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
2019.gada 5.martā
Informatīvs ziņojums
par deleģēto uzdevumu izpildi 2018.gadā un plāns 2019.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 un 24.09.2015. Pašvaldības noteikumu
Nr.14 „Tukuma novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldes kārtība”
prasībām, Sabiedrība ir sagatavojusi atskaiti par deleģējumā līgumā iekļauto pārvaldes
uzdevumu (turpmāk – Uzdevumu) izpildi 2018.gadā un plānu 2019.gadam.
1. Uzdevumi
Sabiedrības darbības uzdevumi: organizēt pasākumus sporta attīstībai Tukuma
novadā; organizēt nodarbības un sacensības hokejā, daiļslidošanā, šorttrekā, aerobikā un
fitnesā, kā arī citos sporta veidos; 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,
jauniešu un ģimeņu brīvā laika pavadīšanas iespējām. Uzdevumi izriet no pašvaldības
funkcijām nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu
dzīvesveidu un sportu.
Sabiedrībai noteikti vispārējie stratēģiskie mērķi 2016.-2019.gadam (24.09.2015.
Pašvaldības lēmums, prot.Nr.11,12.§.):
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.
Sabiedrībai izvirzītie uzdevumi (28.04.2017. Pašvaldības lēmums, prot. Nr.6,13.§.):
- saglabāt esošos pakalpojumus un klientus;
- palielināt sporta objektu kapacitāti, piesaistīt jaunus klientus;
- organizēt sporta pasākumus sev pieejamos sporta veidos.
Uzdevumu izpildes kvalitātes izvērtēšanā Sabiedrība ir pakļauta šādiem vērtēšanas
kritērijiem, par ko nes atbildību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (20.06.2011.
Deleģēsanas līgums Nr. Nr. TND/2-58.9/11/26:

pieejamo pakalpojumu daudzveidība;







sporta objekta noslogotība;
sporta objekta un apkārtējās vides sakoptība un labiekārtotība;
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 spētu realizēt Uzdevumu izpildi, 01.07.2011. starp Pašvaldību un
Sabiedrību 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). Pamatojoties uz 29.06.2016. Tukuma novada Domes
lēmumu (protokols Nr.9, 30.§.) 21.07.2019. Nekustamā īpašuma lietošanas līguma Nr.
TND/2-582/11/315 darbības termiņš pagarināts līdz 2021.gada 30.jūnijam. Nekustamajos
īpašumos ir iekārtoti sporta objekti: Ledus halle (Stadiona ielā 3, Tukumā) un Sporta klubs
(Brīvības laukumā 8, Tukumā). Abos sporta objektos tiek sniegti publiskie pakalpojumi.
Uzdevumu izpildes finansējums un izlietojums
Sabiedrības finanšu līdzekļi veidojas no: maksas pakalpojumiem, ražošanas
ieņēmumiem un pašvaldības finansējuma sporta funkcijām (pakalpojumu apmaksa) saskaņā
ar noslēgtajiem līgumiem. Pašvaldības finansējums sporta funkcijām ( pakalpojumu
apmaksa) 2018.gadā sastādīja 245 253 EUR .
Budžeta līdzekļu izlietojums
Sabiedrība 2018.gadā ir nodrošinājusi iespēju Tukuma novada pašvaldības izglītības
iestādēm un sporta klubiem 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
08.02.2018.

Līguma Nr.
TND/2-58.5/18/59

Līguma summa un izmantotā summa EUR
197 382,00 /izmantots 197 381,96/.

Sabiedrība 2018.gadā ir nodrošinājusi iespēju Tukuma novada pašvaldības izglītības
iestādēm izmantot Ledus halles slidotavu sporta nodarbībām sekojoši:
Līguma datums
01.02.2018.

Līguma Nr.
TND/2-58.5/18/61

Līguma summa un izmantotā summa EUR
38 870,50 /izmantots 30 239,00/ .

Sabiedrība 2018.gadā ir nodrošinājusi iespēju biedrībai ,,Tukuma invalīdu sporta
klubs” izmantot nedzīvojamās telpas un sporta zāli treniņnodarbībām Sporta klubā (Brīvības
laukumā 8, Tukumā):
Līguma datums
01.02.2018.

