
 

 
PAŠVALDĪBAS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU 

„TUKUMA LEDUS HALLE” 
Reģistrācijas Nr. 40103431587 

Stadiona ielā 3, Tukumā, Tukuma novadā, LV-3101 

Tālrunis 63107470, fakss  63107464 ,  e-pasts:  tlh@tlh.lv , www.tlh.lv  

Tukumā  

01.03.2017. 

Informatīvs ziņojums  

par deleģēto uzdevumu izpildi 2016.gadā un plāns 2017.gadam 

 

  

 Saskaņā ar 20.06.2011. starp Tukuma novada Domi (turpmāk –

Pašvaldība) un pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Tukuma ledus 

halle” (turpmāk – Sabiedrība) noslēgto Deleģēšanas līgumu  

Nr.TND/2-58.9/11/26, kura darbības termiņš, atbilstīgi Pašvaldības 29.06.2016. 

lēmumam (prot.Nr.9,30.§.9), pagarināts līdz 20.06.2021. un 24.09.2015. 

noteikumu Nr.14 „Tukuma novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla 

daļu pārvaldes kārtība” prasībām, Sabiedrība ir sagatavojusi atskaiti par   

Deleģēšanas līgumā iekļauto pārvaldes uzdevumu (turpmāk – Uzdevumu)  

izpildi 2016.gadā un plānu 2017.gadam.  

 

1. Uzdevumi 

 Saskaņa ar Deleģēšanas līgumu Sabiedrībai ir nodota šādu Uzdevumu 

izpilde:   

• nodrošināt sporta objekta: „Tukuma ledus halle”, kas atrodas Stadiona 

ielā 3, Tukumā, Tukuma novadā, un sporta objekta: „Sporta klubs”, 

kas atrodas Brīvības laukumā 8, Tukumā, Tukuma novadā, darbību un 

pieejamību iedzīvotājiem, to piemērotību dažādiem sporta, izglītības, 

kultūras un izklaides pasākumiem, kā arī izglītojamo, jauniešu un 

ģimeņu brīvā laika pavadīšanas iespējām;  

• organizēt nodarbības un sacensības hokejā, daiļslidošanā, šorttrekā, 

aerobikā un fitnesā, kā arī citos sporta veidos; 

• organizēt pasākumus sporta attīstībai Tukuma novadā, nodrošinot 

iespēju nodarboties ar sportu profesionālā līmenī. 

 

Uzdevumu izpildes kvalitātes izvērtēšanā Sabiedrība ir pakļauta šādiem 

vērtēšanas kritērijiem, par ko nes atbildību normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā: 

• pieejamo pakalpojumu daudzveidība;  

• sporta objekta noslogotība; 

• sporta objekta un apkārtējās vides sakoptība un labiekārtotība; 
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• sūdzību skaits un darbības ar to saistīto jautājumu sakārtošanai; 

• realizēto investīciju apjoms; 

• sabiedrības pašas un pašvaldības izstrādāto un realizēto investīciju 

projektu skaits un finansējuma apjoms.  

 

2. Uzdevumu izpilde 

 

Noslēgtie līgumi  

  

 Lai Sabiedrība realizētu Uzdevumu izpildi, 01.07.2011. Sabiedrības un 

Pašvaldības starpā noslēgts „Nekustamā īpašuma lietošanas līgums” 

 Nr.TND/2-582/11/315, par nekustamo īpašumu Stadiona ielā 3 un Brīvības 

laukumā 8 Tukumā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā un apsaimniekošanā. No 

17.10.2012. nekustamais īpašums Brīvības laukumā 8 Tukumā nodots  

Sabiedrības īpašumā (vienošanās pie „Nekustamā īpašuma lietošanas līgums” 

Nr.TND/2-582/11/315). Atbilstīgi Pašvaldības 29.06.2016. lēmumam 

(prot.Nr.9,30.§.9), Nekustamā īpašuma lietošanas līguma darbības termiņš 

pagarināts līdz 30.06.2021. Abos nekustamajos īpašumos ir iekārtoti un 

darbojas sporta objekti: Ledus halle (Stadiona ielā 3, Tukumā); Sporta klubs 

(Brīvības laukumā 8, Tukumā). Abos sporta objektos tiek sniegti publiskie 

pakalpojumi.  

