Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Liepājas Olimpiskais centrs’’
KAPITĀLSABIEDRĪBAS DARBĪBAS VEIDI
Sabiedrības komercdarbības veidi pēc NACE klasifikatora:
1. Sporta objektu darbība (93.11):
-

Sabiedrība nodrošina LOC Olimpiskā centra, LOC Baseins un SPA, LOC Ledus halles, LOC Manēžas un LOC
Tenisa halles darbību.

2. Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32):
-

Sabiedrība pārvalda un iznomā sev piederošās nekustamā īpašuma telpas struktūrvienībās: LOC Olimpiskais
centrs; LOC Baseins un SPA; LOC Ledus halle; LOC Manēža; LOC Tenisa halle.

3. Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (81.10):
-

Sabiedrība iznomā savu nekustamo īpašumu, Nomniekiem nodrošina dažādu atbalsta pakalpojumu
sniegšanu, kā, piemēram, iekštelpu vispārēju tīrīšanu un uzturēšanu, atkritumu konteineru izvietošanu,
informācijas centra atbalsta pakalpojumu sniegšanu, tehnisko darbinieku atbalsta pakalpojumu sniegšanu,
veļas mazgāšanu u.c., saimniecisko pakalpojumu atbalsta sniegšanu.

4. Sporta klubu darbība (93.12):
-

Sabiedrības struktūrvienībās savu darbību organizē gan profesionāli, pusprofesionāli, gan dažādi amatieru
klubi, kas dod saviem dalībniekiem iespēju iesaistīties sporta pasākumos (futbola klubs, basketbola klubs,
riteņbraukšanas klubs, florbola klubs, mini golfa klubs, galda tenisa klubs, ziemas peldēšana klubs, šaha
klubs, vieglatlētikas, boksa jeb cīņu mākslu klubs, sporta deju klubs, hokeja un hokeja amatieru klubs, novusa
klubs, tenisa klubs u.c., sporta klubi).

5. Fitnesa centru darbība (93.13):
-

Sabiedrības struktūrvienībās ir pieejamas mūsdienīgas fitnesa zāles, kas aprīkotas ar jaunākās paaudzes
trenažieriem un treniņu inventāru.

6. Citas sporta nodarbības (93.19):
-

Sabiedrības struktūrvienībās notiek sporta pasākumu rīkotāju un veicinātāju darbība, infrastruktūru izmanto
individuālie sportisti, atlēti, tiesneši, kā arī tajā notiek sporta reglamentējošo iestāžu darbība (Liepājas pilsētas
pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde”).

7. Sava vai nomātā nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20):
-

Sabiedrība piedāvā nomāt sev piederošās telpas (nedzīvojamās telpas, privātas glabātavas un citas telpas,
kas paredzētas sporta, izklaides vai izglītojošu pasākumu organizēšanai).

8. Atpūtas un sporta priekšmetu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.21):
-

Sabiedrība piedāvā nomāt tai piederošo sporta aprīkojumu (raketes, tenisa bumbas, volejbola bumbas,
pludmales tenisa bumbas u.c., inventāru).
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9. Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās (55.10):
-

Sabiedrība struktūrvienībā LOC Manēža piedāvā dienesta viesnīcas pakalpojuma izmantošanu. Tā ietver
mēbelētu naktsmītņu nodrošināšanu (pieejami 20 ekonomiski numuriņi, aptuveni 82 viesiem), galvenokārt
sportistu treniņnometņu vajadzībām. Šie pakalpojumi ietver ikdienas uzkopšanu, gultu klāšanu, veļas
mazgāšanu, stāvvietu pakalpojumus.

10. Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi (82.30):
-

Sabiedrība savās struktūrvienībās ir uzņēmusi, veicinājusi un pārvaldījusi uzņēmējdarbības, un tirdzniecības
izstādes, sanāksmes, konferences. Sabiedrība nodrošina savu telpu ekspluatāciju, šo pasākumu veiksmīgai
nodrošināšanai.

11. Reklāmas aģentūru darbība (73.11):
-

Sabiedrība strādā pie reklāmas pakalpojuma nodrošināšanas, izmantojot iekšējās iespējas vai noslēdzot
apakšlīgumus. Reklāmas kampaņu organizēšana un īstenošana, reklāmas veidošana un izvietošana
(laikrakstos, radio, internetā, sociālajos tīklos un citos plašsaziņas līdzekļos), ārpus telpu reklāmas izvietošana
(informācijas stendi, flajeri, ziņojumu dēļi).

12. Citas izklaides un atpūtas darbības (93.29):
-

Sabiedrība piedāvā: atpūtas un izklaides aprīkojuma iznomāšanas iespējas kā atpūtas un izklaidēšanās vietu
darbības neatņemamu sastāvdaļu (apgaismojums, skaņu aparatūra, projektori, ekrāni); atpūtai paredzēto
gadatirgu un izstāžu apmeklēšanu; pludmaļu atpūtas darbību (SPA komplekss – saunas, pirtis – iznomāšana);
deju zāļu darbība.

Liepājā, 2021. gada 30. martā
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