Līguma Nr.
TND/2-58.5/18/60

Līguma summa un izmantotā summa EUR
9 000,00 /izmantots 8 744,32/.

3. Kvantitatīvie rādītāji un kvalitatīvie rādītāji
Sabiedrība 2018.gadu noslēgusi ar negatīvu darbības rezultātu, jeb zaudējumiem 10
869 EUR apmērā. Salīdzinot ar 2017.gadu, zaudējumi ir samazinājušies par 11,28 %, jeb
1381 EUR. Negatīvs darbības rezultāts izskaidrojams ar to, ka samazinājies kopējais
apgrozījums, palielinājušās saimniecības un administrācijas izmaksas. Zaudējumu rašanos
ietekmējis pamatlīdzekļu nolietojums, kas 2018.gadā sastāda 14 330 EUR.
Neto apgrozījums, salīdzinot ar 2017.gadu, samazinājies par 22 116 EUR, jeb aptuveni par
3,40 %. 2018.gadā palielinājušies ieņēmumi no ledus arēnas un telpu nomas par 3,18 %,
palielinājušies ieņēmumi no viesnīcas par 0,78 %, bet samazinājušies ieņēmumi no
ēdināšanas par 12,26%, no sporta kluba un fitnesa zāles par 8,58 %, no saunas un dušas par
7,18 %, no inventāra nomas par 9,36 %.
Pārskats par Sabiedrības apgrozījumu un budžeta līdzekļu summām laika periodā 2014.2018.g. (1.pielikums).
Peļņas un zaudējuma aprēķins (2.pielikums).
Apgrozījums no pamatdarbības pa darbības veidiem (3. pielikums).
4. Publiskie iepirkumi
Sabiedrība 2018.gadā nav veikusi iepirkuma procedūras, atbilstoši „Publisko
iepirkumu likuma” prasībām.
5. Pārskats par Eiropas Savienības finanšu instrumentu un cita finansējuma
piesaisti
Sabiedrība 2018.gadā nav piesaistījusi Eiropas savienības vai citu fondu finanšu
līdzekļus.
6. Sasniegto rezultātu atbilstība plānotajam Sabiedrības darbam
Sabiedrība nodrošinājusi iespēju Tukuma novada iedzīvotājiem un viesiem
nodarboties ar sportu gan individuālos, gan komandu sporta veidos. Sabiedrība deleģētos
uzdevumus ir pildījusi godprātīgi, atbilstoši finanšu un resursu iespējām. Sabiedrības
dibināšanas mērķis - nodrošināt sporta pakalpojumu piedāvājumu komercdarbības veidā.
Telpas nodotas maksas lietošanā, sporta organizēšanai. Sabiedrības telpās regulāri rīkotas
dažāda mēroga sporta sacensības hokejā, daiļslidošanā un kērlingā, organizētas sporta
nometnes, piedāvājot vienotu pakalpojumu (sportu, izmitināšanu, ēdināšanu).
7. 2018.gada uzdevumu izpildes darbības plāns
Kā galveno 2019.gadā veicamo uzdevumu sabiedrība izvirza - saglabāt esošos
klientus un piesaistīt jaunus. Lai palielinātu savu kapacitāti, galvenais akcents tiks likts uz
jaunu klientu piesaisti ledus arēnas pakalpojumu izmantošanā. Sporta kompleksa telpas tiks
piedāvātas nometņu organizatoriem arī pavasara, rudens un ziemas sezonā, īpaši akcentējot
kompleksu piedāvājumu (sports, izmitināšana, ēdināšana), kas veicinātu Sabiedrības
apgrozījuma pieaugumu.
2019.gada stratēģisko mērķu sasniegšanas izvirzītie uzdevumi un rīcības Sabiedrībā:
1. Uzlabot Tukuma ledus halle infrastruktūru, nodrošinot objektu darbību un
pieejamību:
1.1. ēkas Brīvības laukumā 8, Tukumā jumta renovācija, atbilstoši
iepirkumam;
1.2. ēkas Stadiona ielā 3, Tukumā fasādes kosmētiskais remonts;
1.3. ledus arēnas apgaismojuma nomaiņa, atbilstoši iepirkumam;