 

 Atbilstoši starp Sabiedrību un Pašvaldību noslēgtā līguma  nosacījumiem, 

Sabiedrība 2016.gadā ir nodrošinājusi  iespēju Tukuma novada pašvaldības 

sporta klubiem, kuri īsteno interešu izglītību, kā arī izglītības iestādēm, izmantot 

Ledus halles slidotavu (t.sk. ģērbtuves un  dušas) un vadīt hokeja un 

daiļslidošanas nodarbības, kā arī izmantot sporta aktivitātēm  iekārtotās telpas 

Sporta klubā:  

 Līguma datums  Līguma Nr.   Līguma summa EUR 

 04.02.2016  TND/2-58.5/16/99  197 381.00 (izmantots 197381.00) 

 

 Sabiedrība 2016.gadā ir nodrošinājusi  iespēju Tukuma novada 

pašvaldības  izglītības iestādēm izmantot Ledus halles slidotavu  sporta 

nodarbībām sekojoši: 

 Līguma datums  Līguma Nr.   Līguma summa EUR 

 04.02. 2016.  TND/2-58.5/16/144 25 490,50 (izmantots 18541.00) 

 08.09.2016.  TND/2-58.5/16/442 20329.00 (izmantots 16228.50)  

 

 Sabiedrība Pašvaldības interesēs un uzdevumā ir atļāvusi biedrībai  

„Tukuma invalīdu sporta klubs” izmantot  Sporta kluba nedzīvojamās telpas un 

sporta zāli  treniņnodarbībām:    

Līguma datums  Līguma Nr.   Līguma summa EUR 

 04.02.2016  TND/2-58.5/16/101 8999.32 (izmantots 8469.32) 
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Uzdevumu izpildes finansējums un izlietojums  

 

 Sabiedrības darbība tiek uzturēta un nodrošināta no pašu līdzekļiem. 

Sabiedrībai nav pieejams valsts un pašvaldības budžeta finansējums 

pamatdarbības nodrošināšanai.  

 

 Pašvaldība 2016.gadā ir apmaksājusi izglītības iestāžu un sporta klubu 

izdevumus par kopējo summu 240 619.82 EUR   (1.pielikums)  
 

Kvantitatīvie rādītāji  un kvalitatīvie rādītāji  

 

 Sabiedrības apgrozījums 2016.gadā ir 638 410.61 EUR . Salīdzinājumā ar 

2015.gadu  + 11 205.25 EUR.  

 

Peļņas un zaudējuma aprēķins (2.pielikums)   

Apgrozījums no pamatdarbības pa darbības veidiem (3. pielikums).  

 

 

Publiskie iepirkumi  

 

 Sabiedrība 2016.gadā nav veikusi iepirkuma procedūras, atbilstoši 

„Publisko iepirkumu likuma” prasībām.  

  

 

Pārskatu par Eiropas Savienības finanšu instrumentu un cita finansējuma 

piesaisti 

  

 Sabiedrība 2016.gadā nav piesasitījusi Eirpopas savienības vai  citu fondu 

finansu līdzekļus.  

 

 

Sasniegto rezultātu atbilstība plānotajam Sabiedrības darbam  

 

 Sabiedrība 2016.gadā plānoja un realizēja savu darbību atbilstoši 

deleģētajiem uzdevumiem un  Pašvaldības apstiprinātiem  uzdevumiem  

(30.04.2015. lēmums Nr.4,19.§. „Par pašvaldības SIA „Tukuma ledus halle”).  

 

Pašvaldība pēc Sabiedrības lietderības izvērtējumu 2015.gadam ar 

28.04.2016.lēmumu (prot.Nr.6,23.§.) ir Sabiedrībai noteikusi sekojošus 

uzdevumus:   

• palielināt Tukuma ledus hallē saimnieciskajā darbībā izmantojamo 

telpu noslodzi, saglabājot esošos pakalpojumus un izstrādājot jaunus 

pakalpojumu piedāvājumus, turpinot sadarbību ar esošajiem 

partneriem un meklējot jaunus sadarbības kontaktus;   
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• veikt kosmētiskos remontus saimnieciskajā darbībā izmantotajās 

telpās, kas veidotu patīkamāku vidi pakalpojuma saņēmējiem;  

• organizēt pasākumus visos sporta veidos, kurus piedāvā un attīsta SIA 

„Tukuma ledus halle”, kas veicinātu klientu piesaistīšanu un veselīga 

dzīvesveida popularizēšanu . 

 

 Sabiedrība minētos uzdevumus ir izpildījusi atbilstoši finanšu un resursu 

iespējām.   

  

 

3.  2017.gada uzdevumu izpildes darbības plāns  

 

 Ar Tukuma novada Domes 24.09.2015. lēmumu „Par Tukuma novada 

Domes līdzdalības izvērtējumu un vispārējo stratēģisko mērķu noteikšanu 

kapitālsabiedrībām”  (prot.Nr.11,12.§.), Sabiedrībai noteikti sekojoši vispārējie 

stratēģiskie mērķi 2016 .-2019.gadam:   

 

1. Organizēt pasākumus Tukuma ledus hallē pieejamos sporta veidos, 

veicinot iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu. 

