
Pašvaldības Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS
VESELĪBAS APRŪPES CENTRS"
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Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols

Liepājā

2022.gada 25.februārī Nr.1/2.21.13

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 17.februārī

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
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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,  2022.gada 11. februāra paziņojumu par dalībnieku sapulces sasaukšanu,
2022.gada  24.februārī  valde  iesniedza  precizējošu  informāciju  ar  labotiem,
papildinātiem pielikumiem saskaņā ar Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas
pilsētas  pašvaldības  administrācija”  Kapitālsabiedrību  pārvaldības  uzraudzības  un
revīzijas daļas Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības nodaļas vadītājas norādēm,
Sabiedrības  valde  ir  sasaukusi  dalībnieku  sapulci  2022.gada  25.februārī  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  4.
ceturksni.
Ziņo valdes locekle Violeta Celma
3. Par pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vecliepājas primārās
veselības aprūpes centrs” budžeta plānu un 2021.  gada 4.  ceturkšņa budžeta
plāna izpildi.
Ziņo valdes locekle Violeta Celma
4.         Par   pašvaldības  sabiedrības  ar  ierobežotu  atbildību  “Vecliepājas
primārās veselības aprūpes centrs” 2022. gada peļņas vai zaudējumu budžeta
plāna apstiprināšanu.
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.
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2. § Par Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VECLIEPĀJAS 
PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” saimnieciskās darbības 
atskaiti par 2021.gada 4. ceturksni.

Ziņo valdes locekle Violeta Celma

      Sabiedrības galvenais darbības veids ir medicīniskie pakalpojumi Liepājas pilsētas 
un Liepājas novada 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  9513 pacientu pārskata periodā.

Pacientu skaita palielinājums salīdzinot 2020.gada 4.cet. ar 2021.gada 4.cet.
vērojams saistībā ar COVID-19 pandēmijas samazinājumu un cilvēku vakcināciju pret
COVID-19. Pieaugums sastāda 34.57%. 
              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 4.ceturksnī ieguldījusi sekojošus resursus attīstībā:
- Centrālā ēkā un sētas ēkā santehnikas kapitālā remonta darbi;
-  Elektro instalācijas nomaiņas darbi centrālajā un sētas ēkā;
-      Sētas ēkas kab.Nr.103 ventilācijas ierīkošanas darbi;
-      Centrālās ēkas pagraba stāva remonta darbi;
-      Centrālās ēkas jaunā vecā korpusa jumta remonta darbi;
-      Sētas ēkas kab.Nr.103 un Nr.202 kapitālā remonta darbi;
-      Centrālās ēkas 3.stāva gaiteņa kondicionieru montāžas darbi;
-       Centrālās ēkas starp stāvu karnīžu labošanas un nomaiņas darbi;
 -       Elektro tehniskie mērījumi saskaņā ar MK noteikumiem Nr.238;
-   Centrālās ēkas kab.Nr.302 remonta darbi;
-   Ugunsdrošības noteikumu izpildes darbi hidrantu nomaiņa;
-    Veiktie ventilācijas sistēmas remonta darbi;
-    Noliktavas telpu ierīkošanas un remonta darbi;
-    Sētas ēkas gaiteņu remonta darbi;

