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LĒMUMS 

Rīgā 

 

17.06.2021.  Nr.2.5-3-32  

 

Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

„Rīgas cirks” 

cirks@cirks.lv 

 

Par valsts sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību „Rīgas cirks” 2020.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 2020.gada pārskatu un kapitālsabiedrības zvērināta revidenta – 

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

2021.gada 4.jūnija ziņojumu, nolemj: 

 

1. Apstiprināt kapitālsabiedrības 2020.gada pārskatu. 

 

2. Noteikt, ka kapitālsabiedrības 2020.gada peļņas daļa 30 553 euro 

(trīsdesmit tūkstoši pieci simti piecdesmit trīs euro, 00 centi) apmērā 

atbilstoši valsts kapitāla daļu turētāja 2020.gada 5.jūnija lēmuma Nr.2.5-3-

37 „Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas cirks” 2019.gada 

pārskatu” 2.punktam tiek novirzīta kapitālsabiedrības iepriekšējo gadu 

zaudējumu segšanai, bet atlikusī peļņas daļa 4 587 euro (četri tūkstoši pieci 

simti astoņdesmit septiņi euro, 00 centi) apmērā atbilstoši Ministru kabineta 

2018.gada 3.oktobra rīkojuma Nr.477 „Par valstij dividendēs izmaksājamo 

valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas cirks” peļņas daļu” 
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2.punktam tiek novirzīta kapitālsabiedrības plānotajām investīcijām – 

materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai – atbilstoši kapitālsabiedrības vidēja 

termiņa darbības stratēģijai 2018. – 2021.gadam, lai nodrošinātu ilgtermiņa 

attīstību un augstvērtīgu māksliniecisko darbību. 

 

3. Uzdot kapitālsabiedrības valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un 

termiņos iesniegt apstiprināto kapitālsabiedrības 2020.gada pārskatu, 

zvērināta revidenta 2021.gada 4.jūnija ziņojumu un dalībnieku sapulces 

lēmumu par 2020.gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajām institūcijām. 

 

 

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

 

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Katajs 67330327 

Marcis.Katajs@km.gov.lv 
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