpildi,  kā  arī
priekšlikumus par turpmāko rīcību.  

Kapitālsabiedrību  pārvaldības uzraudzības  un revīzijas  daļa  attiecībā  uz
valdes  iesniegto  pārskatu  ir  secinājusi,  ka  izvērtējot  valdes  iesniegto  pārskatu  par
Pašvaldības  Sabiedrības  ar  ierobežotu  atbildību  “Vecliepājas  primārās  veselības
aprūpes centrs”  (turpmāk arī – VPVAC) darbības rezultātiem 2020. gadā:
1. Valdes  atskaite  daļēji  ir  sagatavota  atbilstoši  Noteikumiem,  jo  visi  rādītāji
saskaņā ar noteikumu 5. un 6.punktu netiek atspoguļoti par pēdējiem trīs gadiem un
nav analizēti pēdējo gadu dinamikā, bet par veiktajām iemaksām valsts vai pašvaldības
budžetā nepieciešams valdes skaidrojums, jo VPVAC mājaslapā publiskotā informācija
atšķiras no valdes atskaitē sniegtās, skatīt 1.tabulu. Valdes atskaitē vairākums finanšu
rādītāju ir analizēti un atspoguļoti pēdējo gadu dinamikā, norādot uz finanšu rādītāju



pieaugumu vai kritumu, noviržu gadījumā valde ir sniegusi skaidrojumus par to rašanās
iemesliem.
2. Izvirzītie finanšu mērķi, tai skaitā rādītāji lielākoties ir izpildīti, bet par novirzēm
no plānotā valde ir sniegusi pamatotus skaidrojumus, kas norāda uz noviržu rašanās
iemesliem. Galvenokārt rādītāju svārstības ir ietekmējis apstāklis,  ka nebija iespējas
2020. gadā pilnā apjomā apgūt saņemtos finanšu līdzekļus lifta būvniecībai.

Amatpersona,  kas  atbildīga  par  noteikto  nozari attiecībā  uz   Pašvaldības
Sabiedrību  ar  ierobežotu  atbildību  “Vecliepājas  primārās  veselības  aprūpes  centrs”
valdes  atkārtoti   iesniegto pārskatu par Sabiedrības vidēja termiņa stratēģijā  2019.-
2022.gadam noteikto nefinanšu mērķu un definēto uzdevumu sasniegšanu 2020.gadā
ir  norādījusi,  ka izvērtējot  valdes  iesniegto  pārskatu par  Sabiedrības  vidēja  termiņa
stratēģijā  2019.-2022.gadam  izvirzīto  2  nefinanšu  mērķu  izpildi  2020.gadā,  tie  tiek
novērtēti kā daļēji sasniegti:

1. 2020.gadā  mērķis  "1.  Nodrošināt  kvalitatīvu  un  efektīvu  medicīnisko
pakalpojumu pieejamību, piedāvājot plašu pakalpojumu  un speciālistu klāstu"
ir  sasniegts  pilnībā:  no  noteikto  uzdevumu 2 definētajiem sasniedzamajiem
rādītājiem abi ir izpildīti pilnībā;

2. 2020.gadā  mērķis  "2.  Veikt  Vecliepājas  primārās  veselības  aprūpes  centra
vadību un apsaimniekošanu, nodrošinot kapitālsabiedrības vērtības pieaugumu,
veicot  ieguldījumus  kapitālsabiedrības  infrastruktūrā"   ir  sasniegts  daļēji:  no
noteikto  uzdevumu  12  definētajiem  sasniedzamajiem  rādītājiem  7  ir  izpildīti
pilnībā, 1 izpildīts daļēji un 4 nav izpildīti.

