PSIA TUKUMA LEDUS HALLE NEFINANŠU MĒRĶU UN FINANŠU MĒRĶU
ĪSTENOŠANAS REZULTĀTI
DARBA PLĀNA 2016.GADA IV CETURKŠŅA IZPILDES NOVĒRTĒJUMS
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
ieviest enorgoekonomiska
apgaismojumu Ledus arēnā
pilnveidot ledus ražošanas
aukstumiekārtas
atjaunot grīdu Sporta kluba zālē
plānveidīgi veikt kosmētisko
remontu Tukuma ledus hallē līdz
veikt Ledus halles fasādes
kosmētisko remontu
ik gadu atjaunot slidošanas
inventāru (iegādāties jaunas
slidas, ķiveres, nūjas)
plānveidīgi iegādāties jaunas
iekārtas un kafejnīcas inventāru

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

Nodrošināt
Tukuma
novada
komandu
veidošanos pieejamos
sporta
veidos
un
sekmēt
komandu

plānveidīgi iegādāties jaunu
viesnīcas inventāru
plānveidīgi atjaunot fitnesa
inventāru (sporta trenažierus)
plānot resursus jaunas ledus
mašīnas iegādei
rīkot sacensības bērniem un
jauniešiem hokejā „Domes kauss
hokejā”
rīkot sacensības bērniem un
jauniešiem daiļslidošanā „Katrīnas
kauss”
rīkot sacensības bērniem un
jauniešiem daiļslidošanā „Tukuma
kauss”
rīkot sacensības kērlingā „Vasaras
kauss”
rīkot sacensības hokejā „Hokeja
čempionāts TLH”

SASNIEGTAIS REZULTĀTS
2016.GADA
IV CETURKSNĪ

Iegādāts sporta inventārs:
Slidas 34 pāri
Iegādāts inventārs kafejnīcai:
Kafijas perkolators (15L) - 1 gb,
galdauti(110x130cm) – 10 gb,
galdauti (120x230cm) – 13 gb,
virtuves dvieļi (45x70cm)- 5gb,
svečturi – 37 gb, šķīvji – 17 gb
Iegādāts inventārs viesnīcai:
Kāju paklājiņi ( 50x70 cm) – 4gab.

4.decembrī „ Domes kauss
hokejā ” U9 grupā, piedalās 8
komandas

„Hokeja čempionāts TLH” norises
laiks 2016.g.X-2017.V;
čempionātā piedalās 7 komandas
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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

Izglītības iestāžu, sporta skolas un
sporta klubu audzēkņi sporta
nodarbībām izmantojuši 336
stundas sporta klubā. Sporta klubi
treniņnodarbībām izmantojuši
ledus arēnu 327 stundas.
M.Liepiņš darbojas Izglītības,
kultūras un sporta komitejā.

Skatīt peļņas zaudējumu aprēķinu

Izglītības iestāžu audzēkņi
slidošanas nodarbībām
izmantojuši 86 stundas, kopumā
ledus arēnā slidojuši 2877
audzēkņi
Pilnveidots pakalpojums „Izspēlē
Olimpiādi” , piesaistītas skolu
grupas Olimpiādes izspēlē.

Reklāmas raksts ”Sporta Avīzē”,
Reklāmas sižets LTV7 raidījumā
“Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā”

plānveidīgi veicināt personāla
tālākizglītību profesionālās
kvalifikācijas celšanai
Reizi ceturksnī tiek sagatavoti
saīsināti finanšu pārskati (peļņas
vai zaudējumu aprēķins, bilance,
pašu kapitāla izmaiņu pārskats,
naudas plūsmas pārskats).
Finanšu plāna sastādīšana 2017.
gadam. Sadarbības līgumu
plānošana 2017. gadam.

