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SIA „Liepājas tramvajs” 

Kapitāla daļu turētāja pārstāvei 

Dacei Arājai 

Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401 

 

 

Liepājā,  

30.01.2020. 

 

Par dalībnieku sapulci 

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

2020.gada 14.februārī, 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” 2020.gada budžeta plāna 

apstiprināšanu. 

3. Par piekrišanu  sabiedrībai  ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” slēgt darījumu par 

320 000.00 EUR „Tramvaja depo sliežu ceļa rekonstrukcija”.  

 

 

Pielikumā:  - Pamatojums „Tramvaja depo sliežu ceļa rekonstrukcija” iepirkuma procedūrai           

uz 1 lpp. 

-  Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” budžeta plāns 

2020.gadam uz 10 lpp. 

     

 

Valdes loceklis        Aigars PUKS 

 

 

 

 



 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” pieņemtie lēmumi 

dalībnieku sapulcē 14.02.2020. 

 

Darba kārtības apstiprināšana: 

NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību:  

 

 Darba kārtība:  

1.Par sabiedrības dalībnieku sapulces protokolētāja apstiprināšanu.  

Ziņo Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Dace Arāja. 

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

apstiprināšana. 

Ziņo valdes loceklis Aigars Puks. 

3.Par piekrišanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” slēgt darījumu par 

320 000.00 EUR „Tramvaja depo sliežu  ceļa rekonstrukcija”. 

Ziņo valdes loceklis Aigars Puks. 

 

1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana: 

1.1.Dalībnieku sapulce nolemj:  

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”  2020.gada budžeta 

plāna apstiprināšana: 

2.1. Dalībnieku sapulce nolemj: 

Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas tramvajs” Budžeta plānu 

2020.gadam. 

 

3. Par piekrišanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Liepājas tramvajs” slēgt 

darījumu par 320 000.00 EUR „Tramvaja depo sliežu  ceļa rekonstrukcija”: 

3.1. Dalībnieku sapulce nolemj: 

Piekrist sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas tramvajs” “Tramvaja depo sliežu ceļa 

rekonstrukcija” izmaksām nepārsniedzot 320 000.00 EUR (trīs simti divdesmit tūkstoši euro). 

 

 

 

 

 