Sasniedzamo  rādītāju  neizpildei  ir  minēti  objektīvi  iemesli,  piemēram:  atbildīgās
institūcijas ir  aizliegušas telpas izmantot  iepriekš ieplānotajiem mērķiem; aparatūras
iegāde ir atlikta, atbilstošu speciālistu trūkuma dēļ;  plānotos ēkas daļas rekonstrukcijas
darbus  varēs  veikt  tikai  pēc  lifta  nodošanas  ekspluatācijā. No  valdes  sniegtā
skaidrojuma  ir  secināms,  ka  Sabiedrības  darbību  2020.gadā  ietekmēja  Covid-19
pandēmijas ierobežojumi un ārkārtas stāvokļa izsludināšana valstī. Neskatoties uz to,
Sabiedrības  valde  2020.gadā  ir  strādājusi  godprātīgi,  profesionāli  un  sarežģītajos
apstākļos spējusi  nodrošināt  kapitālsabiedrības darbību,  panākot  Sabiedrības vidēja
termiņa  stratēģijā  2019.-2022.gadam  izvirzīto  2  nefinanšu  mērķu  sasniegšanu
2020.gadā:
no 14 definētajiem sasniedzamajiem rādītājiem 9 (64,29%) ir izpildīti pilnībā, 1 (7,14%)
ir izpildīts daļēji un 4 (28,57%) nav izpildīti.

Atbildīgā amatpersona par nozari ir izteikusi šādus priekšlikumus: 
1. Turpināt Sabiedrības vidēja termiņa stratēģijā 2019.-2022.gadam izvirzīto nefinanšu
mērķu  sasniegšanai  noteikto uzdevumu 2020.gadam, kuri  nav  izpildīti  vai  ir  daļēji
izpildīti, realizēšanu 2021.gadā.
2. Veikt grozījumus Sabiedrības vidēja termiņa stratēģijā 2019.-2022.gadam, izslēdzot
noraidītos uzdevumus/ aktivitātes un iekļaujot jaunos izvirzītos uzdevumus, vai mainīt
uzdevumu izpildes termiņus.

Kapitāla  daļu  turētāja  pārstāvis  aicina  valdi  ņemt  vērā  nozares  pārstāvja  un
Kapitālsabiedrību  pārvaldības  uzraudzības  un  revīzijas  daļas  secinājumus  un
ieteikumus  turpmākai  darbības  nodrošināšanai  un  atskaišu  gatavošanai,  tai  skaitā
strikti  ievērot   Liepājas  pilsētas  domes  2019.gada  19.decembra  noteikumu  Nr.3.
"Kārtība, kādā kapitāla daļu turētāja pārstāvis izvērtē finanšu darbības efektivitātes un
vidēja termiņa darbības stratēģijā  noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu
kapitālsabiedrībās, kurās pašvaldībai ir līdzdalība"  4.punktā noteikto struktūru. Kā arī
atbilstoši atbildīgās personas atzinumā norādītajam, lūdzu, valdi apsvērt iespēju veikt
grozījumus  Sabiedrības  vidēja  termiņa  stratēģijā  2019.-2022.gadam,  izslēdzot
noraidītos uzdevumus/ aktivitātes un iekļaujot jaunos izvirzītos uzdevumus, vai mainīt
uzdevumu izpildes termiņus.



