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Par “VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA
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 62.pantu, kas nosaka, ka
pamatkapitālu drīkst palielināt vai samazināt, tikai pamatojoties uz dalībnieku sapulces lēmumu,
kurā iekļauti pamatkapitāla palielināšanas vai samazināšanas noteikumi, 63.panta pirmās daļas
1.punktu, kas nosaka, ka sabiedrības pamatkapitālu var palielināt dalībniekiem izdarot
ieguldījumus sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu skaitu jaunu daļu,
Komerclikuma 197.pantu, kā arī ievērojot Ministru kabineta 12.03.2020. rīkojumu Nr.103
“Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” ar kuru cita starpā ir noteikts izsludināt visā valsts teritorijā
ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža; ņemot vērā, ka atbilstoši 24.03.2020. Ministru
kabineta noteikumiem Nr.151 “Noteikumi par nozarēm, kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir
būtiski pasliktinājusies finanšu situācija”, “VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA darbojas
nozarē, kurā sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija; ievērojot, ka,
24.03.2020. Ministru kabineta noteikumu Nr.152 “Noteikumi par dīkstāves pabalstu darbiniekiem,
kurus skar Covid-19 izplatība” 10.12.apakšpunkts nosaka, ka Valsts ieņēmumu dienests dīkstāves
pabalstu nepiešķir valsts un pašvaldību budžeta finansētajās institūcijās un to kontrolētos
komersantos nodarbinātajiem darbiniekiem;
Valmieras pilsētas pašvaldības dome, balsojot: PAR – 10 (J.Baiks, R.Gailums, A.Kupriša,
A.O.Brutāns, A.Gluhovs, A.Klepers, T.Upners, J.Jakovins, U.Jansons, I.Lakučs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. atbalstīt “VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS“ SIA, reģistrācijas Nr.54103025871,
pamatkapitāla palielināšanu, palielinot Pašvaldībai piederošo kapitāla daļu skaitu, veicot naudas
līdzekļu ieguldījumu 150 000 euro apmērā, ar mērķi nodrošināt “VIDZEMES OLIMPISKAIS
CENTRS“ SIA nepieciešamo izdevumu segšanu ārkārtējās situācijas periodā, kā arī tās izraisīto
negatīvo seku mazināšanai;
2. uzdot “VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA kapitāla daļu turētāja pārstāvim veikt visas
nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu šī lēmuma izpildi;
3. lēmums stājas spēkā 2020.gada 1.aprīlī.
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