Publiskojamā informācija
1. Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)
Pamatkapitāls – 11 0166 EURO
Cēsu novada pašvaldības līdzdalības apmērs – 74,17% jeb 81 709 daļas;
Biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” – 25,83 % jeb 28457 daļas.
SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” nav līdzdalību citās sabiedrībās.
2.

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem
vismaz par pēdējiem pieciem gadiem.

SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” neveic un nav saņēmusi ziedojumus (dāvinājumus).
3.

Informācija par iepirkumiem vismaz par pēdējiem pieciem gadiem.

Informācija par iepirkumiem pieejama sadļā IEPIRKUMI
4. Cita nozīmīga informācija, ja tā nav saistīta ar komercnoslēpuma izpaušanu.
“Cēsu olimpiskais centrs” darbību nosaka spēkā esošie normatīvie akti, statūti un apstiprinātā vidējā
termiņa darbības stratēģija 2020.-2024.gadam.
5.

Valdes nolikumu vai citu tam pielīdzināmu dokumentu, kas regulē tās darbību.

“Cēsu olimpiskais centrs” valdes darbību nosaka spēkā esošie normatīvie akti, statūti un apstiprinātā
vidējā termiņa darbības stratēģija 2020.-2024.gadam.
6.

Informācija par valdi: profesionālo darba pieredzi, izglītību, amatiem citās kapitālsabiedrībās,
pilnvaru termiņiem.

No 2018.gada 1.novembra SIA “Cēsu olimpiskais centrs” valdes priekšsēdētājs ir Juris Markovs, kura
pilnvaru termiņš ilgs 2023.gada 31.oktobrim.
Darba pieredze:
07/2011 līdz 10/2019
01/2010 līdz 07/2011
09/2004 līdz 12/2009
06/2004 līdz 08/2004
05/2000 līdz 05/2004
06/1997 līdz 04/2000
05/1996 līdz 05/1997
7.

Cēsu pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un tūrisma centrs” direktors
Cēsu pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un tūrisma centrs”
Administratīvi saimnieciskās nodaļas vadītājs
Cēsu pašvaldības aģentūra “Vidzemes vēstures un tūrisma centrs”
Saimnieciskās nodaļas vadītājs,
SIA “Tīrības nams” Darbu vadītājs telpu uzkopšanas sektorā
A/S “Preses nams” Ofseta iespiedējs Ofseta cehā
SIA “CED” Briketēšanas iekārtas operators
SIA “Katrīnkalns” Tehniskās daļas vadītājs

Atalgojuma politikas principi un informācija par valdes locekļa atalgojumu.

Atalgojumi tiek noteikti un saskaņoti ar kapitāla daļu turētāja pārstāvi. Valdes priekšsēdētāja atalgojums
tiek noteikts atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā
noteiktajām tiesību normām.
8.

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība.

SIA “Cēsu olimpiskais centrs” neveic ziedojumus (dāvinājumus).