VPVAC  sagatavotajā  pārskatā  par  kapitālsabiedrības  darbības  rezultātiem
2020. gadā ir iekļauts  VPVAC vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un
nefinanšu mērķu, tai skaitā rādītāju sasniegšanas plāns un izpilde 2020. gadā. VPVAC
vidēja termiņa darbības stratēģija 2019. – 2022. gadam (turpmāk arī – Stratēģija) ir
apstiprināta 2019. gada 20. martā, grozījumi tajā līdz šim nav veikti. Sabiedrība finanšu
mērķu izpildes atskaitē ir aprēķinājusi novirzes no plāna un visām būtiskākām novirzēm
ir sniegusi skaidrojumus. Skaidrojumi ir detalizēti un saprotami, sniedz informāciju par
noviržu iemesliem. Galvenokārt novirzes ir bilances rādītājiem, kurus ietekmējis tas, ka
2020. gadā pilnā apjomā netika apgūti lifta būvniecībai saņemtie finanšu līdzekļi.
VPVAC  savā  valdes  atskaitē  ir  iekļāvusi  kapitālsabiedrības  valdes  vērtējumu  par
kapitālsabiedrības  stratēģijā  noteikto  finanšu  mērķu  izpildi  2020.  gadā.  Sabiedrības
valde norāda, ka 2020. gadam bilances un finanšu rādītāji ir saplānoti samērā precīzi,
bet  par  būtiskām  rādītāju  novirzēm  no  plānotā  VPVAC  ir  sniegusi  pamatotus
skaidrojumus. Tā kā sabiedrības darbību 2020.gadā ietekmēja Covid-19 pandēmijas
ierobežojumi un ārkārtas stāvokļa izsludināšana valstī. Neskatoties uz to, Sabiedrības
valde 2020.gadā ir strādājusi godprātīgi, profesionāli un sarežģītajos apstākļos spējusi
nodrošināt  kapitālsabiedrības darbību,  panākot  Sabiedrības vidēja termiņa stratēģijā
2019.-2022.gadam  izvirzīto  2  nefinanšu  mērķu  sasniegšanu  2020.gadā  -  no  14
definētajiem sasniedzamajiem rādītājiem 9 (64,29%) ir  izpildīti  pilnībā,  1 (7,14%) ir
izpildīts daļēji un 4 (28,57%) nav izpildīti.

Secināms, ka finanšu mērķu un nefinanšu mērķu izpilde kopumā  novērtējama
ar vērtējumu "ļoti labi", ņemot vērā,  ārkārtējos un iepriekš neparedzamos apstākļus.

Kapitālsabiedrības  darbības  (valdes  locekļa  individuālie  darbības)  rezultāti
iepriekšējā pārskata gadā: 

Kapitāldaļu  turētāja  pārstāve  vērtējot   kapitālsabiedrības  darbības  izpildi
(budžeta plāna izpildi) iepriekšējā pārskata gadā  kopsakarā ar noteikumu Nr.3. 11. un
12. punktā noteiktajiem atzinumiem secina, VPVAC savā valdes atskaitē ir iekļāvusi
kapitālsabiedrības valdes vērtējumu par kapitālsabiedrības stratēģijā noteikto finanšu
mērķu  izpildi  2020.  gadā.  Sabiedrības  valde  norāda,  ka  2020.  gadam bilances  un
finanšu  rādītāji  ir  saplānoti  samērā  precīzi,  bet  par  būtiskām  rādītāju  novirzēm  no
plānotā VPVAC ir sniegusi pamatotus skaidrojumus.

Kopumā VPVAC saimnieciskās darbības un finanšu rādītāju analīze pēdējo trīs
gadu  dinamikā  parāda,  ka  neto  apgrozījums  2020.  gadā  ir  palielinājies,  jo
palielinājušies  ir  ieņēmumi  par  medicīnas  pakalpojumiem  no  Nacionālā  veselības
dienesta un ieņēmumi par medicīniskajiem maksas pakalpojumiem, tādējādi augot arī
kopējiem  kapitālsabiedrības  ieņēmumiem,  kopējie  izdevumi  2020.  gadā  arī  ir
palielinājušies,  bet  pozitīvi,  ka  izdevumi  nepārsniedz  kopējos  ieņēmumus,  EBITDA
peļņas un EBITDA rentabilitātes rādītāji pēdējos trīs gados uzrāda augošu tendenci,
ieņēmumi ar izdevumiem ir sabalansēti, tātad saimnieciskā darbība ir rentabla, saistību
īpatsvars bilancē ir minimāls, bet apgrozāmo līdzekļu likviditāte ir normas robežās, līdz
ar  ko  secināms,  ka  sabiedrībai  nav  grūtības  saistību  kārtošanā,  palielinoties  gan
kopējai aktīvu vērtībai, gan gūtai peļņai, aktīvu atdeve kļūst arvien efektīvāka.

