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Informācija par SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” 08.11.2022. dalībnieku 

sapulces lēmumiem 

 

#1 

Par SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” dalībnieku sapulces darba kārtības 

apstiprināšanu 

Dalībnieku sapulce nolemj: 

Apstiprināt 2022.gada 8.novembra dalībnieku sapulces sekojošu darba kārtību: 

1. 1. Par SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” dalībnieku sapulces darba kārtības 

apstiprināšanu. 

2. Par SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu. 

3. Par finanšu darbības efektivitāti un vidējā termiņa stratēģijā noteiktajiem finanšu un 

nefinanšu mērķiem 2021.gadā. Par SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” darbību 2021.gadā.  

4. Par grozījumiem SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” vidēja termiņa darbības 

stratēģijā 2021.-2023.gadam.  

5. Atskaite par 2022.gada 3.ceturkšņa budžeta faktisko izpildi. 

6. Atskaite par valdes svarīgākajiem pieņemtajiem lēmumiem 2022.gada 3.ceturksnī. 

 

#2 

Par SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu 

Dalībnieku sapulce nolemj: 

iecelt par sapulces protokolētāju – kapitāla daļu turētāja pārstāvja atbildīgo darbinieku Ivetu 

Strautmani. 

 

#3 

Par finanšu darbības efektivitāti un vidējā termiņa darbības stratēģijā noteiktajiem 

finanšu un nefinanšu mērķiem 2021.gadā. Par SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” 

darbību 2021.gadā 

Dalībnieku sapulce nolemj: 

Atzīt par daļēji izpildītiem vidēja termiņa stratēģijā izvirzītos 2021.gada finanšu un nefinanšu 

mērķus. Atzīt finanšu un nefinanšu mērķu daļējas izpildes iemeslus par attaisnotiem  2021.gadā 

valstī noteikto ierobežojumu dēļ sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību. 

Pieņemt zināšanai valdes sniegto pašnovērtējumu  un izmaksāt sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “Liepājas Latviešu biedrības nams” valdes loceklei Vitai Hartmanei prēmiju vienas 

mēneša atlīdzības apmērā.   
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#4 

Par grozījumiem SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” vidēja termiņa darbības 

stratēģijā 2021.-2023.gadam 

Dalībnieku sapulce nolemj:   

Apstiprināt grozījumus sabiedrības  ar ierobežotu atbildību “Liepājas latviešu biedrības nams”  

Vidēja termiņa darbības stratēģijā 2021.- 2023.gadam.  

 

#5 

Atskaite par 2022.gada 3.ceturkšņa budžeta faktisko izpildi   

Dalībnieku sapulce nolemj: 

Pieņemt zināšanai SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” atskaiti par 2022.gada 3.ceturkšņa 

budžeta plāna faktisko izpildi.  

#6 

Atskaite par valdes svarīgākajiem pieņemtajiem lēmumiem 2022.gada 3.ceturksnī 

Dalībnieku sapulce nolemj: 

Pieņemt zināšanai SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” valdes locekles Vitas Hartmanes 

atskaiti par valdes svarīgākajiem pieņemtajiem lēmumiem 2022.gada 3.ceturksnī. 

 

  

 


