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STRATĒĢISKAIS 

MĒRĶIS 

STRATĒĢIJĀ NOTEIKTIE 

UZDEVUMI 2016.-2018.GADĀ 

SASNIEGTAIS REZULTĀTS 

2018.GADA                                           

IV CETURKSNĪ 

Uzlabot Ledus halles 

infrastruktūru, 

nodrošinot objektu 

darbību un pieejamību 

 

Plānveidīgi nomainīt durvis 

Ledus arēnas ģērbtuvēs 

Izpildīts 2017.gadā.  

Pilnveidot spēļu tablo Ledus 

arēnā 

Iegādāts jauns  spēļu tablo 

2018.g. 1.cetrurksnī. 

Ieviest energoekonomiska 

apgaismojumu Ledus arēnā 

2018.g. 1.cetrurksnī  veikts  

uzņēmuma energoaudits.  

Pilnveidot ledus ražošanas 

aukstumiekārtas 

Veikti ventilācijas un 

dzesēšanas sistēmu iekārtu 

remontdarbi  1528.00 EUR 

apmērā;  iegādāts jauns 

cirkulācijas sūknis 227.11 EUR 

apmērā. 

Atjaunot grīdu Sporta kluba 

zālē 

Veikts invalīdu pacēlāja lifta 

remonts. 

Plānveidīgi veikt kosmētisko 

remontu Tukuma ledus hallē  

Veikts vārtu remonts ledus 

arēnā  2157.74 EUR apmērā.  

Veikt Ledus halles fasādes  

kosmētisko remontu 

Tiek plānots ēkas Brīvības 

laukumā 8  jumta remonts 

2019.gadā  

Uzlabot materiāli 

tehnisko bāzi, 

pilnveidojot 

pakalpojumu kvalitāti, 

to piemērotību 

dažādiem sporta, 

izglītības, kultūras un 

izklaides 

pasākumiem, brīvā 

laika pavadīšanas 

iespējām 

Ik gadu atjaunot slidošanas 

inventāru  (iegādāties jaunas 

slidas, ķiveres, nūjas) 

Iegādāts sporta inventārs 

1239.67 EUR apmērā 

Plānveidīgi iegādāties jaunas 

iekārtas un kafejnīcas 

inventāru 

Iegādāts kafejnīcas  inventārs 

262.53  EUR apmērā; veikts 

konvencijas krāsns remonts  

(iegādāts jauns vadības bloks) 

939.15 EUR vērtībā 

Plānveidīgi iegādāties jaunu 

viesnīcas inventāru 

Iegādāts viesnīcas inventārs 

38.09 EUR apmērā  

Plānveidīgi atjaunot fitnesa 

inventāru (sporta trenažierus) 

Veikts elektroniskā skrejceliņa 

remonts (vadības bloka 

nomaiņa)  110.00 EUR apmērā 

Plānot resursus jaunas ledus 

mašīnas iegādei 

Atbilstoši energoefektivitātes 

ieviešanas pasākuma plānam, 

līdz 01.04.2022.  

*Rīkot sporta un 

aktīvās atpūtas 

pasākumus, 

nodrošinot iespēju 

iedzīvotājiem  

nodarboties ar sportu 

gan individuālos, gan 

komandu sporta 

veidos 

 

 

Rīkot sacensības bērniem un 

jauniešiem hokejā „Domes 

kauss hokejā”   

Izpildīts 1.ceturksnī   

Rīkot sacensības bērniem un 

jauniešiem daiļslidošanā 

„Katrīnas kauss” 

Sacensības norisinājās 7.aprīlī; 

75 dalībnieki.   

Rīkot sacensības bērniem un 

jauniešiem daiļslidošanā 

„Tukuma kauss” 

 

 

17.novembrī  „Tukuma kauss” 

daiļslidošanā  
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Rīkot sacensības kērlingā 

„Vasaras   kauss” 

Sacensības kērlingā ,,WCT 

Latvian International 

Challenger 2018”                  

25.-28.oktobrī  

Rīkot sacensības hokejā 

„Hokeja čempionāts TLH” 

2018./2019.g.sezonā sacensības 

uzsāktas oktobrī. 

Nodrošināt Tukuma 

novada komandu 

veidošanos pieejamos 

sporta veidos un 

sekmēt komandu 

pārstāvniecību 

Latvijas mēroga 

sacensībās. 

 

 Sadarbībā ar biedrību „Hokeja 

klubs Tukums” tiek sekmēti 

bērnu un jauniešu hokeja 

komandu starti Latvijas Bērnu 

un jaunatnes meistarsacīkstēs 

hokejā” U10, U12un U16 

vecuma grupās.   

