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Neklātienes balsojums,
Latvijas Olimpiskās komitejas telpās
Elizabetes ielā 49 (2. stāvā), Rīgā

Piedalās:

Pieaicinātie: ---

Sēdes vadītājs: Aldons Vrubļevskis
Protokolē: Raitis Keselis

Darba kārtība

1. Par SIA “Liepājas Olimpiskais centrs” pamatkapitāla
palielināšanu. A.Vrubļevskis

2. Par SIA „Zemgales Olimpiskais centrs” pamatkapitāla
palielināšanu. A.Vrubļevskis

1. Izteicās:---.
------------------

NOLEMJ:
1.1. Pieņemt zināšanai SIA “Liepājas Olimpiskais centrs” (LOC) 2017. gada 14. februāra
vēstuli Nr. 7./1.9. par LOC pamatkapitāla palielināšanu Liepājas ledus halles iegādes un
uzlabošanas projekta ietvaros, kā arī Liepājas pilsētas domes priekšlikumu attiecībā uz
ieguldījuma veikšanu LOC pamatkapitālā.
1.2. Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2016. gada 8. decembra saistošajiem noteikumiem
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Kirovs Lipmans

Jānis Baiks Jānis Mežeckis
Raimonds Bergmanis Andris Rāviņš
Baiba Broka Raimonds Rublovskis
Dainis Dukurs Jevgēņijs Saproņenko
Andris Feldmanis Atis Sausnītis
Einars Fogelis Uldis Sesks
Igo Japiņš Jānis Upenieks
Jānis Kols Valdis Voins
Kārlis Lejnieks Aldons Vrubļevskis
Aivars Lembergs Žoržs Tikmers



Nr. 32 “Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2017. gadam”” piekrist palielināt SIA
“Liepājas Olimpiskais centrs” pamatkapitālu par 100'000,00 EUR (simts tūkstoši euro), tā,
ka tas sastādīs 23'673'900,00 EUR (divdesmit trīs miljoni seši simti septiņdesmit trīs
tūkstoši deviņi simti euro).
1.2.1. Neizmantot pirmpirkuma tiesības un neiegādāties SIA “Liepājas Olimpiskais centrs”
(LOC) pamatkapitāla daļas tā, lai pēc pamatkapitāla palielināšanas Biedrībai „Latvijas
Olimpiskā komiteja” piederošo LOC pamatkapitāla daļu skaits būtu 65'736 (sešdesmit pieci
tūkstoši septiņi simti trīsdesmit sešas) un to kopējā nominālvērtība būtu 6'573'600,00 EUR
(seši miljoni pieci simti septiņdesmit trīs tūkstoši seši simti euro) jeb 27,77%, pie kam
Liepājas pilsētas domei piederošo LOC pamatkapitāla daļu skaits būtu 171'003 (simts
septiņdesmit viens tūkstotis trīs) un to kopējā nominālvērtība būtu 17'100'300,00 EUR
(septiņpadsmit miljoni simts tūkstoši trīs simti euro) jeb 72,23%.

Par Pret Atturas
19 0 0

2. Izteicās:---.
------------------

NOLEMJ:
2.1. Pieņemt zināšanai SIA “Zemgales Olimpiskais centrs” (ZOC) 2017. gada 14.
februāra vēstuli Nr. 1-09/07 par dalībnieku sapulci, kurā izklāstīta ZOC pamatkapitāla
palielināšanas nepieciešamība, kā arī Jelgavas pilsētas Domes priekšlikumu attiecībā uz
ieguldījuma veikšanu ZOC pamatkapitālā.
2.2. Saskaņā ar Jelgavas pilsētas Domes 2017. gada 9. februāra saistošajiem noteikumiem
Nr. 17 “Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2017. gadam”” piekrist palielināt SIA
“Zemgales Olimpiskais centrs” pamatkapitālu par 517'943,00 EUR (pieci simti
septiņpadsmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit trīs euro), tā, ka tas sastādīs 25'306'934,00
EUR (divdesmit pieci miljoni trīs simti seši tūkstoši deviņi simti trīsdesmit četri euro).
2.2.1. Neizmantot pirmpirkuma tiesības un neiegādāties SIA „Zemgales Olimpiskais
centrs” (ZOC) pamatkapitāla daļas tā, lai pēc pamatkapitāla palielināšanas Biedrībai
„Latvijas Olimpiskā komiteja” piederošo ZOC pamatkapitāla daļu skaits būtu 12'407'442
(divpadsmit miljoni četri simti septiņi tūkstoši četri simti četrdesmit divas) un to kopējā
nominālvērtība būtu 12'407'442,00 EUR (divpadsmit miljoni četri simti septiņi tūkstoši
četri simti četrdesmit divi euro) jeb 49,03 %, pie kam Jelgavas pilsētas Domei piederošo
ZOC pamatkapitāla daļu skaits būtu 12’899’492 (divpadsmit miljoni astoņi simti
deviņdesmit deviņi tūkstoši četri simti deviņdesmit divas) un to kopējā nominālvērtība būtu
12’899’492,00 EUR (divpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit deviņi tūkstoši četri simti
deviņdesmit divi euro) jeb 50,97 %.

Par Pret Atturas
19 0 0

IZRAKSTS PAREIZS
Juridiskais direktors
Biedrība „Latvijas Olimpiskā komiteja”
Rīgā, 2017.gada 14.marts

Raitis Keselis

Lapaspuse Nr.2 no 2


