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KAPITĀLSABIEDRĪBAS DARBĪBAS VEIDS 

Informācija sagatavota saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu 

 un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta pirmo daļu 

 

 SIA “OC Liepāja” darbojas, ievērojot 2021. gada 21. decembrī apstiprināto SIA “OC Liepāja” vidēja 

termiņa darbības stratēģiju 2022. – 2024. gadam, kā arī normatīvajos aktos noteiktos komercdarbības veidus, 

atbilstoši NACE klasifikatoram:  

- Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32); 

- Sporta objektu darbība (93.11); 

- Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.90); 

- Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās (55.20); 

- Sava vai nomātā nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20); 

- Citas sporta nodarbības (93.19); 

- Cita veida tīrīšanas darbības (81.29); 

- Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi (82.30). 

 Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu viena no pašvaldības 

autonomajām funkcijām ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu. No minētās funkcijas izriet ne tikai 

nodrošināt profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošu, bet arī attiecīgās sporta infrastruktūras 

apsaimniekošanu un uzturēšanu. 

 Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta ceturtā daļa paredz, ka katras autonomās funkciju izrietošu pārvaldes 

uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. 

 Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu Liepājas pilsētas pašvaldība kopā 

ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Liepājas Olimpiskais centrs” ir izveidojusi SIA “OC Liepāja”, kuras darbības 

mērķis ir veicināt aktīvu dzīvesveidu. 

 SIA “OC Liepāja” vispārīgie stratēģiskie mērķi noteikti 2021. gada 21. janvāra Liepājas pilsētas domes 

lēmuma Nr. 9/1 “Par pašvaldības līdzdalību kapitālsabiedrībās” pielikuma Nr.2 “KAPITĀLSABIEDRĪBU 

VISPĀRĒJIE STRATĒĢISKIE MĒRĶI” 16.punktā – veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, nodrošinot 

pilsētas iedzīvotāju pietiekamu fizisko aktivitāti un izpratni par fizisko aktivitāšu nepieciešamību veselības 

saglabāšanā un nostiprināšanā, par prioritāriem atzīstot virzienu – bērnu un jauniešu sports, sports visiem, 

attīstību, kā arī turpināt attīstīt augstu sasniegumu sportu, uzturot kvalitatīvu sporta infrastruktūru pilsētā. 

 Ar Ministru kabineta 2013.gada 18.decembra rīkojumu Nr.666 “Par Sporta politikas pamatnostādnēm 

2014. – 2020.gadam” atbalstītas Sporta politikas pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam. Ar minētajām 

pamatnostādnēm par prioritāriem atzīta sporta politikas virzienu – bērnu un jauniešu sports un sports visiem – 

attīstība. Lai sasniegtu pamatnostādnēs definēto sporta politikas mērķi, kā pamatnostādņu virzieni noteikti, tai 

skaitā iedzīvotāju pietiekama fiziskā aktivitāte un izpratne par fizisko aktivitāšu nepieciešamību veselības 
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saglabāšanā un nostiprināšanā, kā arī sporta infrastruktūra. 

 2020. gada 4. martā Ministra kabinets izdevis rīkojumu Nr. 95 “Par nozaru politiku pamatnostādnēm 2021. 

– 2027. gada plānošanas periodam”, kurā viens no mērķiem izvirzīts – “palielināt Latvijas iedzīvotāju īpatsvaru, 

kuri nodarbojas ar fiziskām vai sportiskām aktivitātēm. Kā potenciāli iespējamos rīcības virzienus var minēt sporta 

nozares finansēšanas un pārvaldības sistēmas pilnveidi, sabiedrības iesaisti sportiskajās aktivitātēs, jaunatnes 

sporta (it īpaši talantu) un augstu sasniegumu sporta attīstību, sportisko aktivitāšu lomu un kvalitāti dažādās 

izglītības pakāpēs, sporta infrastruktūras attīstību, kā arī sporta ekonomiskos aspektus”. 

 SIA “OC Liepāja” īsteno sekojošas Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015. – 2020.gadam 

(apstiprināta ar 2015. gada 22. janvāra Liepājas pilsētas domes lēmumu Nr.1 “Par Liepājas pilsētas attīstības 

programmas 2015. – 2020. gadam, tai skaitā ilgtspējas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam, un Vides pārskata 

gala redakciju apstiprināšanu”) pielikumā 2.1. Rīcību plāns 2015.-2020.gadam izvirzītās rīcības: 

- 1.2.1.(6.) Mērķtiecīgi attīstīt sportiskām aktivitātēm nepieciešamo brīvpieejas infrastruktūru pilsētvidē un 

turpināt paplašināt rekreācijas teritorijas pilsētā 

- 1.2.2.(2.) Sekmēt kvalitatīvu primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu 

infrastruktūru; 

- 1.3.4.(4.) Turpināt attīstīt atbilstošu sporta infrastruktūru pilsētā (daudzfunkcionāla sporta kompleksa izveide, 

ūdens sporta bāzes modernizācija, tenisa kortu rekonstrukcija, sporta bāze “Draudzība”) un sporta inventāra, 

aprīkojuma iegāde. 