Tādai nekomerciālai  kapitālsabiedrībai,  kurai  ienākumi lielākoties veidojas no
pašvaldības un valsts finansējuma, līdz ar ko pamatuzdevums ir nodrošināt darbību
bez zaudējumiem, tātad negūstot ievērojamu peļņu, svarīgs finanšu mērķis ir EBITDA
peļņa,  tas  ir,  peļņa  pirms  nodokļiem,  procentiem  un  nolietojuma,  kas  parāda,  vai
kapitālsabiedrības  saimnieciskā  darbība  ir  rentabla,  tas  nozīmē,  ka  ieņēmumi  ar
izdevumiem ir sabalansēti. Vēl viens no svarīgiem finanšu mērķiem šādā nekomerciālā
kapitālsabiedrībā ir gūt pašas ieņēmumus, līdz ar ko iespēju robežās tiek samazināts
no pašvaldības nepieciešamais finansējuma apjoms.

Ievērojot minēto konstatējams, ka kapitālsabiedrības darbības izpilde (budžeta
plāna izpilde) iepriekšējā pārskata gadā ir vērtējama kā izpildīta iespējami augstākā
procentuālā apmērā, un tā kā saskaņā ar Pārresoru koordinācijas centra 2020.gada
18.  septembra vadlīniju  “Vadlīnijas  publiskas  personas kapitālsabiedrību un publiski



privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanai” 26.punktu,
kas  noteic,  ka  ja  kapitālsabiedrībā  ir  viens  valdes  loceklis,  tad  kapitālsabiedrības
darbības rezultāti kopumā pozitīvi raksturo arī valdes locekļa darbu iepriekšējā gadā, tā
kā kapitālsabiedrībā ir tikai viens valdes loceklis, tad kapitālsabiedrības kopējie mērķi
uzskatāmi arī par valdes loceklim izvirzītajiem mērķiem.

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla
daļu  un  kapitālsabiedrību  pārvaldības  likuma   79.panta  septīto  daļu  un  Liepājas
pilsētas domes 2019.gada 19.decembra noteikumu Nr.3. "Kārtība, kādā kapitāla daļu
turētāja  pārstāvis  izvērtē  finanšu  darbības  efektivitātes  un  vidēja  termiņa  darbības
stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu kapitālsabiedrībās, kurās
pašvaldībai ir līdzdalība" 16.2. apakšpunktu,

 dalībnieku sapulce nolemj:

Izmaksāt Pašvaldības  Sabiedrības  ar  ierobežotu  atbildību  “Vecliepājas  primārās
veselības  aprūpes  centrs” valdes   loceklei  Violetai  Celmai  prēmiju  divu  mēneša
atlīdzību apmērā (mēneša atlīdzība noteikta ar Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu
atbildību  “Vecliepājas  primārās  veselības  aprūpes  centrs”  dalībnieku   2020.gada
12.novembra sapulces lēmumu (protokols Nr. 5,  4.1.punkts)).

Pielikumā: 
Pašvaldības  Sabiedrības  ar  ierobežotu  atbildību  “Vecliepājas  primārās  veselības
aprūpes centrs” 2021. gada budžeta plāna faktisko izpilde 2. ceturksnī.

Sapulce beidzas 2021.gada 25.augustā plkst. 9.30.

Sapulces vadītāja,
Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS"
Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve      Elīna Tolmačova

Protokoliste,
atbildīgā darbiniece                                                                             Evija Jaunsleine

Protokols  ir  sagatavots  elektroniska  dokumenta  formā  un  parakstīts  ar  drošu
elektronisko  parakstu  kam  pievienots  laika  zīmogs   (izsniedzams:  Pašvaldības
Sabiedrības  ar  ierobežotu  atbildību  "VECLIEPĀJAS  PRIMĀRĀS  VESELĪBAS
APRŪPES CENTRS" valdei un kapitāla daļu turētāja pārstāvei).
 



