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2021.gada 16.septembrī Nr.326
(protokols Nr.11, 42.§)

Par  SIA  “Valmieras  Olimpiskais
centrs” pamatkapitāla palielināšanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, kas cita starpā
nosaka,  ka,  pildot  savas  funkcijas,  pašvaldībām  likumā  noteiktajā  kārtībā  ir  tiesības  dibināt
kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās, 21.panta pirmo daļu, kas cita
starpā  nosaka,  ka  dome var  izskatīt  jebkuru  jautājumu,  kas  ir  attiecīgās  pašvaldības  pārziņā,
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldes likuma 5.panta pirmo daļu, kas
nosaka, ka lēmumu par publiskas personas līdzdalības iegūšanu vai izšķirošās ietekmes iegūšanu
vai izbeigšanu kapitālsabiedrībā pieņem attiecīgās publiskās personas augstākā lēmējinstitūcija,
63.panta  pirmās  daļas  1.punktu,  kas  nosaka,  ka  sabiedrības  pamatkapitālu  var  palielināt
dalībniekiem  izdarot  ieguldījumus  sabiedrības  pamatkapitālā  un  pretī  saņemot  attiecīgu  skaitu
jauno  daļu;  ņemot  vērā  Valmieras  pilsētas  pašvaldības  domes  23.12.2015.  lēmumā  Nr.500
(protokols Nr.13, 34.§) “Par Valmieras pilsētas pašvaldības līdzdalības saglabāšanu “VIDZEMES
OLIMPISKAIS  CENTRS,  SIA”  noteikto  SIA  “Valmieras  Olimpiskais  centrs”,  reģistrācijas
Nr.54103025871, (turpmāk – SIA “VOC”) vispārējo stratēģisko mērķi – veselīga dzīvesveida un
sporta popularizēšana,  sporta infrastruktūras nodrošināšana,  attīstība un uzturēšana,  Valmieras
pilsētas pašvaldības domes 23.08.2018. lēmumu Nr.295 (protokols Nr.9, 29.§) “Par peldbaseina
Rīgas ielā 91, Valmierā,  apsaimniekošanu”, Valmieras pilsētas pašvaldības domes 27.06.2019.
lēmumu  Nr.205  (protokols  Nr.9,  8.§)  “Par  BMX  riteņbraukšanas  trases  apsaimniekošanu”,
Valmieras  novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība)  29.07.2021.  saistošos noteikumus Nr.4
(ārkārtas  sēdes  protokols  Nr.6,  2.§)  “Par  Valmieras  novada  pašvaldības  2021.gada  budžetu”,
ievērojot SIA “VOC” 18.08.2021. iesniegumu Nr.1.11/21/84 (saņemts Pašvaldībā 20.08.2021. un
reģistrēts  ar  Nr.5.1.2/21/597)  un  Pašvaldības  domes  pastāvīgo  komiteju  kopīgās  sēdes
09.09.2021. atzinumu, 

Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 15 (J.Olmanis, G.Gladkins, J.Skrastiņš, G.Ķibere, T.Upners,
J.Dainis,  A.Klepers,  R.Muižnieks,  K.Kļaviņš,  H.Rokpelnis,  J.Jakovins,  V.Ecmanis,  E.Grandāns,
J.Grasbergs, M.Bērziņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. atbalstīt SIA “VOC” pamatkapitāla palielināšanu, palielinot Pašvaldībai piederošo daļu skaitu,
veicot mantisko un naudas līdzekļu ieguldījumu, kuru veido:
1.1. peldbaseina ēka (kadastra apzīmējums 9601 003 1202 012) un zemes vienība (kadastra

apzīmējums 9601 003 0050) ar saistītajām inženierkomunikācijām; novērtējuma vērtība
7 138 000 euro;

1.2. BMX  trase  (kadastra  apzīmējums  96010031202013),  BMX  starta  ēka  (kadastra
apzīmējums  9601  003  1202  014)  un  zemes  vienība  (kadastra  apzīmējums
9601 003 0048)  ar  saistītajām  inženierkomunikācijām;  novērtējuma  vērtība
1 997 000 euro;

1.3. peldbaseinā  un  BMX  trasē  esošie  pamatlīdzekļi  un  inventārs;  novērtējuma  vērtība
1 329 680 euro;



1.4. naudas līdzekļi  33 670  euro apmērā,  kas paredzēti  ēkas Čempionu ielā 2,  Valmierā,
Valmieras  novadā  jumta un  fasādes pārbūves  projekta  izstrādei,  aprīkojuma iegādei
veselības centram peldbaseinā;

1.5. naudas līdzekļi  22 838  euro apmērā, kas paredzēti futbola stadiona Čempionu ielā 1,
Valmierā,  Valmieras  novadā  zemtribīņu  telpu  izbūves  papildus  darbu  veikšanai,
finansējumu paredzot Pašvaldības 2021.gada budžeta grozījumos;

2. noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā minētais ieguldījums ir izmantojams SIA “VOC”, īstenojot tai
noteiktā  stratēģiskā  mērķa,  veselīga  dzīvesveida  un  sporta  popularizēšana,  sporta
infrastruktūras nodrošināšana, attīstība un uzturēšana, izpildi;

3. uzdot  SIA  “VOC”  kapitāla  daļu  turētāja  pārstāvim veikt  visas  nepieciešamās  darbības,  lai
nodrošinātu lēmuma izpildi;

4. lēmums stājas spēkā 2021.gada 16.septembrī.

Domes priekšsēdētāja vietnieks 
infrastruktūras un uzņēmējdarbības jautājumos (personīgais paraksts) Guntis Gladkins
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