Veicināt sadarbību ar 

sporta attīstībā 

iesaistītajām 

institūcijām: 

 

Sadarboties ar sporta 

federācijām, biedrībām, sporta 

klubiem un izglītības iestādēm  

kopīgu sporta pasākumu  un 

fizisku aktivitāšu organizēšanā 

Izglītības iestāžu, sporta skolas 

un sporta klubu audzēkņi sporta 

nodarbībām izmantojuši  sporta 

klubu  376.54 stundas un ledus 

arēna treniņnodarbībām 373.80 

Sekmēt sadarbību ar 

pašvaldību un uzņēmējiem 

sporta un aktīvās atpūtas 

infrastruktūras attīstībā un 

sporta sacensību finansēšanā. 

Valdes loceklis M.Liepiņš 

aktīvi darbojas  Tukuma 

novada Domes Sporta komisijā.    

Sniegt 

komercpakalpojumus 

Regulāri sniegt publiskos 

pakalpojumus par maksu pēc 

apstiprinātiem izcenojumiem 

Skatīt peļņas zaudējumu 

aprēķinu. 

Piesaistīt izglītības iestāžu 

audzēkņus slidošanas 

nodarbībām 

4.ceturksnī ledus arēnā 

slidojuši 1906  izglītības 

iestāžu  audzēkņi.  

Ik gadu ieviest jaunus 

publiskos pakalpojumus 

atbilstoši klientu 

pieprasījumam un Sabiedrības 

kapacitātei 

 

Veicināt Sabiedrības 

atpazīstamību 

Pilnveidot Sabiedrības 

interneta vietnes mājas lapu 

Informācija www.tlh tiek 

aktualizēta  regulāri. 

Plānveidīgi izvietot reklāmu 

par maksu reklāmas nesējos 

Norāžu stendu izvietošana un 

eksponēšana Tukuma pilsētā; 

uzstādīts reklāmas banneris  pie 

halles 433.15 EUR apmērā.  

Personāla attīstība 

 

Plānveidīgi veicināt personāla 

tālākizglītību profesionālās 

kvalifikācijas celšanai 

 

 

 

 

 

http://www.tlh/
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*Nodrošinot  iespēju iedzīvotājiem nodarboties ar sportu gan individuālos, gan komandu sporta 

veidos, Sabiedrībā  2018.gada 4.ceturksnī  ir notikuši sekojoši sporta pasākumi:  

6.oktobris   LČ sabraukums  U9   

13.oktobris  LČ sabraukums  U9  

13.oktobris  LČ HK Tukums/Brocēni NBJSS-Pirāti  U17 

14.oktobris  LČ HK Tukums-BHC 37  U11 

20.oktobris  LČ sabraukums  U9 

25.-28.oktobris  Pasaules kausa tūrē kērlingā ,,WCT Latvian International Challenger 2018” 

3.novembris LČ hokejā sievietēm  

4.novembris  LČ hokejā sievietēm 

10.novembris  LČ sabraukums  U9 

11.novembris  LČ HK Tukums-LSSSA  U11 

11.novembris  Veterāni  HK Engure-Vecmeistars  

17.novembris  ,,Tukuma kauss”  daļslidošanā  

24.novembris  LČ sabraukums  U9 

1.decembris  LČ sabraukums  U9 

2.decembris LČ HK Tukums-Ogre Juniors  U11 

7.decembris  LČ HK Tukums/Ozo-HKVenta 2002  U13 

8.decembris LČ sabraukums  U9 

11.decembris  LČ HK Tukums/Brocēni NBJSS-Daugava/Sāga  U17 

22.decembris  ,,Skonto Ziemassvētku kauss,,  hokejā  

29.decembris  ,,Veču kauss,, hokejā  

Regulāri   TLH hokeja turnīra spēles divās līgās atbilstoši spēļu grafikam  

Regulāri  EHL spēles atbilstoši grafikam.  

Riski  

 Galvenie riski nākamajiem finanšu gada mēnešiem, ar kuriem  kapitālsabiedrība  

varētu būt:  

• Tirgus un finanšu  risks: jaunu klientu piesaiste un garantijas saistību izpildē, 

plānoto pasākumu realizēšana. 
• Cilvēciskā faktora risks:  darbinieku rakstura, uzvedības, veselības izmaiņas,  

sakarā ar palielinātu darba slodzi  klientu apkalpošanā. 

• Ražošanas  un finanšu risks: daudzas no iekārtām ir nolietojušās, tāpēc pastāv augts 

risks par to bojājumiem, kas savukārt varētu prasīt neplānotus papildus izdevumus 

bojājumu novēršanai, kapitālajam remontam vai jaunu iekārtu iegādei. 

Valdes loceklis         Modris Liepiņš 

12.02.2019. 

Nodrošināt 

Sabiedrības 

ekonomisko attīstību 

 Reizi ceturksnī tiek sagatavoti  

saīsināti finanšu pārskati 

(peļņas vai zaudējumu 

aprēķins, bilance, pašu kapitāla 

izmaiņu pārskats, naudas 

plūsmas pārskats).  

2018g. 4.cet. noslēgts ar 

zaudējumiem 10846.34 EUR 


