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Darba kārtība
1.

Par SIA „Olimpiskais centrs “Ventspils”” pamatkapitāla palielināšanu.

A.Vrubļevskis

2.

Par SIA „Olimpiskais sporta centrs” pamatkapitāla denomināciju euro valūtā
A.Vrubļevskis
un palielināšanu.

1.
Izteicās: -------------------NOLEMJ:
1.1. Saskaņā ar projekta “Olimpiskā centra “Ventspils” infrastruktūras attīstība laika periodā no 2011. līdz
2013.gadam”” biznesa plānu un atbilstoši likumiem “Par valsts budžetu 2011.gadam”, “Par valsts budžetu
2012.gadam” un Biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” 2014.gada Ieņēmumu – izdevumu tāmes postenim
2.3.1. “Olimpiskais centrs “Ventspils” (infrastruktūras attīstības projekts) saskaņā ar 2011.gada Valsts
galvojuma līgumu”, kā arī atsaucoties uz SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils”” (OCV) 2014.gada 27.oktobra
vēstuli Nr.1-5/472 piekrist palielināt OCV pamatkapitālu par 1'247'836,00 EUR (miljons divi simti četrdesmit
septiņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit seši euro), tā, ka tas sastādīs 21'902'256,00 EUR (divdesmit viens miljons
deviņi simti divi tūkstoši divi simti piecdesmit seši euro).
1.1.1. Izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties 633'136 (seši simti trīsdesmit trīs tūkstoši simts trīsdesmit
sešas) SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils”” (OCV) pamatkapitāla daļas tā, lai pēc pamatkapitāla
palielināšanas Biedrībai „Latvijas Olimpiskā komiteja” piederošo OCV pamatkapitāla daļu skaits būtu
10'882'205 (desmit miljoni astoņi simti astoņdesmit divi tūkstoši divi simti piecas) un to kopējā
nominālvērtība būtu 10'882'205,00 EUR (desmit miljoni astoņi simti astoņdesmit divi tūkstoši divi simti pieci
euro) jeb 49,69%, pie kam Ventspils pilsētas Domei piederošo OCV pamatkapitāla daļu skaits būtu 11'020'051
(vienpadsmit miljoni divdesmit tūkstoši piecdesmit viena) un to kopējā nominālvērtība būtu 11'020'051,00
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EUR (vienpadsmit miljoni divdesmit tūkstoši piecdesmit viens euro) jeb 50,31%.
1.1.2. Piekrist Ventspils pilsētas Domei piekrītošo pirmpirkuma tiesību izmantošanai, veicot mantisko
ieguldījumu – ieguldot SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils”” pamatkapitālā Ventspils pilsētas Domei
piederošus īpašumus saskaņā ar mantiskā ieguldījuma sarakstu ar kopējo vērtību 614'700,00 EUR (seši simti
četrpadsmit tūkstoši septiņi simti euro).
1.2. Šis lēmums izpildāms gadījumā, ja Ventspils pilsētas Dome pieņem šādai pamatkapitāla palielināšanai
piekrītošu lēmumu, Biedrība „Latvijas Olimpiskā komiteja” saņem valsts galvota aizdevuma izmaksu šādas
pamatkapitāla palielināšanas veikšanai nepieciešamajā apmērā un pirms šāda lēmuma izpildes ir pilnā apmērā
veikusi iepriekš iegūto SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils”” pamatkapitāla daļu apmaksu.
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2.
Izteicās: -------------------NOLEMJ:
2.1. Pieņemt zināšanai informāciju attiecībā uz SIA “Olimpiskais sporta centrs” pamatkapitāla daļu
denomināciju euro valūtā, saskaņā ar “Euro ievešanas kārtības likumu” tā, ka:
2.1.1. turpmāk SIA “Olimpiskais sporta centrs” pamatkapitāls ir 448'329,00 EUR (četri simti četrdesmit
astoņi tūkstoši trīs simti divdesmit deviņi euro);
2.1.2. pamatkapitāls sadalās 448'329 (četri simti četrdesmit astoņi tūkstoši trīs simti divdesmit deviņās)
pamatkapitāla daļās, no kurām visas pieder Biedrībai “Latvijas Olimpiskā komiteja”;
2.1.3. 1 (vienas) pamatkapitāla daļas nominālvērtība ir 1,00 EUR (viens euro).
2.1.4. vērtība, kas atlikusi pēc pamatkapitāla denominācijas 0,83 EUR (astoņdesmit trīs centu) apmērā tiek
ieskaitīta sabiedrības rezervēs.
2.2. Atbilstoši SIA „Olimpiskais sporta centrs” iesniegumam un Biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja”
2014.gada Ieņēmumu – izdevumu tāmes postenim 2.3.2. “.Olimpiskais SC (saskaņā ar auditoru slēdzienu par
PK palielināšanu)” palielināt SIA „Olimpiskais sporta centrs” pamatkapitālu par 100'585,00 EUR (simts
tūkstoši pieci simti astoņdesmit pieci euro), tā, ka tas sastādīs 548'914,00 EUR (pieci simti četrdesmit astoņi
tūkstoši deviņi simti četrpadsmit euro).
2.3. Veikt SIA „Olimpiskais sporta centrs” pamatkapitāla palielinājumu veicot naudas ieguldījumu
100'585,00 EUR (simts tūkstoši pieci simti astoņdesmit pieci euro), apmērā tā, lai pēc pamatkapitāla
palielināšanas Biedrībai „Latvijas Olimpiskā komiteja” piederošo SIA „Olimpiskais sporta centrs”
pamatkapitāla daļu skaits būtu 548'914 (pieci simti četrdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti četrpadsmit) un to
kopējā nominālvērtība būtu 548'914,00 EUR (pieci simti četrdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti četrpadsmit
euro) jeb 100%.
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Sēdes vadītājs /paraksts/
Protokolēja /paraksts/

Aldons Vrubļevskis
Raitis Keselis
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