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Liepājā,  

16.11.2020. 

 

Par dalībnieku sapulci 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” valde paziņo, ka 2020.gada 

1.decembrī, plkst.11:00, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus tīmekļvietnē Zoom, notiks 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” dalībnieku sapulce. Dalībnieku sapulce 

sasaukta pēc sabiedrības ar ierobežotu atbildību valdes ierosinājuma.  

 

Darba kārtība: 

1. Par sabiedrības dalībnieku sapulces protokolētāja apstiprināšanu. 

2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” budžeta plāna izpildi 2020.gada           

III  ceturksnī. 

3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” saimnieciskās darbības atskaiti par 

2020.gada III ceturksni. 

4. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” 2020.gada budžeta plāna grozījumiem. 

5. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” revidenta iecelšanu 2020.gada finanšu 

pārskata revīzijai. 

 

 

Pielikumā: Budžeta plāna izpilde 2020.gada III ceturksnī –  8 lpp. 

           Vadības atskaite par 2020.gada III ceturksni – 2 lpp.  

           Precizēts budžeta plāns 2020.gadam – 11 lpp. 

           Pamatojums revidenta iecelšanai 2020.gada finanšu pārskata revīzijai – 2 lpp. 

  

    

 

Valdes loceklis         Aigars  PUKS 

 
 

 

 

Žīgure 

63424536 

 

 

 



Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs”  

pieņemtie lēmumi dalībnieku sapulcē 01.12.2020. 

 

Darba kārtības apstiprināšana: 

Nolemj apstiprināt šādu  darba kārtību:  

 

  Darba kārtība:  

1.Par sabiedrības dalībnieku sapulces protokolētāja apstiprināšanu.  

2.Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „”Liepājas tramvajs” budžeta plāna izpildi 

2020.gada III ceturksnī. 

3.Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” saimnieciskās darbības 

atskaiti 2020.gada III ceturksnī. 

4.Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” 2020.gada budžeta plāna 

grozījumiem. 

5.Par sabiedrības ar ierobežotu „Liepājas tramvajs” revidenta iecelšanu 2020.gada 

finanšu pārskata revīzijai. 

 

1.Dalībnieku sapulces protokolētāja apstiprināšana: 

1.1.Dalībnieku sapulce ieceļ:  

Par sapulces protokolētāju – Kristīnu Balodi, Sabiedrības atbildīgo darbinieku – „Liepājas 

pilsētas pašvaldības administrācija” Juridiskās daļas juristi. 

 

2.Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” budžeta plāna izpildi 

2020.gada III ceturksnī: 

 

2.1.Dalībnieku sapulce nolemj: 

Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” budžeta plāna izpildi 

2020.gada 3.ceturksnim. 

 

3.Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” saimnieciskās 

darbības atskaiti 2020.gada III ceturksnī: 

 

3.1.Dalībnieku sapulce nolemj: 

Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” saimnieciskās 

darbības atskaiti 2020.gada 3.ceturksnim. 

 

4.Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” 2020.gada budžeta 

plāna grozījumiem: 

 

4.1.Dalībnieku sapulce nolemj: 

Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” precizēto budžetu. 

 

5.Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” revidenta iecelšanu 

2020.gada finanšu pārskata revīzijai: 

 

5.1.Dalībnieku sapulce nolemj: 

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” 2020.gada pārskata revidentu 

iecelt SIA „L.G.B.” zvērinātu revidentu Jāni Laufmani, nosakot atlīdzību 4 000 EUR, 

neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. 

 

Balsojumi: lēmumi pieņemti vienbalsīgi 

 