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

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

DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS  
 

2021.gada 24.novembrī Nr.7/2.21.13

ATTĀLINĀTI TIEŠSAISTĒ ZOOM

Pašvaldības  Sabiedrība  ar  ierobežotu  atbildību  "VECLIEPĀJAS  PRIMĀRĀS
VESELĪBAS  APRŪPES  CENTRS",  vienotais  reģistrācijas  numurs  42103024382,
(turpmāk arī – Sabiedrība) dalībnieku ārkārtas sapulcē piedalās pašvaldības kapitāla
daļu  turētāja  pārstāve  –  Liepājas  pilsētas  pašvaldības  iestādes  “Liepājas  pilsētas
pašvaldības administrācija” Vides, veselības un sabiedrība līdzdalības daļas vadītāja
Elīna Tolmačova. Sabiedrības parakstītā pamatkapitāla, apmaksātā pamatkapitāla un
balsstiesīgā pamatkapitāla apmērs ir 722 729 euro.

Sapulci sasauca –   Sabiedrības valde
Paziņojums par sapulces sasaukšanu saņemts 2021.gada 10.novembrī 

Dalībnieku sapulces vadītājs: valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve – Liepājas pilsētas
pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija” Vides, veselības un
sabiedrība līdzdalības daļas vadītāja Elīna Tolmačova.

Dalībnieku  sapulces  protokoliste:  Liepājas  pilsētas  pašvaldības  iestādes  “Liepājas
pilsētas pašvaldības administrācija” Juridiskās daļas juriste (atbildīgā darbiniece) Evija
Jaunsleine.

Pieaicinātās personas:

Violeta Celma –Sabiedrības valdes locekle;
Vineta Neimane –Sabiedrības finanšu direktore; 
Evita Eihena - Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas pašvaldības
administrācija”  Kapitālsabiedrību  pārvaldības  uzraudzības  un  revīzijas  daļas
Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības nodaļas vadītāja.

Sapulce  ir  lemttiesīga,  jo  sapulcē  ir  pārstāvēts  viss  (100%)  balsstiesīgais
pamatkapitāls, 100 % no parakstītā un apmaksātā pamatkapitāla.

Sapulces sākums plkst. 9.00

Sapulces norise:

Sapulces vadītāja, Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve Elīna Tolmačova
atklāj sapulci un informē, ka saskaņā ar likuma „Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 66.panta trešo daļu, 73. panta pirmo un otro daļu,
107. panta otrās daļas 10.punktu, Liepājas pilsētas domes 2012. gada 19. decembra
noteikumu Nr. 2 “Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu un pārvaldības noteikumi” 34. un
44. punktu, 2020.gada 3.decembra dalībnieka lēmumu Nr.2. “Par kapitālsabiedrības



2021.gada  peļņas  vai  zaudējumu  budžeta  plānu  un  ceturkšņu  izpildi”,  2021.gada
10.novembra paziņojumu reģ.  nr.  14/2.21.13.3 par dalībnieku sapulces saņemšanu,
Sabiedrības valde ir sasaukusi dalībnieku sapulci 2021.gada 25.novembrī plkst.9.00,
Republikas  iela  5,  Liepājā.  Ievērojot  Komerclikuma  214.1 panta  trešo  daļu,  valde
nodrošina  dalībniekam  iespēju  piedalīties  un  balsot  dalībnieku  sapulcē,  izmantojot
Zoom (www.zoom.us) platformu.

Darba kārtības apstiprināšana

Sabiedrības  valdes  locekle  Violeta  Celma izsaka  priekšlikumu  par  sapulces
darba kārtību. 
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  valstspilsētas  pašvaldības  kapitāla  daļu  turētāja  pārstāve  Elīna
Tolmačova
2. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vecliepājas primārās
veselības  aprūpes  centrs”  saimnieciskās  darbības  atskaiti  par  2021.gada  3.
ceturksni.
Ziņo valdes locekle Violeta Celma
3. Par Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vecliepājas primārās
veselības aprūpes centrs” budžeta plānu un 2021.  gada 3.  ceturkšņa budžeta
plāna izpildi.
Ziņo valdes locekle Violeta Celma

1. § Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu
Ziņo  Liepājas  valstspilsētas  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,
Sabiedrības atbildīgo darbinieci.

2. § Par Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VECLIEPĀJAS 
PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” saimnieciskās darbības 
atskaiti par 2021.gada 3. ceturksni.

