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LĒMUMS 

Rīgā 

 

02.06.2022.  Nr.2.5-3-53  

 

Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

„Rīgas cirks” 

 

Par valsts sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību „Rīgas cirks” 2021.gada 

pārskatu 

 

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 

pārvaldības likuma 12.panta pirmo daļu un 66.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu 

Kultūras ministrija valsts kapitāla daļu turētāja pārstāves – valsts sekretāres Daces 

Vilsones personā, kura rīkojas uz Kultūras ministrijas 2019.gada 9.janvāra 

rīkojuma Nr.2.3-1-12 „Par valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvjiem” 1.1.7.punkta 

pamata, pārstāvot visu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas cirks”, 

reģistrācijas Nr.40003027789, (turpmāk – kapitālsabiedrība) reģistrēto 

pamatkapitālu un iepazīstoties ar kapitālsabiedrības valdes ziņojumu par 

kapitālsabiedrības 2021.gada pārskatu un kapitālsabiedrības zvērināta revidenta – 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību „PB Audit”, reģistrācijas Nr.44103142230, 

2022.gada 30.maija ziņojumu, nolemj: 

 

1. Apstiprināt kapitālsabiedrības 2021.gada pārskatu. 

 

2. Uzdot kapitālsabiedrības valdei zaudējumus 51 254,00 euro (piecdesmit 

viens tūkstotis divi simti piecdesmit četri euro, 00 centi) apmērā segt no 

iepriekšējo gadu peļņas 32 482,00 euro (trīsdesmit divi tūkstoši četri simti 

astoņdesmit divi euro, 00 centi) apmērā un no kapitālsabiedrības nākamo 

trīs gadu peļņas 18 772,00 euro (astoņpadsmit tūkstoši septiņi simti 

septiņdesmit divi euro, 00 centi) apmērā. 

 

3. Ņemot vērā, ka kapitālsabiedrība 2021.gadu beigusi ar zaudējumiem, uzdot 

kapitālsabiedrības valdei līdz 2022.gada 20.jūnijam iesniegt Kultūras 

ministrijā zaudējumu segšanas plānu, kā arī, lai uzraudzītu finanšu situāciju 
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kapitālsabiedrībā deviņu mēnešu periodā, veikt kapitālsabiedrības papildu 

finanšu uzraudzības pasākumus, sasaucot dalībnieku sapulci ne vēlāk kā 

līdz 2022.gada 31.oktobrim. 

 

4. Uzdot kapitālsabiedrības valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un 

termiņos iesniegt apstiprināto kapitālsabiedrības 2021.gada pārskatu, 

zvērināta revidenta 2022.gada 30.maija ziņojumu un dalībnieku sapulces 

lēmumu par 2021.gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajām institūcijām. 

 

5. Pamatojoties uz atbildīgā darbinieka 2022.gada 31.maija ziņojumu 

kapitālsabiedrības valsts kapitāldaļu turētāja pārstāvim kārtējai dalībnieku 

sapulcei pielikumu „Pārbaudes akts par valsts sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību „Rīgas cirks” tīmekļvietnē https://cirks.lv/ publicēto informāciju” 

(reģistrēts Kultūras ministrijā 31.05.2022., Nr.3.1.2-13-74), kurā 

konstatēts, ka kapitālsabiedrības tīmekļvietnē nav atrodama visa 

normatīvajos aktos noteiktā publicējamā aktuālā informācija par 

kapitālsabiedrības darbību, kapitālsabiedrības valdei līdz 2022.gada 

15.jūnijam nodrošināt normatīvajos aktos noteiktās publicējamās 

informācijas par kapitālsabiedrības darbību ievietošanu kapitālsabiedrības 

tīmekļvietnē, par to informējot Kultūras ministrijas atbildīgo darbinieku. 
 

 

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve (paraksts*) D.Vilsone 
 

 

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rutkēviča 67330261 

Andra.Rutkevica@km.gov.lv 
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