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Liepājā,  

15.05.2020. 

 

Par dalībnieku sapulci 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” valde paziņo, ka  2020.gada 29.maijā, 

plkst. 11.00, Rožu ielā 6, 205.kab., Liepājā, LV-3401 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” 2019.gada pārskata apstiprināšanu. 

3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” darbības rezultātiem 2019.gadā. 

4. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” iedalīšanu attiecīgajā grupā. 

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

I  ceturksnī. 

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

2020.gada I ceturksni. 

 

 

Pielikumā: 2019.gada pārskats – 20.lpp. 

          Pārskats par darbības rezultātiem 2019.gadā –  19 lpp. 

          Budžeta plāna izpilde 2020.gada I ceturksnī –  7 lpp. 

           Saimnieciskās darbības atskaite par 2020.gada I ceturksni – 4 lpp.  

  

    

Valdes loceklis         Aigars  PUKS 

 

 

 

 

 



 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs”  

pieņemtie lēmumi dalībnieku sapulcē 29.05.2020. 

 

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” 2019.gada pārskata 

apstiprināšanu. 

3.Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” darbības rezultātiem 2019.gadā. 

4.Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” iedalīšanu attiecīgajā grupā. 

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

2020.gada 1.ceturksnī. 

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

par 2020.gada 1.ceturksni. 

 

1.Dalībnieku sapulces protokolētāja apstiprināšana: 

1.1.Dalībnieku sapulce ieceļ:  

Iecelt par sapulces protokolētāju - Kristīnu Balodi, Sabiedrības atbildīgo darbinieku - Liepājas 

pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija” Juridiskās daļas 

juristi. 

 

2.Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” 2019.gada pārskata 

apstiprināšana.  

2.1.Dalībnieku sapulce nolemj: 

Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” 2019.gada pārskatu. 

 

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

2019.gadā. 

3.1. Dalībnieku sapulce pieņem zināšanai, ka sabiedrības valde ir veikusi darbības atbilstoši 

Noteikumu 8.punktam un pārskats ir iesniegts termiņā. 

 

4.Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” iedalīšanu attiecīgajā 

grupā. 

4.1. Dalībnieku sapulce nolemj: 

Iedalīt sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” vidējo kapitālsabiedrību grupā. 

 

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

2020.gada 1.ceturksnī. 

5.1. Dalībnieku sapulce nolemj: 

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

2020.gada 1.ceturksnim. 

 

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

atskaiti par 2020.gada 1.ceturksni. 

6.1.Dalībnieku sapulce nolemj: 

Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” saimnieciskās 

darbības atskaiti 2020.gada 1.ceturksnuim. 

 

 

 


