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Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas  

Vides, veselības un sabiedrība līdzdalības daļas vadītājai 

Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību  

"VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 

kapitāla daļu turētāja pārstāvei 

                                 Elīnai Tolmačovai 

 

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” 66. panta pirmās daļas 7. un 9. punktu, 73. panta pirmo un otro daļu un 

Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra noteikumu Nr. 2 “Kapitālsabiedrību un 

kapitāla daļu un pārvaldības noteikumi” 10.7., 10.9.apakšpunktiem  un 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: 2021.gada 9. aprīlī plkst. 9.00 

 

Dalībnieku sapulces veids: dalībnieku sapulce. 

 

Dalībnieku sapulces darba kārtība: 

1. Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu. 
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2. Par dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu. 

 

3. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vecliepājas primārās veselības 

aprūpes centrs” pamatkapitāla palielināšanu. 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikumā:  

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

PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2021.gada 9. aprīļa dalībnieku 

sapulces Nr. 3 darba kārtības jautājumu lēmuma projekti; 

 

2) 2. pielikums: Liepājas pilsētas domes, Izziņa-paziņojums nr.24 saskaņā ar  Liepājas 

pilsētas domes 2021. gada 18. marta saistošajiem noteikumiem Nr.6 uz 1(vienas) lapas. 

 

3) 3.pielikums: Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS 

PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" projekta “Cilvēkresursu piesaistes 

programma veselības aprūpei” pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāme 2021.gadam 

uz 1 (vienas) lapas. 

 

 

 

               Valdes locekle:                                                          V.Celma 

 

 

  



1.pielikums 

 

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS 

APRŪPES CENTRS" 2021.gada 9. aprīļa 

dalībnieku sapulces Nr.3 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” pamatkapitāla palielināšanu. 

 

Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vecliepājas primārās veselības 

aprūpes centrs” pamatkapitāla palielināšanu. 

 

 

 

 

 

  





 


