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Liepājā,  

02.11.2021.                Nr.1-6/7 

 
Par dalībnieku sapulci 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” valde paziņo, ka 2021.gada 

16.novembrī, 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 2021.gada           

III  ceturksnī. 

3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” valdes atskaiti par 2021.gada III 

ceturksni. 

4. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” valdes locekļa prēmēšanu. 

 

 

Pielikumā:  

Budžeta plāna izpilde 2021.gada III ceturksnī 

Saimnieciskās darbības atskaite par 2021.gada III ceturksni 

  

 

 

Valdes loceklis        Aigars PUKS 

 

 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU 

 

 

 



 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” 

pieņemtie lēmumi dalībnieku sapulcē 16.11.2021. 

 

Darba kārtības apstiprināšana: 

Dalībnieku sapulce apstiprina šādu darba kārtību:  

 

Darba kārtība: 

1. Par sabiedrības dalībnieku sapulces protokolētāja apstiprināšanu. 

2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” budžeta plāna izpildi 2021.gada   

III  ceturksnī. 

3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” valdes atskaiti par 2021.gada      

III ceturksni. 

4. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” valdes locekļa prēmēšanu. 

 

1.Dalībnieku sapulces protokolētāja apstiprināšana: 

1.1.Dalībnieku sapulce ieceļ: 

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” budžeta plāna izpildi 

2021.gada III ceturksnī: 

2.1. Dalībnieku sapulce nolemj: 

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

2021.gada III. ceturksnim. 

 

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

2021.gada III ceturksni: 

3.1.Dalībnieku sapulce nolemj: 

Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” saimnieciskās 

darbības atskaiti 2021.gada III. ceturksnim. 

 

4.Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” valdes locekļa prēmēšanu: 

4.1.Izmaksāt valdes loceklim Aigaram Pukam prēmiju divu mēnešalgu atlīdzības apmērā par 

2020.gada darbības rezultātiem.  

 

 
Balsojumi: lēmumi pieņemti vienbalsīgi 


