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II  CETURKSNĪ 

Uzlabot Tukuma ledus 
halle infrastruktūru, 
nodrošinot objektu 
darbību un pieejamību 
 

plānveidīgi nomainīt durvis Ledus 
arēnas ģērbtuvēs 

2016.gada aprīlī nomainīts  viens 
durvju bloks, un jūnijā  divi durvju 
bloki ledus arēnas ģērbtuvēs 

pilnveidot spēļu tablo Ledus 
arēnā 

 

ieviest enorgoekonomiska 
apgaismojumu Ledus arēnā 

ieviests enorgoekonomisks 
apgaismojums viesnīcas gaienī, 
birojā 

pilnveidot ledus ražošanas 
aukstumiekārtas 

Tika veikta mitruma nosūkšanas 
pilnveidošana ledus arēnā 

atjaunot grīdu Sporta kluba zālē  

plānveidīgi veikt kosmētisko 
remontu Tukuma ledus hallē līdz 

 

veikt  Ledus halles fasādes  
kosmētisko remontu 

 

Uzlabot materiāli 
tehnisko bāzi, 
pilnveidojot 
pakalpojumu kvalitāti, 
to piemērotību 
dažādiem sporta, 
izglītības, kultūras un 
izklaides pasākumiem, 
brīvā laika pavadīšanas 
iespējām 

ik gadu atjaunot slidošanas 
inventāru  (iegādāties jaunas 
slidas, ķiveres, nūjas) 

 

plānveidīgi iegādāties jaunas 
iekārtas un kafejnīcas inventāru 

Iegādāts inventārs kafejnīcai: 
Sautējamais trauks – 4 gb 
Pudeļu attaisāmais – 1gab 
Naži – 2 gb 
stikla glāzes – 96 gb 
karotes – 36 gb 
karotes tējas (garās) – 36 gb 
karotes tējas -   48 gb 
dakšas – 48 gb 
galda naži – 36 gb 
uzkodu naži – 12 gb 
pusdienu šķīvji – 62 gb 
salātu trauki – 30 gb 
sulas krūzes – 6 gb 
tējas krūzes – 38 gb 
pannas -  2 gb 

plānveidīgi iegādāties jaunu 
viesnīcas inventāru 

Iegādāts  inventārs viesnīcai: 
dvieļi (50x100cm)  - 40 gb 
spilveni (50x60cm) – 20 gb 
gultas – 3 gb 

plānveidīgi atjaunot fitnesa 
inventāru (sporta trenažierus) 

 

plānot resursus jaunas ledus 
mašīnas iegādei 

 

Rīkot sporta un aktīvās 
atpūtas pasākumus, 
nodrošinot iespēju 
iedzīvotājiem  
nodarboties ar sportu 

rīkot sacensības bērniem un 
jauniešiem hokejā „Domes kauss 
hokejā”   

 

rīkot sacensības bērniem un 
jauniešiem daiļslidošanā „Katrīnas 

Sacensībās 23-24. aprīlī, piedalījās 
100 sportisti 
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gan individuālos, gan 
komandu sporta veidos 

kauss” 

rīkot sacensības bērniem un 
jauniešiem daiļslidošanā „Tukuma 
kauss” 

 

rīkot sacensības kērlingā „Vasaras   
kauss” 

 

rīkot sacensības hokejā „Hokeja 
čempionāts TLH” 

 

Nodrošināt Tukuma 
novada komandu 
veidošanos pieejamos 
sporta veidos un 
sekmēt komandu 
pārstāvniecību Latvijas 
mēroga sacensībās. 
 

  

Veicināt sadarbību ar 
sporta attīstībā 
iesaistītajām 
institūcijām: 
 

sadarboties ar sporta 
federācijām, biedrībām, sporta 
klubiem un izglītības iestādēm  
kopīgu sporta pasākumu  un 
fizisku aktivitāšu organizēšanā 

Izglītības iestāžu audzēkņi, sporta 
skola un sporta klubi  sporta 
nodarbībām izmantojuši  sporta 
klubu 168 stundas 
Sporta klubi treniņ nodarbībām 
izmantojuši ledus arēnu 249  
stundas; 
Norisinājušās spēles Latvijas 
čempionāts  hokejā – 13 spēles 
dažādās vecuma grupās 

sekmēt sadarbību ar pašvaldību 
un uzņēmējiem sporta un aktīvās 
atpūtas infrastruktūras attīstībā 
un sporta sacensību finansēšanā. 

 

Sniegt 
komercpakalpojumus 

regulāri sniegt publiskos 
pakalpojumus par maksu pēc 
apstiprinātiem izcenojumiem 

 

piesaistīt izglītības iestāžu 
audzēkņus slidošanas 
nodarbībām 

Izglītības iestāžu audzēkņi 
slidošanas nodarbībām 
izmantojuši 38 stundas,  kopumā  
1089 audzēkņi 

ik gadu ieviest jaunus publiskos 
pakalpojumus atbilstoši klientu 
pieprasījumam un Sabiedrības 
kapacitātei 

 

Veicināt Sabiedrības 
atpazīstamību 

pilnveidot Sabiedrības interneta 
vietnes mājas lapu 

 

plānveidīgi izvietot reklāmu par 
maksu reklāmas nesējos 

Vienpusēji norāžu stendi Tukuma 
pilsētā ( Raudas iela, Pasta iela, 
Stacijas iela) 

Personāla attīstība: 
 

plānveidīgi veicināt personāla 
tālākizglītību profesionālās 
kvalifikācijas celšanai 
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Papildus plānotajam tika iegādāti 3 datori ar programmatūru un 2 monitori birojam. 

Galvenie riski nākamajiem finanšu gada mēnešiem, ar kuriem  kapitālsabiedrība  varētu 

saskarties un kuri varētu ietekmēt tās finansiālo stāvokli un darbības finansiālos rezultātus:   

• Tirgus risks – var samazināties pieprasījums  pēc  konkrētā piedāvājuma, 
piemēram, ledus nomas, telpu nomas, ēdināšanas pakalpojumiem.   Pastāv risks, 
kā realizēsies vasaras periodā pieteiktās  sporta nometnes - jebkurš samazinājums  
radīs  ienākumu samazināšanos.  

• Personāla  izmaksas, sakarā ar nepietiekama  darbinieku skaita vasaras sezonā, 

klientu apkalpošanā. 

• Ražošanas risks – iekārtu izturība pie ledus ražošanas aukstumiekārtu slodzes 

palielināšanās, sakarā ar noslodzi un gaisa temperatūras paaugstināšanos vasaras 

mēnešos. 

• Finanšu risks – 2016. gada 1. augustā stājās spēkā jaunie elektroenerģijas sadales 

sistēmas pakalpojumu tarifi, kas ietekmēs arī Sabiedrības maksājumus. 

 

 Valdes loceklis Modris Liepiņš             

 

2016.gada 18.jūlijā 

Nodrošināt Sabiedrības 
ekonomisko attīstību 

 Regulāri tiek veikta  norēķinu 
uzskaite, kas nodrošina  kontroli 
par katra darījuma izpildi un 
apmaksu atbilstoši līguma 
nosacījumiem. Regulāri tiek 
izvērtēta budžeta izpildes gaita.  
Reizi ceturksnī tiek sagatavoti  
saīsināti finanšu pārskati (peļņas 
vai zaudējumu aprēķins, bilance, 
pašu kapitāla izmaiņu pārskats, 
naudas plūsmas pārskats) 


