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L Ē M U M S  
Kocēnos 

 
2022.gada 15.septembrī          Nr.562 
            (ārkārtas sēdes protokols Nr.17, 3.§) 

 
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, vispārējo stratēģisko mērķi – veselīga dzīvesveida un sporta popularizēšana, 
sporta infrastruktūras nodrošināšana, attīstība un uzturēšana, Valmieras novada pašvaldības 
(turpmāk – Pašvaldība) domes 30.09.2021. lēmumu Nr.347 (protokols Nr.12, 5.§) “Par Nacionālās 
nozīmes sporta bāzes statusu”, mantiskā ieguldījuma vērtētāja, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
“Interbaltija”, reģistrācijas Nr.40003518352, 02.09.2022. atzinumu par mantisko ieguldījumu, 
nosakot mantiskā ieguldījuma priekšmetu vērtību 25 106 000 euro, Saimniecisko lietu un Finanšu 
komitejas 15.09.2022. atzinumu,  
 
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 16 (Andris Klepers, Edgars Grandāns, Guntars Štrombergs, 
Guntis Gladkins, Harijs Rokpelnis, Jānis Baiks, Jānis Dainis, Jānis Olmanis, Jānis Skrastiņš, Jānis 
Upenieks, Kaspars Kļaviņš, Mareks Bērziņš, Reinis Muižnieks, Ričards Gailums, Toms Upners, 
Vugars Ecmanis), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

 
1. atbalstīt SIA “Valmieras Olimpiskais centrs” pamatkapitāla palielināšanu, palielinot Pašvaldībai 

piederošo daļu skaitu, veicot mantisko ieguldījumu, kuru veido Pašvaldībai piederošais 
nekustamais īpašums (kadastra Nr.96015100002) Jāņa Daliņa ielā 2, Valmierā, Valmieras 
nov. (turpmāk – Nekustamais īpašums), kurš sastāv no būves ar kadastra 
apzīmējumu 96010100032001 (vieglatlētikas manēža) un būves ar kadastra 
apzīmējumu 96010100032002 (stadions), Nekustamajā īpašumā esošā kustamā manta, kas 
nepieciešama Nekustamā īpašuma darbības nodrošināšanai, un transportlīdzeklis (traktors 
KIOTI, reģistrācijas Nr.T735ZM), novērtējuma vērtība 25 106 000 euro; 

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

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



4. lēmums stājas spēkā 2022.gada 15.septembrī. 
 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts)  Jānis Baiks 
 


