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STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS

STRATĒĢIJĀ NOTEIKTIE
UZDEVUMI 2016.-2018.GADĀ

Uzlabot Tukuma ledus
halle
infrastruktūru,
nodrošinot
objektu
darbību un pieejamību

plānveidīgi nomainīt durvis Ledus
arēnas ģērbtuvēs
pilnveidot spēļu tablo Ledus
arēnā

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

Rīkot sporta un aktīvās
atpūtas pasākumus,
nodrošinot iespēju
iedzīvotājiem
nodarboties ar sportu
gan individuālos, gan
komandu sporta veidos

ieviest energoekonomiska
apgaismojumu Ledus arēnā
pilnveidot ledus ražošanas
aukstumiekārtas
atjaunot grīdu Sporta kluba zālē
plānveidīgi veikt kosmētisko
remontu Tukuma ledus hallē
veikt Ledus halles fasādes
kosmētisko remontu
ik gadu atjaunot slidošanas
inventāru (iegādāties jaunas
slidas, ķiveres, nūjas)
plānveidīgi iegādāties jaunas
iekārtas un kafejnīcas inventāru

plānveidīgi iegādāties jaunu
viesnīcas inventāru

SASNIEGTAIS REZULTĀTS
2016.GADA
III CETURKSNĪ

Atkāpe - Veikta ledus laukuma
atjaunošana (ledus, reklāmas,
borti)
ieviests enorgoekonomisks
apgaismojums kafejnīcā, virtuvē
Veikta dzesēšanas un ventilācijas
iekārtu filtru nomaiņa
Veikta grīdas vaskošana
Veikta trepju krāsošana Sporta
klubā
Veikts fasādes daļas kosmētiskais
remonts Sporta klubā
Iegādāts sporta inventārs:
porolons kērlinga laukuma
norobežošanai
Deserta trauki – 14 gb
Servējamie šķīvji – 10 gb
Sulas krūzes – 3 gb
Bļodas – 19 gb
Iegādāts inventārs viesnīcai:
segas pārvalki (150x220 cm) – 30
gb
palagi (160 x240 cm) - 20 gb
glāzes – 30 gb
gultas pārklājs 220 x 240 cm –
1gab
Dekoratīvie spilveni 45 x45 cm –
2gab

plānveidīgi atjaunot fitnesa
inventāru (sporta trenažierus)
plānot resursus jaunas ledus
mašīnas iegādei
rīkot sacensības bērniem un
Plānots decembrī
jauniešiem hokejā „Domes kauss
hokejā”
rīkot sacensības bērniem un
jauniešiem daiļslidošanā „Katrīnas
kauss”
rīkot sacensības bērniem un
jauniešiem daiļslidošanā „Tukuma
kauss”
rīkot sacensības kērlingā
Sacensībās no 15. – 17.jūlijam
„Vasaras kauss”
piedalījās 100 sportisti no 10
valstīm
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rīkot sacensības hokejā „Hokeja
Uzsākts organizatoriskais darbs
čempionāts TLH”
Nodrošināt
Tukuma
novada
komandu
veidošanos pieejamos
sporta
veidos
un
sekmēt
komandu
pārstāvniecību Latvijas
mēroga sacensībās.
Veicināt sadarbību ar
sporta attīstībā
iesaistītajām
institūcijām:

Sniegt
komercpakalpojumus

Veicināt Sabiedrības
atpazīstamību

Personāla attīstība:

Nodrošināt Sabiedrības
ekonomisko attīstību

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

sekmēt sadarbību ar pašvaldību
un uzņēmējiem sporta un aktīvās
atpūtas infrastruktūras attīstībā
un sporta sacensību finansēšanā.
regulāri sniegt publiskos
pakalpojumus par maksu pēc
apstiprinātiem izcenojumiem
piesaistīt izglītības iestāžu
audzēkņus slidošanas
nodarbībām
ik gadu ieviest jaunus publiskos
pakalpojumus atbilstoši klientu
pieprasījumam un Sabiedrības
kapacitātei
pilnveidot Sabiedrības interneta
vietnes mājas lapu
plānveidīgi izvietot reklāmu par
maksu reklāmas nesējos
plānveidīgi veicināt personāla
tālākizglītību profesionālās
kvalifikācijas celšanai

Izglītības iestāžu audzēkņi, sporta
skola un sporta klubi sporta
nodarbībām izmantojuši sporta
klubu 115 stundas
Sporta klubi treniņ nodarbībām
izmantojuši ledus arēnu 344
stundas;
Norisinājušās spēles Latvijas
čempionāts hokejā – 3 spēles
dažādās vecuma grupās.
Sadarbība ar sporta klubiem
pasākumu „Sporta un veselības
svētki”, „Olimpiskā diena”
ietvaros .
Sadarbība ar „Hokeja klubs
Tukums” hokeja attīstīšanā.

Skatīt peļņas zaudējumu aprēķinu

Izglītības iestāžu audzēkņi
slidošanas nodarbībām
izmantojuši 24 stundas, kopumā
642 audzēkņi

Reklāma LTV7
Mācību komandējumā nosūtīta
grāmatvede I.Muktupāvela
Regulāri tiek izvērtēta budžeta
izpildes gaita. Reizi ceturksnī tiek
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sagatavoti saīsināti finanšu
pārskati (peļņas vai zaudējumu
aprēķins, bilance, pašu kapitāla
izmaiņu pārskats, naudas plūsmas
pārskats)

Galvenie riski nākamajiem finanšu gada mēnešiem, ar kuriem kapitālsabiedrība varētu
saskarties un kuri varētu ietekmēt tās finansiālo stāvokli un darbības finansiālos rezultātus:
•
•

Cilvēciskais faktors - darbinieku rakstura, uzvedības, veselības izmaiņas, sakarā ar
palielinātu darba slodzi gada nogalē - svētku sezonā, klientu apkalpošanā.
Ražošanas risks - daudzas no iekārtām ir nolietojušās, tāpēc pastāv augts risks par
bojājumiem, kas varētu prasīt neplānotus papildus izdevumus.

Valdes loceklis Modris Liepiņš
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