2. Palielināt Tukuma ledus hallē saimnieciskajā darbībā izmantoto telpu 

noslodzi, saglabājot esošos pakalpojumus un izstrādājot jaunus pakalpojumu 

piedāvājumus.    

 

 2017.gada stratēģisko mērķu sasniegšanas izvirzītie uzdevumi un rīcības  

Sabiedrībā:  

1. Uzlabot Tukuma ledus halle infrastruktūru, nodrošinot objektu darbību un 

pieejamību: 

 1) plānveidīgi nomainīt durvis Ledus arēnas ģērbtuvēs, 

2) pilnveidot spēļu tablo Ledus arēnā, 

3) atjaunot grīdu Sporta kluba zālē,  

4) plānveidīgi veikt kosmētisko remontu saimnieciskajā darbībā 

uzmantojamās telpās.  

 

2. Pieejamo resursu iespējās uzlabot materiāli tehnisko bāzi, pilnveidojot 

pakalpojumu kvalitāti, to piemērotību dažādiem sporta, izglītības, kultūras un 

izklaides pasākumiem, brīvā laika pavadīšanas iespējām: 

 1) atjaunot slidošanas inventāru, 

 2) atjaunot iekārtas un kafejnīcas inventāru,  

 3) atjaunot viesnīcas inventāru,  

 4) atjaunot fitnesa inventāru.  

 

3. Rīkot sporta un aktīvās atpūtas pasākumus, nodrošinot iespēju 

iedzīvotājiem  nodarboties ar sportu gan individuālos, gan komandu sporta 

veidos: 
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 1) rīkot sacensības bērniem un jauniešiem hokejā „Domes kauss  

  hokejā” reizi gadā, 

 2) rīkot sacensības bērniem un jauniešiem daiļslidošanā „Katrīnas  

  kauss” reizi gadā, 

3) rīkot sacensības bērniem un jauniešiem daiļslidošanā „Tukuma 

 kauss” reizi gadā,  

4) rīkot sacensības kērlingā reizi gadā, 

5) rīkot sacensības hokejā „Hokeja čempionāts TLH” reizi sezonā. 

 

 4. Nodrošināt Tukuma novada komandu veidošanos pieejamos sporta veidos 

un sekmēt komandu pārstāvniecību Latvijas mēroga sacensībās. 

 

 5. Veicināt sadarbību ar sporta attīstībā iesaistītajām institūcijām: 

 1) sadarboties ar sporta federācijām, biedrībām, sporta klubiem un  

  izglītības iestādēm  kopīgu sporta pasākumu  un fizisku aktivitāšu  

  organizēšanā; 

 2) sekmēt sadarbību ar pašvaldību un uzņēmējiem sporta un aktīvās  

  atpūtas infrastruktūras attīstībā un sporta sacensību finansēšanā.  

 

6.Sniegt komercpakalpojumus: 

 1) regulāri sniegt publiskos pakalpojumus par maksu pēc   

  apstiprinātiem izcenojumiem,  

 2) piesaistīt izglītības iestāžu audzēkņus slidošanas nodarbībām,    

 3) ieviest jaunus publiskos pakalpojumus atbilstoši klientu pieprasījumam 

  un Sabiedrības kapacitātei. 

 

 7. Veicināt Sabiedrības atpazīstamību, plānveidīgi izvietot reklāmu par 

maksu reklāmas nesējos. 

 

 8. Veicināt personāla tālākizglītību profesionālās kvalifikācijas celšanai. 

 

 9. Nodrošināt Sabiedrības ekonomisko attīstību.  

 

Nefinanšu mērķi 

 

Izvirzītie nefinanšu mērķi Sabiedrībā: 

1. Paaugstināt klientu  apkalpošanas kvalitāti. 

2. Nodrošināt pastāvīgo pakalpojumu  nemainīgu kvalitāti. 

3. Nodrošināt pakalpojumu attīstību, ieviešot jaunus pakalpojumu 

piedāvājumus. 

4. Īstenot Sabiedrības popularizēšanu, uzturēšanu un attīstīšanu. 
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Pielikumā: 

1.pielikums „SIA „Tukuma ledus halle” apgrozījums un izmantotais 

finansējums deleģēto uzdevumu  izpildei laika periodā  no 2011.-2016.g.”  

2.pielikums  „Peļņas un zaudējuma aprēķins”  

3. pielikums „Apgrozījums no pamatdarbības pa darbības veidiem”  

 

 

Valdes loceklis    (personīgais paraksts)             M.Liepiņš  


