Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„OLIMPISKAIS CENTRS RĒZEKNE”
statūti
I Vispārīgie jautājumi
1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību „OLIMPISKAIS CENTRS
RĒZEKNE”
(turpmāk – sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
2.1. Sporta objektu darbība (NACE 2. - 93.11);
2.2. Sporta klubu darbība (NACE 2. - 93.12);
2.3. Fitnesa centru darbība (NACE 2. - 93.13);
2.4. Citas sporta nodarbības (NACE 2. - 93.19);
2.5. Atrakciju un atpūtas parku darbība (NACE 2. - 93.21);
2.5. Cita izklaides un atpūtas darbība (NACE 2. – 93.29);
2.6. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (NACE 2. - 68.2);
2.7. Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (NACE 2. – 56.10);
2.8. Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (NACE 2. – 47.19).
2.9. Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās (NACE 2. – 55.10).
2.10. Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi (NACE 2. - 82.3).
3. Attiecībā uz jautājumiem, kurus nereglamentē šie statūti, piemēro likuma “Publiskas
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” un Komerclikuma
noteikumus.
4. Šajos statūtos paredzētos paziņojumus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām
nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē vai elektroniski (piemēram, izmantojot telefaksu, e-pastu)
uz adresēm, kuras sabiedrības pārvaldes un kontroles institūciju locekļi ir paziņojuši valdes
loceklim, kurš kārto dalībnieku reģistru.
II Pamatkapitāls un daļa
5. Sabiedrības pamatkapitāls ir 1 333 558 (viens miljons trīs simti trīsdesmit trīs tūkstoši
pieci simti piecdesmit astoņi) eiro.

6. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 1 333 558 (viens miljons trīs simti trīsdesmit trīs
tūkstoši pieci simti piecdesmit astoņas) daļās.
7. Sabiedrības daļas pārdod likumā “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma” noteiktajā kārtībā.
III Valde
8. Valdes sastāvā ir divi valdes locekļi.
9. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
10. Valde pieņem lēmumus vienbalsīgi.
11. Valdes locekļi pārstāv sabiedrību kopīgi.
12. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu slēgt noteiktus darījumus
vai noteikta veida darījumus. Šāds pilnvarojums jāiekļauj valdes lēmumā.
13. Valde savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai.

Kapitāla daļu turētājas pārstāvis
Rēzeknes pilsētas domes
Sporta pārvaldes vadītājs

Aleksejs Grehovs

Rēzeknē, 07.12.2021.
Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
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