Ziņo valdes locekle Violeta Celma

                 Sabiedrība ir juridiska persona, kas darbojas uz statūtu pamata. Sabiedrības
vienīgais dalībnieks ir Liepājas valstspilsētas pašvaldība. Pārskata periodā sabiedrības
pamatkapitāls sastāda 722.729 EUR.
       Sabiedrības  galvenais  darbības  veids  ir  medicīniskie  pakalpojumi  Liepājas
valstspilsētas  iedzīvotājiem,  un  telpu  noma  45  privāto  ārstu  praksēm  medicīnisko
pakalpojumu sniegšanai.



      Pārskata periodā Sabiedrībā vidēji strādāja 41 darbinieks. Katru mēnesi kopējais
pacientu skaits,  kuri  apmeklē  sabiedrību pie Sabiedrībā strādājošiem  speciālistiem
sastāda vidēji  2513 pacientu pārskata periodā.
              Pacientu skaita palielinājums salīdzinot 2020.gada 3.cet. ar 2021.gada 3.cet.
vērojams saistībā ar COVID-19 pandēmijas samazinājumu un cilvēku vakcināciju pret
COVID-19. Pieaugums sastāda 6,65%. 
              Pārskata periodā joprojām strādājam pie 1895.gadā celtās ēkas, kapitālajiem
un tekošajiem remontiem. Veicam ēkā iekšējos remonta darbus. 
             Pārskata periodā Sabiedrības saimnieciskā darbība ir veiksmīga. Nav nodokļu
parādi un netiek kavēti maksājumi piegādātājiem.
     Sabiedrība 3.ceturksnī ieguldījusi sekojošus resursus attīstībā:
-      Centrālā ēkā un sētas ēkā santehnikas kapitālā remonta darbi;
-      Elektro instalācijas nomaiņas darbi centrālajā un sētas ēkā;
-      Sētas ēkas jumta remonta darbi;
-      Centrālās ēkas vēsturiskās piebūves kapitālā remonta darbi;
-      Centrālās ēkas jaunā un vecā korpusa jumta remonta darbi.
      Veikti  celtniecības  un  remonta  darbi  3.ceturksnī  6.504,85  EUR  apmērā  no
sabiedrības līdzekļiem. 
  Lifta būvniecības izmaksas 2021.gada 3.cet.sekojoši:
- Avansa maksājums lifta iekārtas iegādei;
- Būvuzraudzība;
- Būvdarbi;
- Starp stāvu uguns drošo durvju marķēšana;
- 1.stāva kāpņu pārbūve;
- 1.stāva kāpņu margu izbūve;
- Lietus ūdens sistēmas un skārda apdares izbūve lifta vējtverī;
         Turpinās lifta šahtas būvniecība  no Liepājas pilsētas domes līdzfinansējuma
līdzekļiem,  izlietoti  18.286,84  EUR  apmērā.  Veikta  lifta  būvniecība  2/3  apmērā  no
celtniecības projekta.
        Turpināta iekšējo datortīklu modernizācija.
         2020.gada  decembrī  tika  veikta  vakcinācijas  plāna  izveide,  sadarbībā  ar
sabiedrībā praktizējošajām 15 ģimenes ārstu praksēm. Notika individuālas sarunas par
veicamajiem  vakcinācijas  darbiem  un  to  organizēšanu.  Līgumi  tika  noslēgti  ar  11
ģimenes  ārstu  praksēm.  Ar  2021.gada  24.februāri  uzsākta  COVID-19  vakcinācija.
2021.gada 1, 2. un 3.ceturksnī  Sabiedrības vakcinācijas kabinetā savakcinētas 6470
vakcinācijas devas. Vakcinēšanas process notiek ļoti saspringti, un darbietilpīgi, jo bija
pacientu neieinteresētība konkrētās vakcīnas potēšanā. Sabiedrība savakcinēja 1099
devas  10.022,88 EUR apmērā.
          2021.gada 3.ceturksnī neto apgrozījums, salīdzinot ar 2020.gada 3.ceturksni, ir
palielinājies par 7,85 %. Sniegto pakalpojumu izdevumi palielinājušies par  8,81 %, jo
ieguldīts lifta būvniecībā un darba algas palielināšanā. 2021.gada 3.ceturkšņa rezultāts
ir peļņa 398,- EUR. 
       Jāatzīmē, ka valsts apmaksāto izmeklējumi 3.ceturksnī 2020.gadā salīdzinot ar
2021.gada 3.ceturksni palielinājies par 19,87%. Pacientu iemaksas summa ir palikusi
iepriekšējā gada līmenī 4,- EUR. 2021.gada 3.ceturksnī salīdzinot ar 2020.gadu šādu
periodu  pacientu  apmeklējums  samazinājies  par  21,3  %,  tas  saistīts  ar  COVID-19
pandēmijas ierobežojumiem. Administratīvās izmaksas ir palielinājušās par  18,23 %,
sakarā ar darba samaksas palielināšanu un prēmiju izmaksu.
           Valsts apmaksātie medicīniskie izmeklējumi 2021.gada 3.ceturksnī salīdzinot ar
2020.gada šādu periodu palielinājušies par 19,87%.

