LOK Izpildkomitejas sēdes
PROTOKOLS (Projekts)
Rīgā,
2018. gada 20. aprīlī
pulksten--Neklātienes balsojums,
Latvijas Olimpiskās komitejas telpās
Elizabetes ielā 49 (2. stāvā), Rīgā
Piedalās:

Nr. 3

Jānis Baiks
Raimonds Bergmanis
Baiba Broka
Dainis Dukurs
Andris Feldmanis
Einars Fogelis
Igo Japiņš
Jānis Kols
Kārlis Lejnieks
Aivars Lembergs
Kirovs Lipmans

Pieaicinātie:

---

Sēdes vadītājs:

Aldons Vrubļevskis

Protokolē:

Raitis Keselis

Jānis Mežeckis
Andris Rāviņš
Raimonds Rublovskis
Jevgēņijs Saproņenko
Atis Sausnītis
Uldis Sesks
Jānis Upenieks
Valdis Voins
Aldons Vrubļevskis
Žoržs Tikmers

Darba kārtība
1.

Par Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) individuālo ziemas
A.Vrubļevskis
sporta veidu sastāvu 2018./2019. gada sezonai.

2.

Par SIA „Zemgales
palielināšanu.

Olimpiskais

centrs”

1.

pamatkapitāla

A.Vrubļevskis

Izteicās:---.
Saskaņā ar iepriekš noteikto kārtību, Latvijas Olimpiskā komitejas (LOK)
Izpildkomitejai (IK) sniedzama informācija par LOV sastāvu projektiem, pēc to pienācīgas
apspriešanas LOK Sporta veidu komisijas sēdē. LOV individuālo ziemas sporta veidu
sastāva projekts 2018./2019. gada sezonai apspriests un atbalstīts LOK Sporta veidu
komisijas sēdē, 2018. gada 11. aprīlī.
NOLEMJ:
1.1. Pieņemt zināšanai informāciju par Latvijas Olimpiskā vienības (LOV) individuālo
ziemas sporta veidu sastāva projektu 2018./2019. gada sezonai, kas apspriests un atbalstīts
LOK Sporta veidu komisijas sēdē, 2018. gada 11. aprīlī.
1.2. Atbalstīt Latvijas Olimpiskā vienības (LOV) individuālo ziemas sporta veidu sastāva
projektu 2018./2019. gada sezonai (pielikumā).
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2.

Izteicās:---.
Saskaņā ar iepriekš izmantoto praksi, Jelgavas pilsētas Dome veic SIA „Zemgales
Olimpiskais centrs” (ZOC) programmu ikgadēju finansēšanu, palielinot minētās sabiedrības
pamatkapitālu par tās budžetā paredzētu finanšu līdzekļu apjomu. Sagatavotais lēmuma
projekts atspoguļo minēto programmu finansēšanu un ar to saistīto pamatkapitāla
palielinājumu 2018. gada ietvaros, neparedzot Biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja”
(LOK) ieguldījumu sabiedrības pamatkapitālā.
Cita starpā Jelgavas pilsētas Domes ieguldījums ZOC pamatkapitālā tiek izmantots
arī AS SEB banka aizdevuma atmaksai, kas ņemts Zemgales Olimpiskā centra celtniecības
darbu finansēšanai, tādēļ šāds ieguldījums ZOC pamatkapitālā uzskatāms par investīcijām tā
infrastruktūrā un pamatlīdzekļos.
NOLEMJ:
2.1. Pieņemt zināšanai SIA “Zemgales Olimpiskais centrs” (ZOC) 2018. gada 10. aprīļa
vēstuli Nr. 1-09/05, kurā izklāstīta ZOC pamatkapitāla palielināšanas nepieciešamība, kā arī
Jelgavas pilsētas Domes pieteikumu attiecībā uz ZOC pamatkapitāla daļu iegūšanu.
2.2. Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 6. februāra saistošajiem
noteikumiem Nr. 18-3 “Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2018. gadam un Jelgavas
pilsētas Domes pieteikumu SIA “Zemgales Olimpiskais centrs” (ZOC) pamatkapitāla daļu
iegūšanai, piekrist palielināt SIA “Zemgales Olimpiskais centrs” pamatkapitālu par
230’153,00 EUR (divi simti trīsdesmit tūkstoši simts piecdesmit trīs euro), tā, ka tas sastādīs
25'539'388,00 EUR (divdesmit pieci miljoni pieci simti trīsdesmit deviņi tūkstoši trīs simti
astoņdesmit astoņi 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 48,58 %, pie kam Jelgavas pilsētas Domei piederošo
ZOC pamatkapitāla daļu skaits būtu 13’131’946 (trīspadsmit miljoni simts trīsdesmit viens
tūkstotis deviņi simti četrdesmit sešas) un to kopējā nominālvērtība būtu 13’131’946,00
EUR (trīspadsmit miljoni simts trīsdesmit viens tūkstotis deviņi simti četrdesmit seši euro)
jeb 51,42 %.
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Sēdes vadītājs

Aldons Vrubļevskis

Protokolēja

Raitis Keselis

Lapaspuse Nr.2 no 2

