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LĒMUMS 
LIEPĀJĀ 

 

  

  2019. gada 19. decembrī                                        Nr.489 
(prot. Nr.14, 25.#) 

Nr.233             
 

Par pašvaldības kontrolēto kapitālsabiedrību 
pārvaldību  

 
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 41.panta pirmās daļas 2. un 

4.punktu, 21.panta pirmo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 
1. un 2.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 
likuma 14.panta pirmo daļu, 31.panta desmito daļu, 33.pantu, 34.panta trešo daļu 
(likuma redakcijā, kas stāsies spēkā 2020.gada 1.janvārī) un izskatot Liepājas pilsētas 
domes pastāvīgās Finanšu komitejas 2019.gada 12.decembra lēmumu (sēdes 
protokols Nr.12), LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME 

 

N O L E M J : 
 

1. Apstiprināt šādus Liepājas pilsētas domes noteikumus: 
1.1. Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra noteikumus Nr.2 

"Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi"; 
1.2. Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra noteikumus Nr.3 

"Kārtība, kādā kapitāla daļu turētāja pārstāvis izvērtē finanšu darbības efektivitātes un 
vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu 
kapitālsabiedrībās, kurās pašvaldībai ir līdzdalība"; 

1.3. Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra noteikumus Nr.4 "Kārtība, 
kādā kapitāla daļu turētāja pārstāvis vai kapitālsabiedrības padome saņem un izvērtē 
atsevišķu institūciju un amatpersonu viedokli pirms vidēja termiņa darbības stratēģijas 
apstiprināšanas"; 

1.4. Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra noteikumus Nr.5 "Par 
Liepājas pilsētas domes 2015.gada 10.decembra noteikumu Nr.1 "Par valdes un 
padomes locekļu amatu kandidātu nominēšanu kapitālsabiedrībās, kurās Liepājas 
pilsētas pašvaldībai kā dalībniekam ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus" 
atzīšanu par spēku zaudējušiem". 

 

2. Atzīt par spēku zaudējušiem: 
2.1. Liepājas pilsētas domes 2015.gada 10.decembra lēmumu Nr.545 "Par 

pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvjiem" ar 2020.gada 1.janvāri; 
2.2. Liepājas pilsētas domes 2015.gada 10.decembra lēmuma Nr.544 "Par 

kapitālsabiedrībām" 6.punktu ar dienu, kad Ministru kabinets noteicis kārtību kādā 
nominē kandidātus valdes un padomes locekļu amatiem. 

 
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS                       Jānis VILNĪTIS 

 

 
Nosūtāms: 

 
Izpilddirektora birojam, Kapitālpārvaldības un audita daļai, Attīstības 
pārvaldei, Juridiskajai daļai, Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības 
daļai, kapitālsabiedrībām  