Atkāpes no plānotā: daudzas no iekārtām ir nolietojušās, tas prasa neplānotus papildus
izdevumus remontam, kapitālajam remontam: lifta avārijas bojājumu novēršana un remonts,
virtuves iekārtu remonts, trenažieru (skrejceļa remonts), ventilācijas un dzesēšanas sistēmas
remonts.
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2016.gada 4.ceturksnī realizētie sporta pasākumi:
1.oktobris

LČ U10 sabraukums, 15 komandas

8.oktobris

LČ U9 sabraukums, 15 komandas

15.oktobris

Hokeja turnīrs Skabargas kauss U8 grupā, 8 komandas

22.oktobris

Hokeja turnīrs „Veču kauss” , 4 komandas

25.-28.oktobris Uzņemta EVHS sporta diennakts nometne, 25 personas
28.-30.-oktobris Latvijas Olimpiskās akadēmijas sesija
12.novembris Milžu cīņas, organizators „Tukuma brāļi”
13.novembris Hokeja turnīrs „Skabargas kauss” U8 grupā, 8 komandas
26.novembris Basketbola turnīra „ Katrīnas kauss” noslēguma pasākums
4.decembris

Hokeja turnīrs „Domes kauss” U9 grupā, 8 komandas

10.decembris

Hokeja turnīrs Skabargas kauss U8 grupā, 8 komandas

18.decembris

Hokeja turnīrs „HK Tukums kauss” U9 grupā

22.decembris

HK Tukums hokeja diena, spēle Tēvi-Dēli

Regulāri

TLH Hokeja turnīra spēles 2 x nedēļa , 7 komandas

Regulāri

1.līgas komandas „HK Tukums/Stiga RM” mājas spēles

Regulāri

LBJMH HK Tukums komandu mājas spēles

Regulāri

EHL komandas „HK Rotas” mājas spēlēs

Ledus hallē organizēti vairāki kooperatīvie svētku pasākumi t.sk. ar kērlinga spēli.
Gada noslēgumā - 31.decembrī Jaungada balle.

Sporta pasākumu plāns 2017.gada 1.ceturksnim
14.janvāris

LČ U10 sabraukums, 15 komandas

21.janvāris

Hokeja turnīrs „Veļķu kauss” , 4 komandas

28.janvāris

LČ U9 sabraukums, 15 komandas

8.februāris

„Izspēlē Olimpiādi” , Babīte vsk.

11.februāris

Hokeja turnīrs „Rotas kauss” , 4 komandas
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16.februāris

Izspēlē Olimpiādi” , Kuldīgas vsk.

26.februāris

HK Tukums kauss U9 grupā, 8 komandas

4.marts

Starts „Sieviešu dienas rallijs” komandām

4.marts

Labdarības spēle „HK Rotas – LTV7”

12.marts

„Ledus prieki” Tukuma novada iestāžu sporta spēles

18.marts

Hokeja turnīrs Skabargas kauss U8 grupā, 8 komandas

Regulāri

TLH Hokeja turnīra spēles 2 x nedēļa , 7 komandas

Regulāri

1.līgas komandas „HK Tukums/Stiga RM” mājas spēles

Regulāri

LBJMH HK Tukums komandu mājas spēles

Regulāri

EHL komandas „HK Rotas” mājas spēlēs

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

•

•

Cilvēciskā faktora risks: nepietiekams darbinieku skaits nedēļas nogalēs klientu
apkalpošanā, kas varētu būt saistīts ar darbinieku veselības izmaiņām sakarā ar
palielinātu darba slodzi vai darbinieku saslimstību gripas epidēmijas laikā.
Ražošanas un finanšu risks: daudzas no iekārtām ir nolietojušās, tāpēc pastāv augts
risks par to bojājumiem, kas prasa neplānotus papildus izdevumus remontam,
kapitālajam remontam vai jaunu iekārtu iegādei.
Tirgus un finanšu risks: jaunu klientu piesaiste un garantijas saistību izpildē, īpaši
RUS nometņu plānošanā un realizācijā; plānoto pasākumu realizēšana.

Valdes loceklis Modris Liepiņš

2017.gada 27.februārī

