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Latvijas Republika 

Jelgavas Dome 
Lielā iela 11, Jelgava, LV 3001, tālr. 3022331, 3005538, fakss: 3029059 

 

LĒMUMS 

Jelgava 
 

26.10.2006. Nr. 16/10 

 

PAR PIEDALĪŠANOS PROJEKTĀ “ZEMGALES OLIMPISKĀ CENTRA 

MULTIFUNKCIONĀLAIS SPORTA KOMPLEKSS” 

 

Grozījumi: 

Jelgavas domes  

03.12.2007. lēmums Nr.16/1 

Jelgavas domes 

18.12.2008. lēmums Nr.18/14 

Jelgavas domes  

30.12.2008. lēmums Nr.19/1 

Jelgavas pilsētas domes 

27.01.2011. lēmums Nr.1/16 

 

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 15.panta 1.daļas 

6.punktu,  

 

Jelgavas Dome NOLEMJ:   
 

1. Atbalstīt projekta "Zemgales Olimpiskā centra multifunkcionālais sporta 

komplekss" īstenošanu atbilstoši "Zemgales Olimpiskā centra multifunkcionālā 

sporta kompleksa" pirmsprojekta dokumentācijai (turpmāk - Projekts). 

2. Ievērojot, ka Projekta kopējās būvniecības izmaksas sastāda Ls 16 533 582 

(sešpadsmit miljoni pieci simti trīsdesmit trīs tūkstoši pieci simti astoņdesmit 

divi lati), biedrība ”Latvijas Olimpiskā komiteja” Projekta realizācijai 

2008.gadā ir ieguldījusi līdzfinansējumu Ls 3 138 170 (trīs miljoni viens simts 

trīsdesmit astoņi tūkstoši viens simts septiņdesmit lati) apmērā un 2009.gadā 

ieguldīs līdzfinansējumu Ls 1 761 830 (viens miljons septiņi simti sešdesmit 

viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit lati) apmērā: 

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 27.01.2011. lēmumu Nr.1/16) 

2.1.Uzdot sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Zemgales Olimpiskais centrs” valdei 

sagatavot un iesniegt biedrībā ”Latvijas Olimpiskā komiteja” likuma ”Par valsts 

budžetu 2009.gadam” 15.pielikumā ”Valsts izsniedzamie galvojumi 

2009.gadam” paredzētā valsts galvojuma Ls 3 800 000 (trīs miljoni astoņi simti 

tūkstoši lati) apmērā saņemšanai nepieciešamo dokumentu paketi. 

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 27.01.2011. lēmumu Nr.1/16) 

2.2.Nodrošināt Projekta īstenošanai nepieciešamo Jelgavas pilsētas pašvaldības 
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līdzfinansējumu Ls 5 732 200 (pieci miljoni septiņi simti trīsdesmit divi tūkstoši 

divi simti lati) apmērā, tajā skaitā 2007gadā – Ls 1 087 860, 2008.gadā – Ls 

3 301 590 un līdz 2018.gadam – Ls 1 342 750. 

( Jelgavas pilsētas domes 27.01.2011. lēmuma Nr.1/16 redakcijā )  

2.3. Piekrist, ka no valsts budžeta saņemtā pievienotās vērtības nodokļa pārmaksa Ls 

2 101 382 (divi miljoni viens simts viens tūkstotis trīs simti astoņdesmit divi 

lati) apmērā tiek novirzīta Projekta būvniecības izmaksu segšanai. 

 ( Jelgavas pilsētas domes 27.01.2011. lēmuma Nr.1/16 redakcijā ) 

3. Projekta īstenošanai, piekrist palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

"Zemgales Olimpiskais centrs" pamatkapitālu: 

3.1.  Jelgavas pašvaldībai veicot mantisko ieguldījumu:  

3.1.1. nekustamo īpašumu Strazdu ielā 1a, Jelgavā, kadastra Nr. 0900 026 0300, 

kas sastāv no zemes gabala 18942 kv.m. platībā; 

3.1.2. nekustamo īpašumu Brīvības bulvārī 31b, Jelgavā, kadastra Nr. 0900 026 

0338, kas sastāv no zemes gabala 12749 kv.m. platībā un uz tā esošās 

apbūves; 

3.1.3. nekustamo īpašumu Kronvalda ielā 26, Jelgavā, kadastra Nr. 0900 026 

0309, kas sastāv no zemes gabala 28087 kv.m. platībā un uz tā esošās 

apbūves. 

