
 
PROJEKTS 

 

L Ē M U M S  
Valmierā 

  
2023.gada 30.martā              Nr.__ 
             (protokols Nr.__, __.§) 
 
Par SIA “VALMIERAS OLIMPISKAIS 
CENTRS” pamatkapitāla palielināšanu 
 

Pamatojoties uz Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) 2023.gada budžetā 
(apstiprināts ar Valmieras novada pašvaldības domes 2023.gada 31.janvāra saistošiem 
noteikumiem Nr.82 “Par Valmieras novada pašvaldības 2023.gada budžetu”) paredzēto finanšu 
atbalstu SIA “VALMIERAS OLIMPISKAIS CENTRS” vispārējā stratēģiskā mērķa īstenošanai un 
materiāltehniskās bāzes un infrastruktūras attīstībai 2023.gadā: 83 565,00 euro apmērā, kā arī 
Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 7.punktu pašvaldības autonomā funkcija ir veicināt sporta 
attīstību, tā paša likuma 10.panta pirmās daļas 9.punktu tikai domes kompetencē ir likumā noteiktajā 
kārtībā izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldību kapitālsabiedrības un nodibinājumus, kā arī lemt 
par dalību kapitālsabiedrībās, biedrībās un nodibinājumos, Publiskas personas kapitāla daļu un 
kapitālsabiedrību pārvaldes likuma 1.panta pirmās daļas 6.punktu, kas nosaka, ka privāta 
kapitālsabiedrība ir kapitālsabiedrība, kurā kapitāla daļas vai akcijas pieder publiskai personai un 
citai personai, Komerclikuma 210.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka tikai dalībnieku 
sapulces kompetencē ietilpst pamatkapitāla palielināšana vai samazināšana, Komerclikuma 
151.panta pirmo daļu, pamatkapitālu apmaksā ar naudu vai mantisku ieguldījumu, 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 “VOC”, reģistrācijas Nr.54103025871, vispārējo stratēģisko mērķi – veselīga 
dzīvesveida un sporta popularizēšana, sporta infrastruktūras nodrošināšana, attīstība un 
uzturēšana, Pašvaldības domes 2023.gada 31.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.82 “Par 
Valmieras novada pašvaldības 2023.gada budžetu” un Pašvaldības domes Saimniecisko lietu un 
Finanšu komiteju 16.03.2023. atzinumiem,  
 
Pašvaldības dome, balsojot: PAR –, PRET –, ATTURAS –, nolemj: 

  
1. atbalstīt SIA “VALMIERAS OLIMPISKĀ CENTRA” pamatkapitāla palielināšanu, palielinot 

Pašvaldībai piederošo daļu skaitu, veicot naudas līdzekļu 83 565,00 euro (astoņdesmit trīs 
tūkstoši pieci simti sešdesmit pieci euro, 00 centi) ieguldījumu, kas sastāda: 
1.1. 29 565 euro (divdesmit deviņi tūkstoši pieci simti sešdesmit pieci euro un 00 centi) BMX 

trases pārbūvei, novērošanas kameru atjaunošanai, laika kontroles sistēmai MyLaps un 
darbarīkiem, materiāliem; 

1.2. 20 000 euro (divdesmit tūkstoši euro un 00 centi), no tā 12 000 euro mākslīgā zālāja 
futbola laukuma attīstībai un 8 000 euro ledus halles saldēšanas sistēmu uzturēšanai; 

1.3. 19 000 euro (deviņpadsmit tūkstoši euro un 00 centi), no tā 9 000 euro vieglatlētikas 
elektronikas iegādei, 10 000 euro sporta aprīkojuma iegādei; 

1.4. 15 000 euro (piecpadsmit tūkstoši eiro un 00 centi) projektu izstrādei viesnīcas “SPORTS 
HOTEL” ūdens un apkures pieslēguma sistēmas pārslēgšanai no A/S “Valmieras Piens” 
apgādes sistēmas uz SIA “Valmieras ūdens” apgādes sistēmu;  

2. noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā minētais ieguldījums ir izmantojams SIA “VALMIERAS 
OLIMPISKAIS CENTRS”, īstenojot tai noteikto stratēģisko mērķi – veicināt iedzīvotāju veselīgu 
dzīvesveidu un sportu, nodrošinot sporta un ar veselīgu dzīvesveidu saistīto pakalpojumu 
pieejamību, stabilitāti, nepārtrauktību, daudzveidību, kvalitāti un ilgtspēju, efektīvi pārvaldot un 
attīstot sporta infrastruktūru, popularizējot SIA “Valmieras Olimpiskais centrs” kā nozīmīgu 
daudzfunkcionālo sporta kompleksu ne tikai Pašvaldībā, bet arī Vidzemes reģionā; 

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


