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 Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“Tukuma ledus halle” 

Vienotais reģistrācijas Nr.40103431587 

Juridiskā adrese: Stadiona ielā 3, Tukumā, Tukuma novadā, LV-3101 

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

 

Dalībnieku sapulces (vienīgā dalībnieka) lēmums Nr.3 

 

Pamatojoties uz Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Tukuma ledus halle” (turpmāk – 

Sabiedrība) 2022. gada 30. marta paziņojumu “Par dalībnieku sapulces sasaukšanu” (reģistrēts 

pašvaldībā ar Nr.2633), 2022. gada 6. aprīlī plkst.14:00, Talsu ielā 4, Tukumā, Vitrāžu zālē, ir 

sasaukta dalībnieka sapulce.  

  

Sabiedrības parakstītais, apmaksātais pamatkapitāla lielums 559 403,00 EUR, balsstiesīgā 

pamatkapitāla lielums 559403. 

 

Sēdi atklāj un vada kapitāla daļu turētāja pārstāvis, vienīgais dalībnieks, kurš pārstāv 

559403 daļas, kas ir 100% balsstiesīgā pamatkapitāla: Tukuma novada pašvaldības kapitāla daļu 

turētāja pārstāvis – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš. 

 

Sēdi protokolē Tukuma novada pašvaldības iestādes “Pašvaldības administrācija” Juridiskās un 

personāla nodaļas jurists Ilze Blanka. 

 

Sēdē piedalās:  

-  Sabiedrības valdes loceklis Modris Liepiņš; 

-  Sabiedrības grāmatvede Inese Jansone; 

-  Tukuma novada pašvaldības iestādes “Pašvaldības administrācija” Audita un kontroles 

nodaļas vadītāja Inese Valtere; 

-  Tukuma novada pašvaldības iestādes “Pašvaldības administrācija” Audita un kontroles 

nodaļas iekšējā auditore Linda Henzele. 

 

Sabiedrības dalībnieku sapulces darba kārtībā: 

1. Par Sabiedrības 2021. gada pārskata apstiprināšanu. 

 

1.§. 

Par Sabiedrības 2021. gada pārskata apstiprināšanu 

 

M.Liepiņš ziņo, ka, Sabiedrības apmaksātais pamatkapitāls 2021. gada 31. decembrī ir 

525 678 EUR (+40,00%), neto apgrozījums ir 225 837 EUR (-44,96%). Neto apgrozījuma 

samazinājums pamatojams ar valstī noteiktajiem Covid-19 ierobežojumiem sporta un atpūtas 

nozarē. Sabiedrības sniegto pakalpojumu pašizmaksa ir 372 196 EUR (-16.64%), pārdošanas 

izmaksas ir 2 285 EUR (-21,85%) un administrācijas izmaksas ir 73 886 EUR (- 9,83%). Tāpat kā 

neto apgrozījuma, arī sniegto pakalpojumu pašizmaksas, pārdošanas izmaksu un administrācijas 

izmaksu samazinājums pamatojams ar valstī noteiktajiem Covid-19 ierobežojumiem sporta un 

atpūtas nozarē. Sabiedrība 2021. gadu ir noslēgusi ar 222 420 EUR zaudējumiem (2020. gadu 

noslēdza ar 121 294 EUR zaudējumiem). Sabiedrības 2021. gada pārskata bilances aktīvu 

kopsumma ir 201 776 EUR (-11,89%), pamatlīdzekļi ir 166 216 EUR (-9,31%). Sabiedrības 

apgrozāmie līdzekļi ir 35 560 EUR (-22,25%), krājumi ir 1 787 EUR (-58,58%), debitori ir 

14 323 EUR (-6,49%). Sabiedrības pašu kapitāls ir 85 044 EUR (-31,36%) un iepriekšējo gadu 

nesegtie zaudējumi ir 251 939 EUR. Sabiedrības ilgtermiņa kreditori ir 56 324 EUR (nodokļu 

maksājumu pagarinājums) un īstermiņa kreditori ir 60 408 EUR (-42,53%). Sabiedrības 
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likviditātes rādītājs 2021. gadā ir 0,59 (2020. gadā bija 0,44), kas norāda, ka likviditātes rādītājs 

salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir palielinājies, taču rādītājs parāda, ka Sabiedrība nespēj ar 

apgrozāmajiem līdzekļiem pilnībā segt īstermiņa saistības. Sabiedrības rentabilitātes rādītājs ir -

98,49% (2020. gadā bija -29,56%), attiecīgi rentabilitātes rādītājs salīdzinājumā ar iepriekšējo 

gadu ir samazinājies un saglabājis negatīvu vērtību. 

  

  Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

54. un 66. panta pirmās daļas 1. punktu tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par 

sabiedrības gada pārskata apstiprināšanu un Tukuma novada Domes 2020. gada 30. janvāra 

noteikumu Nr.1 “Tukuma novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības 

kārtība” 40. punktu [..] Pēc zvērināta revidenta pārbaudīta gada pārskata iesniegšanas, līdz 

kārtējā gada 30. aprīlim sasauc dalībnieku sapulci, lai apstiprinātu zvērināta revidenta 

pārbaudītu gada pārskatu. [..], nolemj: 

 

1.1. apstiprināt Sabiedrības 2021. gada pārskatu (Pielikumā). 

  

 

 

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis    

Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors     I.Liepiņš  

 

 

 

 

Ivars Liepiņš  

Laika zīmogs 27.04.2022., laiks 09:45 

 

 

 

Elektroniskā dokumenta izraksts pareizs 

PSIA “Tukuma ledus halle”  

Lietvede             D.Gulbe  

27.04.2022. 

 

 