Pamatojoties  uz  Publiskās  personas  kapitāla  daļu  un  kapitālsabiedrību  pārvaldības
likuma   76.  panta  trešo  daļu,  2019.gada  19.decembra  noteikumu  Nr.2
“Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 34.punktu, 

dalībnieku sapulce nolemj:



pieņemt zināšanai Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VECLIEPĀJAS
PRIMĀRĀS  VESELĪBAS  APRŪPES  CENTRS”  valdes  atskaiti  par  saimniecisko
darbību 2021.gada 3. ceturksnī.

3. § Par Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vecliepājas
primārās veselības aprūpes centrs” budžeta plānu un 2021. gada 3.

ceturkšņa budžeta plāna izpildi.
Ziņo valdes locekle Violeta Celma

Pamatojoties uz Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja vienīgā dalībnieka
2020. gada 3. decembra lēmuma Nr.2 “Par kapitālsabiedrības 2021. gada peļņas vai
zaudējumu budžeta plānu un ceturkšņu izpildi” 2. punktu, Pašvaldības Sabiedrības ar
ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" ir
sagatavojusi atskaiti par 2021.gada 3. ceturkšņa budžeta plāna izpildi. Skaidrojumi par
būtiskām  novirzēm  budžeta  plāna  izpildes  pozīcijās  iesniegti  dalībnieku  sapulcē
pielikuma formā.

Ņemot  vērā  Pašvaldības  Sabiedrības  ar  ierobežotu  atbildību  "VECLIEPĀJAS
PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" dalībnieku sapulcē iesniegto atskaiti,
Publiskās  personas  kapitāla  daļu  un  kapitālsabiedrību  pārvaldības  likuma  66.panta
trešo  daļu,  76.  panta  trešo  daļu  un  107.  panta  otrās  daļas  10.punktu,  2019.gada
19.decembra  noteikumu  Nr.2  “Kapitālsabiedrību  un  kapitāla  daļu  pārvaldības
noteikumi” 44.punktu,

dalībnieku sapulce nolemj:

pieņemt zināšanai Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS
PRIMĀRĀS  VESELĪBAS  APRŪPES  CENTRS"  2021.  gada  budžeta  plāna  faktisko
izpildi par 3.ceturksni.

Sapulce beidzas 2021.gada 24.novembrī plkst. 9.30.

Sapulces vadītāja,
Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS"
Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve      Elīna Tolmačova

Protokoliste,
atbildīgā darbiniece                                                                             Evija Jaunsleine

Protokols  ir  sagatavots  elektroniska  dokumenta  formā  un  parakstīts  ar  drošu
elektronisko  parakstu  kam  pievienots  laika  zīmogs   (izsniedzams:  Pašvaldības
Sabiedrības  ar  ierobežotu  atbildību  "VECLIEPĀJAS  PRIMĀRĀS  VESELĪBAS
APRŪPES CENTRS" valdei un kapitāla daļu turētāja pārstāvei).




