REĢISTRĒTS KOMERCREĢISTRĀ
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā (jaunā redakcija)
2019.gada ___.oktobrī
ar vienoto reģ. Nr. 44103026682
SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU SABIEDRĪBU
„CĒSU OLIMISKAIS CENTRS”
STATŪTI
(JAUNĀ REDAKCIJA)

1.Firma
Sabiedrības firma ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs”.
2. Komercdarbības veidi

-

-

Sabiedrības komercdarbības veidi atbilstoši klasifikatoram NACE 2.ir šādi:
Sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība (93);
Atrakciju un atpūtas parku darbība (93.21);
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29);
Sporta darbības (93.1);
Sporta objektu darbības (93.11);
Sporta klubu darbība (93.12);
Citas sporta darbības (tai skaitā sporta pasākumu organizēšana profesionāļiem un amatieriem
atklātās un slēgtās sporta bāzes, futbola klubi, ķegļu klubs, peldēšana, golfs, ziemas sporta klubi,
šahs, dambrete, domino vai kāršu spēles, vieglatlētika un šaušanas klubi, darbība, kas saistīta ar
sporta pasākumu reklāmu, u.c.) (93.19);
Izklaides un atpūtas darbības (93.2);
Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi (96.04);
Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus (47);
Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74);
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (NACE 68.20).
3. Sabiedrības pamatkapitāls
Sabiedrības pamatkapitāla lielums ir 110166,00 EUR (viens simts desmit tūkstoši viens simti
sešdesmit seši eiro, 00 centi). Vienas daļas nominālvērtība ir 1,00 EUR (viens eiro, 00 centi).
Kopējais daļu skaits ir 110166 (viens simts desmit tūkstoši viens simti sešdesmit sešas)
Kapitāla daļas var apgrūtināt, tai skaitā ieķīlāt pēc komercķīlas noteikumiem, tika ar Sabiedrības
dalībnieku sapulces atļauju.
4. Valde

Sabiedrības valde sastāv no viena valdes priekšsēdētāja, kurš ir tiesīgs vienpersoniski un bez
ierobežojuma pārstāvēt Sabiedrību.
Valdei ir nepieciešama dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
1. Līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana;
2. Uzņēmuma iegūšana vai atsavināšana;
3. Nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām;

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;
Tādu darījumu slēgšana, kas pārsniedz dalībnieku sapulces noteiktu summu;
Aizdevumu izsniegšana;
Jaunu darbības veidu uzsākšana un esošo darbības veidu pārtraukšana;
Vispārīgo darbības principu noteikšana;
Jebkādu aizdevumu saņemšana.
5. Dalībnieku sapulce
Dalībnieku sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās dalībnieki, kuri kopā pārstāv vairāk par pusi no
balsstiesīgā pamatkapitāla.
Dalībnieku lēmums ir pieņemts, ja par to nodotas vairāk par pusi no dalībnieku sapulcē
pārstāvētajām balsīm.
Lēmuma pieņemšana par prokūras izdošanu ir tikai dalībnieku sapulces kopsapulcē.
Dalībnieki:
Cēsu novada domes priekšsēdētājs _____________________Jānis Rozenbergs
Biedrības “Latvijas Olimpiskās komiteja” prezidents _________________Aldons Vrubļevskis
SIA „Cēsu Olimpiskais centrs” Valdes priekšsēdētājs:______________________J.Markovs

Cēsīs, 2019.gada 8.oktobrī.
DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

