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LĒMUMS 

Rīgā 

 

26.09.2022.  Nr.2.5-3-82  

 

 

Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

„Liepājas simfoniskais orķestris” 

 

Par valsts sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību „Liepājas simfoniskais 

orķestris” zvērināta revidenta 

iecelšanu un atlīdzības noteikšanu 

 

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 

pārvaldības likuma 12.panta pirmo daļu un 66.panta pirmās daļas 5. un 8.punktu 

Kultūras ministrija valsts kapitāla daļu turētāja pārstāves – valsts sekretāra 

vietnieces attīstības un finanšu jautājumos Baibas Zakevicas personā, kura rīkojas 

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

kapitāla daļu turētāja pārstāvjiem” 1.2.4.punkta pamata, pārstāvot visu valsts 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas simfoniskais orķestris”, reģistrācijas 

Nr.42103049403, (turpmāk – kapitālsabiedrība) reģistrēto pamatkapitālu, nolemj: 

 

- iecelt par kapitālsabiedrības 2022.gada pārskata revidentu sabiedrību ar 

ierobežotu atbildību „Nexia Audit Advice”, reģistrācijas Nr.40003858822, 

un apstiprināt kapitālsabiedrības valdes iesniegto pakalpojuma cenas apmēru 

1 600 euro bez PVN. 
 

 

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve (paraksts*) B.Zakevica 
 

 

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 
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Valsts sabiedrības ar ierobežotu „Liepājas simfoniskais orķestris” 

reģistrācijas Nr.42103049403 

dalībnieku sapulces protokols 

 

Rīgā, 2022.gada 23.septembrī 

 

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

kapitālsabiedrība) parakstītais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls ir 210 312 euro. 

 

Sapulcē piedalās:  

Latvijas Republikas Kultūras ministrija, reģistrācijas Nr.90000042963, daļu skaits: 210 312, 

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 2022.gada pārskata zvērināta revidenta iecelšanu un atlīdzības 

noteikšanu.  

 

Sapulcē nolēma: 

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta 

pirmās daļas 5. un 8.punktu un, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes locekļa Guntara Ķirša 

2022.gada 20.septembra vēstuli Nr.1.-5/3 „Par zvērināta revidenta apstiprināšanu 2022.gadam” 

(reģistrēta Kultūras ministrijā 20.09.2022., Nr.2.4-1/4204), iecelt par kapitālsabiedrības 

2022.gada pārskata revidentu sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Nexia Audit Advice”, 

reģistrācijas Nr.40003858822, un apstiprināt kapitālsabiedrības valdes iesniegto pakalpojuma 

cenas apmēru 1 600 euro bez PVN. 

 

Balsoja par: Latvijas Republikas Kultūras ministrija. 

 

 

Sapulces vadītāja (paraksts*) B.Zakevica 

 

 

Protokolists (paraksts*) M.Katajs 


