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Informācijai:
  Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas 

Juridiskās daļas juristei
Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

"VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS"
atbildīgajai darbiniecei

Evijai Jaunsleinei 

PAZIŅOJUMS
Par dalībnieku sapulces sasaukšanu

Pamatojoties  uz  likuma  „Publiskas  personas  kapitāla  daļu  un  kapitālsabiedrību
pārvaldības likums” 73. panta pirmo un otro daļu un Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19.
decembra noteikumu Nr.2 “Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu un pārvaldības noteikumi” 37.
punktu,  „Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” valdes locekle nosūta paziņojumu par
dalībnieku sapulces sasaukšanu.

Ievērojot  Komerclikuma  214.1 panta  trešo  daļu,  valde  var  nodrošināt  dalībniekam
iespēju piedalīties vai balsot dalībnieku sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus –
saziņu tiešsaistē, izmantojot Skype (www.skype.com) vai Zoom (www.zoom.us) platformu.

Dalībnieku sapulces norises vieta: Republikas ielā 5, Liepāja LV-3401.

Dalībnieku sapulces norises laiks: 2022.gada 12. aprīlī plkst. 9.00

Dalībnieku sapulces veids: dalībnieku sapulce.

Dalībnieku sapulces darba kārtība:
1. Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu.

2. Par dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu.

http://www.vpvac.lv/
mailto:vpvac@inbox.lv


3. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS 

VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2021. gada pārskata apstiprināšanu.

4. Par  pašvaldības  sabiedrības  ar  ierobežotu  atbildību  “VECLIEPĀJAS  PRIMĀRĀS

VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” iedalīšanu attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā.

5. Par  pašvaldības  sabiedrības  ar  ierobežotu  atbildību  “VECLIEPĀJAS  PRIMĀRĀS

VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” 2021. gada nesadalītās peļņas izlietojumu.

6. Par  pašvaldības  sabiedrības  ar  ierobežotu  atbildību  “VECLIEPĀJAS  PRIMĀRĀS

VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” priekšlikumiem par 2021. gada peļņas sadali.

7. Par  pašvaldības  sabiedrības  ar  ierobežotu  atbildību  “VECLIEPĀJAS  PRIMĀRĀS

VESELĪBAS  APRŪPES  CENTRS”  zvērināta  revidenta  iecelšanu  un  atlīdzības

noteikšanu.

8. Par  pašvaldības  sabiedrības  ar  ierobežotu  atbildību  “VECLIEPĀJAS  PRIMĀRĀS

VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” deleģētā uzdevuma izpildi 2021. gadā.

Pielikumā: 
1) 1. pielikums: Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS 

PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2022.gada 12. Aprīļa dalībnieku 
sapulces Nr.2 darba kārtības jautājumu lēmuma projekti;

2) 2. pielikums: 2021. gada pārskats

               Valdes locekle:                                                          V.Celma

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.



1.pielikums

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS
APRŪPES CENTRS" 2022.gada 12. aprīļa

dalībnieku sapulces Nr.2 darba kārtības jautājumu
lēmumprojekti

Lēmumu projekti:

1. Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu.

Iecelt par dalībnieku sapulces protokolētāju Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu
atbildību „Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” atbildīgo darbinieku.

2. Par dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu.

            Apstiprināt dalībnieku sapulces darba kārtību.

3. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS 
VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2021. gada pārskata apstiprināšanu.

Apstiprināt pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS 
PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2021. gada pārskatu.

4. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS

VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” iedalīšanu attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā.

Iedalīt  pašvaldības  sabiedrības  ar  ierobežotu  atbildību  “VECLIEPĀJAS

PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” kapitālsabiedrību grupā „mazā

kapitālsabiedrība”

5. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS

VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” 2021.gada nesadalītās peļņas izlietojumu.

Apstiprināt  pašvaldības  sabiedrības  ar  ierobežotu  atbildību  “VECLIEPĀJAS

PRIMĀRĀS  VESELĪBAS  APRŪPES  CENTRS”  valdei  2021.gada  peļņas

izlietojumu  (summa??  EUR)  (summa  vārdiem  ),  kas  novirzīta  (kur?  Kādam

mērķim?)



6. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS

VESELĪBAS  APRŪPES  CENTRS”  priekšlikumiem  par  2021.  gada  peļņas

izlietojumu.

Apstiprināt  pašvaldības  sabiedrības  ar  ierobežotu  atbildību  “VECLIEPĀJAS
PRIMĀRĀS  VESELĪBAS  APRŪPES  CENTRS”  valdei  2021.gada  peļņas
izlietojumu (cipars?? EUR nav datu )(summa vārdiem ), kas novirzīta:

Liepājas pilsētas pašvaldībai dividendes 10% apmērā (desmit procentu) apmērā no
2021. gada peļņas, jeb (summa) (summa vārdiem) apmērā.

Peļņas atlikumu (summa) (summa vārdiem) apmērā novirzīt lifta būvniecībai.

7. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS

VESELĪBAS  APRŪPES  CENTRS”  zvērināta  revidenta  iecelšanu  un  atlīdzības

noteikšanu.

Iecelt  par  pašvaldības  sabiedrības  ar  ierobežotu  atbildību  “VECLIEPĀJAS

PRIMĀRĀS  VESELĪBAS  APRŪPES  CENTRS”  zvērinātu  revidentu

komercsabiedrību  SIA  „GALIJA”  (licence  Nr.56)  un  noteikt  atlīdzību  1500,00

EUR (viens tūkstotis pieci simti eiro un 00 centi) bez PVN.

8. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS

VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” deleģētā uzdevuma izpildi 2021. gadā.

Pieņemt  zināšanai  valdes  sniegto  informāciju  par  2016.  gada  13.  septembra

deleģēšanas līgumā noteikto uzdevumu izpildi.
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