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NOTEIKUMI 
LIEPĀJĀ 

 
  2019.gada 19.decembrī 

                                         
                                         Nr.4 

(prot. Nr.14, 25.#) 

Nr.233             
 

Kārtība, kādā kapitāla daļu turētāja  
pārstāvis vai kapitālsabiedrības  
padome saņem un izvērtē atsevišķu  
institūciju un amatpersonu viedokli  
pirms vidēja termiņa darbības  
stratēģijas apstiprināšanas  

 Izdoti saskaņā ar Publiskas personas kapitāla 
daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 
33.pantu   

 
1. Noteikumi nosaka kārtību un darbības, kādas veicamas pirms kapitāla 

daļu turētāja pārstāvis vai kapitālsabiedrības padome (ja tāda ir izveidota) apstiprina 
kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju (turpmāk - Stratēģija). 

 

2. Valdes pienākums ir savlaicīgi izstrādāt, saņemt attiecīgus saskaņojumus 
un nodrošināt Stratēģijas (ar jaunu darbības termiņu) apstiprināšanu, nodrošinot 
Stratēģiju darbības termiņu nepārtrauktību, proti, Stratēģijas izstrāde un apstiprināšana 
jānodrošina līdz spēkā esošās Stratēģijas darbības beigu termiņam. 

 

3. Valdei jānodrošina Stratēģijas un to grozījumu rakstiska saskaņošana ar 
šādām Liepājas pilsētas pašvaldības institūcijām: 

3.1. Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības 
administrācija" (turpmāk - Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija) Attīstības 
pārvaldi - par Stratēģijas atbilstību Liepājas pilsētas pašvaldības attīstības plānošanas 
dokumentiem; 

3.2. Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Finanšu pārvaldi - par 
kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz pašvaldības budžeta izdevumiem; 

3.3. Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Kapitālsabiedrību 
pārvaldības uzraudzības un revīzijas daļu – par izstrādātās Stratēģijas atbilstību 
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57.pantam; 

3.4. amatpersonu, struktūrvienību vai institūciju, kas atbildīga par noteikto 
nozari - par Stratēģijā noteikto nefinanšu mērķu atbilstību kapitālsabiedrībai 
noteiktajam vispārējam stratēģiskam mērķim, tiesību aktiem un politikas plānošanas 
dokumentiem un, ka Stratēģijā noteiktie nefinanšu mērķi ir saistīti ar publiskai personai 
noteikto funkciju izpildes nodrošināšanu. 

 

4. Liepājas pilsētas pašvaldības institūcija Stratēģijas izvērtēšanu veic divu 
nedēļu laikā no dienas, kad Stratēģija saņemta izvērtēšanai. 

 

5. Ja Liepājas pilsētas pašvaldības institūcijai nav iebildumi par izstrādāto 
Stratēģiju, tad saskaņojums tiek veikts izdarot saskaņojuma uzrakstu, kas noformēts 
atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

6. Ja kādai no Liepājas pilsētas pašvaldības institūcijām ir iebildumi par 
izstrādāto Stratēģiju, tā nepieciešamības gadījumā iebildumus noformē atzinuma 
veidā. Valde atbilstoši Liepājas pilsētas pašvaldības institūcijas norādījumiem veic 
attiecīgus labojumus un iesniedz Stratēģiju atkārtotai saskaņošanai. Liepājas pilsētas 
pašvaldības institūcijai saskaņojums jāveic šo noteikumu 4.punktā noteiktajā termiņā. 



 

 

7. Ja Stratēģijā nepieciešams veikt grozījumus, valde sagatavo dalībnieku 
sapulces lēmuma projektu ar nepieciešamajiem grozījumiem Stratēģijā un iesniedz 
izskatīšanai dalībnieku sapulcē (ja nav izveidota padome), pirms tam nodrošinot 
Stratēģijas grozījumu saskaņošanu ar Liepājas pilsētas pašvaldības institūcijām 
kārtībā, kādā veicama pamatdokumenta - Stratēģijas saskaņošana, ievērojot noteiktos 
termiņus. 

 

8. Kārtība stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī. 
  
  

 

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS 
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