
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas simfoniskais orķestris” 

reģistrācijas Nr.42103049403 

dalībnieku sapulces protokols  
 

Rīgā, 2020.gada 16.decembrī 
 

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ Liepājas simfoniskais orķestris” (turpmāk – 

kapitālsabiedrība) parakstītais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls ir 58 053 euro. 
 

Sapulcē piedalās: 

Latvijas Republikas Kultūras ministrija, reģistrācijas Nr.90000042963, daļu skaits: 58 053, 

kas pārstāv 100 % balsstiesīgā pamatkapitāla un kuras vārdā, pamatojoties uz Publiskas 

personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo daļu un 

Kultūras ministrijas 2019.gada 9.janvāra rīkojuma Nr.2.3.-1-12 „Par valsts kapitāla daļu 

turētāja pārstāvjiem” 1.2.4.punktu, rīkojas valsts sekretāra vietniece attīstības un finanšu 

jautājumos Baiba Zakevica.  
 

Sapulces vadītāja:  

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve, Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece attīstības 

un finanšu jautājumos Baiba Zakevica. 
 

Protokolists:  

Kapitālsabiedrības atbildīgais darbinieks – Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta 

Nozaru politikas nodaļas vecākais referents Mārcis Katajs. 
 

Darba kārtībā:  

Par kapitālsabiedrības valdes locekļa iecelšanu 
 

Sapulcē nolēma: 

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta 

pirmo daļu, 31.panta astotās daļas 1.punktu, 66.panta pirmās daļas 3.punktu, 79.panta trešo 

daļu un Komerclikuma 224.panta pirmo daļu: 

 

1. pamatojoties uz vērtēšanas komisijas, kas apstiprināta ar Kultūras ministrijas 2020.gada 

4.novembra rīkojumu Nr.2.3-2-64 „Par vērtēšanas komisijas izveidi”, 2020.gada 

24.novembra atzinumā sniegto izvērtējumu, ievēlēt ar 2021.gada 1.janvāri uz nākamo 

pilnvaru termiņu par kapitālsabiedrības valdes locekli Uldi Lipski (personas kods: 

150469-11021); 
 

Balsoja par: Latvijas Republikas Kultūras ministrija. 
 

2. pilnvarot kapitālsabiedrības valdes locekli Uldi Lipski parakstīt pieteikumu 

komercreģistra iestādei un 14 dienu laikā no šā lēmuma pieņemšanas dienas iesniegt 

komercreģistra iestādē Komerclikumā noteiktās ziņas, un saņemt nepieciešamos 

dokumentus. 
 

Balsoja par: Latvijas Republikas Kultūras ministrija.  
 

 

Sapulces vadītāja (paraksts*) B.Zakevica 

 

Protokolists (paraksts*) M.Katajs 
 

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 
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