 Nekustamo īpašumu – stadions "Daugava" (“Jūrmalas parks 3”, Liepāja), stadiona “Daugava” rezerves 

laukums (“Jūrmalas parks 4”, Liepāja), stadions "Olimpija" (Zvejnieku aleja 2/4), stadions “Raiņa parks” (Zemnieku 

iela 29, Liepāja), stadions “Velnciems (Darbnīcu iela 10, Liepāja), Daugavas sporta zāle (Skolas iela 9, Liepāja) 

un atpūtas komplekss "Draudzība", t.sk., nekustamie īpašumi "Lauviņas", "Varavīksnītes", Dienvidkurzemes 

novads, Bernāti – pārvaldīšana veicina Liepājas pilsētas attīstību, tādējādi šie nekustamie īpašumi ir atzīstami par 

stratēģiski svarīgiem, ko apliecina Liepājas pilsētas domes 2017. gada 19. janvāra lēmums Nr.44 “Par nekustamā 

īpašuma nodošanu pārvaldīšanā SIA “OC Liepāja””, t.sk., 2019. gada 14. novembra lēmums Nr.434 “Par 

grozījumiem  2017. gada 18. janvāra lēmumā Nr.44 “Par nekustamo īpašumu nodošanu pārvaldīšanā SIA “OC 

Liepāja””  un no tā izrietoši, noslēgtie pārvaldīšanas līgumi. 

 Bērnu un jauniešu sportisko aktivitāšu rezultātā tiek veicināta vienotas, saliedētas sabiedrības 

veidošanās. Lai Liepājas pilsētas pašvaldība nodrošinātu kvalitatīvu bērnu un jauniešu izglītošanu par veselīgu 

dzīvesveidu, kā arī nodrošinātu pieejamību bērnu un jauniešu sportam dažādos sporta veidos, nepieciešams, lai 

sporta infrastruktūra tiktu uzturēta atbilstošā kvalitātē.  

 Pamatojoties uz 2022. gada 26. janvārī noslēgto deleģēšanas līgumu, tiek īstenota pašvaldības deleģētā 

funkcija, t.i., tiek nodrošināta ne tikai augstāk minēto infrastruktūru izmantošana, bet arī veicināt iedzīvotāju 

veselīgu dzīvesveidu un sportu, kā arī sekmēt kvalitatīvu primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu 

attīstību un iestāžu infrastruktūru, ko īsteno izveidotais Sporta Veselības centrs. 
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 Pamatojoties uz iepriekš noslēgtajiem līgumiem (deleģēšanas un pārvaldīšanas līgumiem), SIA “OC 

Liepāja” ir tiesības iznomāt stadionus vai sporta zāli treniņu procesa nodrošināšanai vai sacensību rīkošanai, kā 

arī nodrošināt izmitināšanas iespējas uz treniņnometnes vai konkrētu pasākumu laiku. Minētās darbības, t.i., 

pakalpojumus iespējams sniegt tikai pēc tam, kad nodrošināti deleģētie pārvaldes uzdevumi. 

 SIA “OC Liepāja” nodrošina sporta infrastruktūras izmantošanu, koordinējot veselību veicinošus un 

izglītojušus sporta pasākumus, rosina sabiedrības, īpaši bērnu un jauniešu interesi par sportošanas iespējām. 

Deleģēšanas līguma ietvaros ir jānodrošina pašvaldības pasūtījums, kas ik gadu var mainīties. Pašvaldības 

pasūtījums tiek precīzi nodefinēts, zināms konkrēts stundu apjoms (līguma termiņa laikā), pakalpojuma saņēmējs. 

Papildus SIA “OC Liepāja” nodrošina dažādu pakalpojumu sniegšanu sporta veselības jomā, t.i., sporta ārsta 

konsultācijas, dažāda veida diagnostikas nodrošināšana, kuras mērķis ir pārbaudīt sportista veselības stāvokli, 

ievācot veselības datus, kurus vēlāk būtu iespējams analizēt un ieteikt treneriem u.c., personām, optimālāko 

treniņu plānu. Izmantojot dažādas iekārtas – velotrenažieri, skrejceliņu, sirds monitoringa veikšanu, kāju kustības 

platformu, katram sporta veidam tiek izvēlēta vispiemērotākā testa metode. Sporta skolu audzēkņu apmeklējums 

un konkrētu pakalpojumu sniegšana notiek pēc iepriekš izstrādātas un pašvaldības apstiprināta audzēkņu 

saraksta, atbilstoši pašvaldības piešķirtajam budžetam. Minētie pakalpojumi pieejami arī trešajām personām. 

Klientiem tiek piedāvāti sekojoši pakalpojumi: 

- stadionu, sporta laukumus (zālājs, mākslīgais zālājs) izmantošana. Ir pieejami 5 futbola laukumi ar dabīgo zālāju, 

2 futbola laukumi ar mākslīgo zālāju, kā arī 2 mini pich laukumi (nestandarta treniņa laukumi ar mākslīgo zālāju); 

- “KP6” brīvpieejas basketbola laukums (atrodas Daugavas stadiona rezerves laukumā); 

- Brīvpieejas sporta laukums (atrodas stadionā “Raiņa parks”); 

- vieglatlētikas sektora izmantošana (skrejceliņš, lodes grūšanas sektors, augstlēkšanas sektors, tāllēkšanas 

sektors, u.c.); 

- trenažieru zāles un atjaunošanās kompleksa (aukstais baseins, pirts) izmantošana; 

- infrastruktūra, sporta un cita veida nometņu organizēšanai; 

- sporta zāles izmantošana (basketbols, volejbols); 

- dzīvojamo telpu un semināru telpu izmantošana; 

- Sporta Veselības centrā pieejamie pakalpojumi – sporta ārsta konsultācija, manuālais kompleksais tests vai 

kompleksais kustību un fizisko īpašību tests, ārstnieciskā vingrošana ar fizioterapeitu, dažādas fizikālās terapijas, 

u.c. 

 

Sagatavots: 15.02.2022. 

 

 

SIA „OC Liepāja” valdes loceklis                      R. Špaks 
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