SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
“LIEPĀJAS OLIMPISKAIS CENTRS”
STATŪTI

I. Vispārīgie jautājumi

1.

Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Liepājas olimpiskais centrs”
(turpmāk – Sabiedrība).

2.

Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
2.1. Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās (55.1);
2.2. Kinofilmu demonstrēšana (59.14);
2.3. Sava vai nomātā nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.2);
2.4. Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32);
2.5. Reklāmas pakalpojumi (73.1);
2.6. Fotopakalpojumi (74.2);
2.7. Intelektuālā īpašuma un līdzīgu darbu līzings, izņemot autortiesību objektus (77.4);
2.8. Atpūtas un sporta priekšmetu iznomāšana (77.21);
2.9. Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
(77.11);
2.10. Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (81.1);
2.11. Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi (82.3);
2.12. Parējās citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības (82.99);
2.13. Sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība (93);
2.14. Sporta objektu darbība (93.11)
2.15. Citas sporta nodarbības (93.19);
2.16. Izklaides un atpūtas darbības (93.2);
2.17. Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29).

3.

Paziņojumus par dalībnieku sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus
Sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām un Sabiedrības locekļiem nosūta pa
pastu vai elektroniski uz adresēm, kuras ir paziņotas Sabiedrībai, vai nodod personīgi.
II. Pamatkapitāls un daļa

4.

Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 30 344 300 (trīsdesmit miljoni trīs simti četrdesmit četri
tūkstoši trīs simti eiro)”.

5.

Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 303 443 (trīs simti trīs tūkstoši četri simti četrdesmit
trīs) kapitāla daļās.

6.

Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir 100 euro.
III. Valde

7.

Valdes sastāvā ir trīs locekļi. Sabiedrību pārstāv valdes priekšsēdētājs atsevišķi, bet
valdes locekļi – kopīgi.

8.

Valdes locekli ievēlē amatā uz 5 (pieciem) gadiem.

9.

Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu balsu vairākumu.

10. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus
slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus.
11. Valdes savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai.
12. Papildus likumā noteiktajam, valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces
piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
12.1. kredīta ņemšana, īpašuma ieķīlāšana, apgrūtināšana un cita veida saistību
uzņemšanās, kuru rezultātā īpašums var tikt ieķīlāts vai atsavināts.
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis:
Atis DEKSNIS _________________
Valdes priekšsēdētājs:
Gatis GRIEZĪTIS _______________
Protokolētājs:
Raivo ŠPAKS __________________

Liepājā,
2018.gada 07.septembrī
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