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Par valsts sabiedrības ar ierobežotu
atbildību
„Latvijas
Nacionālais
teātris” 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 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” 1.2.5.punkta pamata, pārstāvot visu valsts
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais teātris”, reģistrācijas
Nr.40003786149, (turpmāk – kapitālsabiedrība) reģistrēto pamatkapitālu un
iepazīstoties ar kapitālsabiedrības valdes ziņojumu par kapitālsabiedrības
2020.gada pārskatu un kapitālsabiedrības zvērināta revidenta – sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „Briede un Vīndedze”, reģistrācijas Nr.40103358453,
2021.gada 21.aprīļa ziņojumu, nolemj:
1. Apstiprināt kapitālsabiedrības 2020.gada pārskatu.
2. Noteikt, ka kapitālsabiedrības 2020.gada peļņa 1 296 euro (viens tūkstotis
divi simti deviņdesmit seši euro, 00 centi) izlietojama sekojoši:
2.1. dividendēs izmaksājamā peļņas daļa, pamatojoties uz Ministru
kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr. 806 „Kārtība, kādā
valsts kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās
valsts ir dalībnieks (akcionārs), prognozē un nosaka dividendēs
izmaksājamo peļņas daļu un veic maksājumus valsts budžetā par valsts
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kapitāla izmantošanu” 3.punktu – 80 procenti no kapitālsabiedrības
pārskata gada peļņas 1 037 euro (viens tūkstotis trīsdesmit
septiņi euro, 00 centi);
2.2. atlikusī peļņas daļa – 20 procenti no kapitālsabiedrības pārskata gada
peļņas – 259 euro (divi simti piecdesmit deviņi euro, 00 centi)
ieguldāma kapitālsabiedrības attīstībā.
3. Uzdot kapitālsabiedrības valdei šā lēmuma 2.1.punktā noteikto dividendēs
izmaksājamo peļņas daļu iemaksāt Valsts kases noteiktajā kontā
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4. Uzdot kapitālsabiedrības valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un
termiņos iesniegt apstiprināto kapitālsabiedrības 2020.gada pārskatu,
zvērināta revidenta 2021.gada 21.aprīļa ziņojumu un dalībnieku sapulces
lēmumu par 2020.gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajām institūcijām.
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