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STRATĒĢISKAIS
MĒRĶIS

UZDEVUMI 2019.GADĀ

Uzlabot Ledus halles Ieviest energoekonomiska
infrastruktūru,
apgaismojumu
nodrošinot objektu
darbību un pieejamību Veikt inženiertehnisko iekārtu
uzturēšanu un remontdarbus
Veikt kosmētiskos remontus
telpās
Veikt ēku fasādes kosmētiskos
remontus
Veikt Sporta kluba ēkas jumta
rekonstrukciju
Uzlabot materiāli
tehnisko bāzi,
pilnveidojot
pakalpojumu kvalitāti,
to piemērotību
dažādiem sporta,
izglītības, kultūras un
izklaides
pasākumiem, brīvā
laika pavadīšanas
iespējām

Iegādāties sporta inventāru
(slidas, ķiveres, nūjas, fitnesa
aprīkojums u.c.)
Iegādāties iekārtas un
inventāru kafejnīcai

SASNIEGTAIS REZULTĀTS
2019.GADA
III CETURKSNĪ

Atsevišķu apgaismojuma
iekārtu - LED spuldžu un
paneļu maiņa par 1162.75 EUR
Regulāra ēku un iekārtu
uzturēšana, izdevumi 1817.16
EUR apmērā.
4. ceturksnī nav veikti
4. ceturksnī nav veikti
Iepirkums Nr.TND-2019/48;
Būvprojekta ieceres
dokumentācijas izstrāde
1200.00 EUR.
Iegādāts sporta inventārs
(slidas) 994.60 EUR vērtībā.

Iegādāties darba un telpu
aprīkojumu, iekārtas.

Iegādāts kafejnīcas inventārs
(trauki, virtuves piederumi)
850.04 EUR vērtībā.
Iegādāts inventārs 369.37 EUR
vērtībā.
Iepirkums TND 2019/31;
Ledus apstrādes mašīnas
piegādes līgums noslēgts
12.12.2019.
Iegādātas darba aprīkojums
(iekārtas) 985.08 EUR vērtībā.

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

Rīkot sacensības bērniem un
jauniešiem hokejā

Regulāri, skatīt pārskatu par
sporta pasākumiem.

Rīkot sacensības bērniem un
jauniešiem daiļslidošanā

Sacensības Tukuma kauss 17.18.novembrī.

Rīkot sacensības hokejā
amatieriem
Rīkot sacensības kērlingā

Sekmēt Tukuma
novada komandu
veidošanos pieejamos
sporta veidos

Nodrošināt ar sporta telpu un
pakalpojumu pieejamību

Regulāri, skatīt pārskatu par
sporta pasākumiem.
Pasaules kausa kerlingā tūre
24.-27.oktobrī, 150 dalībnieki
Sadarbībā ar biedrību „Hokeja
klubs Tukums” tiek sekmēti
bērnu un jauniešu hokeja
komandu starti Latvijas Bērnu
un jaunatnes meistarsacīkstēs
hokejā” U9, U11, U13, U15 un
U17 vecuma grupās.

Iegādāties iekārtas un
inventāru hallei
Plānot resursus jaunas ledus
mašīnas iegādei
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Veicināt sadarbību ar
sporta attīstībā
iesaistītajām
institūcijām:

Sniegt
komercpakalpojumus

Veicināt Sabiedrības
atpazīstamību
Personāla attīstība
Nodrošināt
Sabiedrības
ekonomisko attīstību

Sekmēt sadarbību 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

Ieviest jaunus publiskos
pakalpojumus atbilstoši klientu
pieprasījumam un Sabiedrības
kapacitātei
Plānveidīgi izvietot reklāmu
reklāmas nesējos
Plānveidīgi veicināt personāla
tālākizglītību profesionālās
kvalifikācijas celšanai

Izglītības iestāžu, Sporta skolas
un sporta klubu audzēkņi
izmantojuši sporta zāli
(Brīvības laukumā 8) sporta
nodarbībām, kopā 249.81 h.
Sporta klubi treniņnodabībām
izmantojuši ledus laukumu,
kopā 353.5 h.
Valdes locekļa M.Liepiņa
darbs Tukuma novada Domes
komisijās.
Skatīt peļņas zaudējumu
aprēķinu.
Tukuma novada izglītības
iestāžu audzēkņi izmantojuši
ledus laukumu slidošanas
nodarbībām, kopā 50.5 stundas,
kopā slidojuši 1144 audzēkņi.
Jauni publiskie pakalpojumi
nav ieviesti.
Tiek uzturēta un aktualizēta
mājas lapa internetā
www.tlh.lv; vizuālas reklāmas
pilsētā.
Pasākumi nav veikti.
Reizi ceturksnī tiek sagatavots
saīsināts finanšu pārskats
(peļņas vai zaudējumu
aprēķins, bilance, pašu kapitāla
izmaiņu pārskats, naudas
plūsmas pārskats);
2019.g. 4.ceturksnis noslēgts
ar zaudējumiem 13132 EUR
apmērā.
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Pārskats par sporta pasākumiem
Nodrošinot iespēju iedzīvotājiem nodarboties ar sportu gan individuālos, gan komandu
sporta veidos, 2019.gada 4.ceturksnī Tukuma ledus hallē ir notikuši sekojoši pasākumi:
Regulāri
Regulāri
Sporta nodarbības
Regulāri
Regulāri
Regulāri

Latvijas čempionāts bērniem un jauniešiem hokejā U9, U11, U13,
U15, U17 grupās, mājas spēles, sākot ar septembri;
Entuziastu hokeja līga (EHL) 4. un 6.divīzija, mājas spēles, sākot ar
septembri.
HK Tukums treniņnodarbības hokejā un daiļslidošanā;
Amatieru (vīru) hokeja komandu treniņnodarbības;
Amatieru (dāmu) hokeja komandas treniņnodarbības;

Regulāri
Regulāri
Regulāri

Fitness, individuālas nodarbības;
Slidošanas nodarbības izglītības iestāžu audzēkņiem;
Sporta spēļu interešu grupu treniņnodarbības sporta zālē,
Brīvības laukumā 8;
Regulāri
Sporta nodarbības izglītības iestāžu, Sporta skolas, sporta klubu
audzēkņiem sporta zālē, Brīvības laukumā 8
12.un 16. decembris Uzņēmumu kērlings (2 spēles)
Citi pasākumi
decembris

Ziemassvētku pasākumi uzņēmumiem, sporta klubiem, iedzīvotājiem

Riski
Galvenie riski nākamajiem finanšu gada mēnešiem, ar kuriem kapitālsabiedrība
varētu saskarties:
•
•

•

Tirgus un finanšu risks: jaunu klientu piesaiste un garantijas saistību izpildē,
plānoto projektu realizēšana.
Ražošanas un finanšu risks: daudzas no iekārtām ir nolietojušās, pastāv augts
risks iekārtu bojājumiem, kas savukārt varētu prasīt papildus izdevumus
bojājumu novēršanai vai radīt dīkstāvi.
Cilvēciskā faktora risks: darbinieku rakstura, uzvedības vai veselības izmaiņas,
kas var prasīt papildus resursus darbības nodrošināšanai.

Valdes loceklis M.Liepiņš
07.02.2020.