      Veikti celtniecības un remonta darbi 2021.gada 4.ceturksnī 15.770,42 EUR apmērā
no sabiedrības līdzekļiem. 
  Lifta būvniecības izmaksas 2021.gada 4.cet.sekojoši:
- Lifta iekārtas uzstādīšana;
- Būvuzraudzība;
- Būvdarbi;
- Elektro instalācijas darbi;
- Ēkas kadastrālā uzmērīšana;
         Turpinās  lifta  šahtas  būvniecība   no  Liepājas  valstspilsētas  domes
līdzfinansējuma līdzekļiem, izlietoti 24.453,31 EUR apmērā. Veikta lifta būvniecība 2/3
apmērā no celtniecības projekta. Uz 2021.gada 31.decembri lifta būvniecības procesā
tika izlietots piešķirtais finansējums 60.000,- EUR apmērā.
        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.; 3.un 4.ceturksnī  caur sabiedrības vakcinācijas kabinetu savakcinētas
7652 vakcinācijas devas. Vakcinēšanas process notiek ļoti saspringti, un darbietilpīgi,
jo bija pacientu neieinteresētība konkrētas vakcīnas potēšanā. Sabiedrība savakcinēja
1139 devas  12.627,- EUR apmērā.
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          2021.gada 4.ceturksnī neto apgrozījums, salīdzinot ar 2020.gada 4.ceturksni, ir
samazinājies  par  14,73  %,  sakarā  ar  darbinieku  ilgstošu  slimošanu.  Izdevumi
samazinājušies par  13,35 %. 2021.gada 4.ceturkšņa rezultāts ir peļņa 476,- EUR. 
       Jāatzīmē, ka valsts apmaksātie izmeklējumi 4.ceturksnī 2020.gadā salīdzinot ar
2021.gada  4.ceturksni  samazinājušies  par  27,52%.  Pacientu  iemaksas  summa  ir
palikusi  iepriekšējā  gada  līmenī  4,-  EUR.  2021.gada  4.ceturksnī  salīdzinot  ar
2020.gadu  šādu  periodu  pacientu  apmeklējums  palielinājies  par  34,75  %.
Administratīvās izmaksas ir samazinājušās par  17,98 %.
           Valsts apmaksātie medicīniskie izmeklējumi 2021.gada 4.ceturksnī salīdzinot ar
2020.gada šādu periodu samazinājušies par 27,52%.

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 4. ceturksnī.

3. § Par Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VECLIEPĀJAS
PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” budžeta plānu un 2021. gada

4. ceturkšņa budžeta plāna izpildi.

Ziņo valdes locekle Violeta Celma

Pamatojoties uz Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja 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 4. 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 4.ceturksni.

4. §  Par  Pašvaldības  Sabiedrības  ar  ierobežotu  atbildību
“VECLIEPĀJAS  PRIMĀRĀS  VESELĪBAS  APRŪPES  CENTRS”
2022.gada peļņas vai zaudējumu budžetu plāna apstiprināšanu.

Ziņo valdes locekle Violeta Celma: 
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Pamatojoties uz  Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja
vienīgā  dalībnieka  2021.gada  16.decembra  lēmumu  Nr.1/2.21.13.1  “Par
kapitālsabiedrības  2022.gada  peļņas  vai  zaudējumu  budžeta  faktisko  izpildi”,
Pašvaldības  Sabiedrības  ar  ierobežotu  atbildību  “VECLIEPĀJAS  PRIMĀRĀS
VESELĪBAS APRŪPES CENTRS”  valde ir  sagatavojusi  un iesniedz apstiprināšanai
budžeta plānu 2022.gadam. Budžeta plāns ietver:  2022.gada budžeta plānu,  amatu
sarakstu un atalgojuma fondu 2022.gadam, nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu
iegādi 2022.gadā.

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

Sabiedrība 2022. 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 būtiskas novirzes nav saskatāmas.

Pašvaldības  Sabiedrības  ar  ierobežotu  atbildību  "VECLIEPĀJAS  PRIMĀRĀS
VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" finanšu direktore Vineta Neimane:

Izmaiņas  un  atšķirības  tiks  precizētas  un  pamatotas  3.ceturksnī,  jo  nav
iespējams prognozēt valsts piešķiro finansējumu primārās veselības nodrošināšanai. 

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”  Liepājas  pilsētas  pašvaldības  kapitāla  daļu  turētāja  pārstāvja
vienīgā  dalībnieka  2021.gada  16.decembra  lēmumu  Nr.1/2.21.13.1  “Par
kapitālsabiedrības  2022.gada  peļņas  vai  zaudējumu  budžeta  faktisko  izpildi”
sagatavoto
“VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS”  2022.gada peļņas vai
zaudējumu budžeta plānu,

dalībnieku sapulce nolemj:

apstiprināt Pašvaldības  Sabiedrības  ar  ierobežotu  atbildību  “VECLIEPĀJAS
PRIMĀRĀS  VESELĪBAS  APRŪPES  CENTRS"   2022.gada  peļņas  vai  zaudējumu
budžeta plānu.

Sapulce beidzas 2022.gada 25.februārī plkst. 9.30.

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