      3.2. Jelgavas pašvaldībai veicot ieguldījumu naudā pa gadiem: 

3.2.1. 2007. gadā Ls 1 087 860 (viens miljons astoņdesmit septiņi tūkstoši astoņi 

simti sešdesmit lati); 

3.2.2. 2008. gadā Ls 3 301 590 ( trīs miljoni trīs simti viens tūkstotis pieci simti 

deviņdesmit lati); 

3.2.3. Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 27.01.2011. lēmumu Nr.1/16; 

3.2.4. Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 27.01.2011. lēmumu Nr.1/16; 

3.2.5. 2011.gadā Ls 34 275 (trīsdesmit četri tūkstoši divi simti septiņdesmit pieci 

lati); 

3.2.6. 2012.gadā Ls 40 525 (četrdesmit tūkstoši pieci simti divdesmit pieci lati); 

3.2.7. 2013.gadā Ls 109 275 (viens simts deviņi tūkstoši divi simti septiņdesmit 

pieci lati); 

3.2.8. 2014.gadā Ls 109 275 (viens simts deviņi tūkstoši divi simti septiņdesmit 

pieci lati); 

3.2.9. 2015.gadā Ls 115 945 (viens simts piecpadsmit tūkstoši deviņi simti 

četrdesmit pieci lati); 

3.2.10. 2016.gadā Ls 189 315 (viens simts astoņdesmit deviņi tūkstoši trīs simti 

piecpadsmit lati); 

3.2.11. 2017.gadā Ls 189 315 (viens simts astoņdesmit deviņi tūkstoši trīs simti 

piecpadsmit lati); 

3.2.12. 2018.gadā Ls 554 825 (pieci simti piecdesmit četri tūkstoši astoņi simti 

divdesmit pieci lati).” 

 (Grozīts ar Jelgavas domes 03.12.2007. lēmumu Nr.16/1, 18.12.2008. lēmumu 

Nr.18/14, 30.12.2008. lēmumu Nr.19/1, 27.01.2011. lēmumu Nr.1/16) 

4.  Nodrošināt savlaicīgu Projekta īstenošanai nepieciešamo ārkvartāla inženiertīklu 

un citu Projekta īstenošanai nepieciešamo ārkvartāla komunikāciju izveidi 

papildus šī lēmuma 2.2. punktā minētajam finansējumam. 

5. Uzdot sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Zemgales Olimpiskais centrs" valdei 

veikt Projekta pasūtītāja funkciju izpildi un valsts galvojuma saņemšanai 

nepieciešamo dokumentu sagatavošanu. 
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6. Piekrist, ka biedrība "Latvijas Olimpiskā komiteja" valsts galvojuma 

nodrošinājumam izmanto Projekta īstenošanas gaitā izveidoto nekustamo 

īpašumu - Zemgales Olimpiskā centra multifunkcionālo sporta kompleksu.  

7. Piekrist, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemgales Olimpiskais centrs" 

segs biedrībai "Latvijas Olimpiskā komiteja" valsts galvotā, Projekta īstenošanai 

ņemtā kredīta procentu maksājumus, ja papildus paredzētajam valsts 

finansējumam sportam valsts budžetā biedrībai ”Latvijas Olimpiskā komiteja”, 

netiks paredzēti līdzekļi kredīta procentu par kredīta izmantošanu atmaksai . 

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas 27.01.2011. lēmumu Nr.1/16)  

8. Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 27.01.2011. lēmumu Nr.1/16. 

9. Lēmuma izpildi kontrolēt pašvaldības izpilddirektorei I.Škutānei. 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietniece      I.Škutāne 