1.4. inženiertehnisko iekārtu un sistēmu uzturēšana.
2. Pieejamo resursu iespējās uzlabot materiāli tehnisko bāzi, pilnveidojot pakalpojumu
kvalitāti, to piemērotību dažādiem sporta, izglītības, kultūras un izklaides pasākumiem, brīvā
laika pavadīšanas iespējām:
2.1. ledus apstrādes mašīnas iegāde, atbilstoši iepirkumam;
2.1. sporta iekārtu un inventāra iegāde;
2.2. viesnīcas iekārtu un inventāra iegāde;
2.3. kafejnīcas iekārtu un inventāra iegāde;
2.4. darba aprīkojuma iegāde.
3. Rīkot sporta un aktīvās atpūtas pasākumus, nodrošinot iespēju iedzīvotājiem
nodarboties ar sportu gan individuālos, gan komandu sporta veidos:
daudzums

3.1. rīkot sacensības bērniem un jauniešiem hokejā
3.2. rīkot sacensības bērniem un jauniešiem daiļslidošanā
3.3. rīkot sacensības kērlingā
3.4. rīkot sacensības hokejā amatieriem

regulāri
2 x gadā
1 x gadā
regulāri, X-IV

4. Savu iespēju robežās, nodrošināt Tukuma novada komandu veidošanos pieejamos
sporta veidos un sekmēt komandu pārstāvniecību Latvijas mēroga sacensībās.
5. Veicināt sadarbību ar sporta attīstībā iesaistītajām institūcijām:
5.1. sadarboties ar sporta federācijām, biedrībām, sporta klubiem un
izglītības iestādēm kopīgu sporta pasākumu un fizisku aktivitāšu
organizēšanā;
5.2. sekmēt sadarbību ar pašvaldību un uzņēmējiem sporta un aktīvās atpūtas
infrastruktūras attīstībā.
6. Sniegt komercpakalpojumus:
6.1. sniegt maksas pakalpojumus pēc apstiprinātiem izcenojumiem;
6.2. organizēt sporta pasākumus.
7. Veicināt Sabiedrības atpazīstamību.
8. Veicināt personāla tālākizglītību profesionālās kvalifikācijas celšanai.
9. Nodrošināt Sabiedrības ekonomisko attīstību.
Nefinanšu mērķi
Izvirzītie nefinanšu mērķi Sabiedrībā:
1. Nodrošināt pakalpojumu kvalitāti.
2. Nodrošināt pakalpojumu attīstību, ieviešot jaunus pakalpojumu piedāvājumus.
3. Īstenot Sabiedrības popularizēšanu, uzturēšanu un attīstīšanu.
Pielikumā:
1. Pārskats par Sabiedrības apgrozījumu un budžeta līdzekļu summām laika periodā
2014.-2018.g. (1. pielikums) uz 1 lp.
2. Peļņas un zaudējuma aprēķins (2. pielikums) uz 2 lp.
3. Apgrozījums no pamatdarbības pa darbības veidiem (3. pielikums) uz 2 lp.
Valdes loceklis

(personīgais paraksts)

M.Liepiņš

SIA ,,TUKUMA LEDUS HALLE" APGROZĪJUMS UN IZMANTOTAIS FINANSĒJUMS DELIĢĒŠANAS LĪGUMA FUNKCIJU IZPILDEI
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PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
par 2018.gadu

Konts
6061.11
6061.12
6061.13
6061.14
6061.15
6061.16
6061.18
6061.19
6061.21
6061.22
6061.24
6061.26
6061.27
6061.28
6061.29
6061.30
6061.31
6061.32
6061.33
6061.34
7121
7122
7124
7125
7126
7127
7128
7162
7170
7171
7172
7173
7174
7175
7176
7177

(Vertikālā formā klasificēts pēc apgrozījuma izmaksu metodes)
Posteņi
Summa EUR
Neto apgrozījums
629 311.84
Ledus īre, spēles
297 208.50
Telpu noma
12 181.70
ieņēmumi no telpu nomas un komunālajiem pakalp.
14 278.62
Ienēmumi no viesnīcas
60 590.22
Ieņēmumi no sporta kluba
25 993.08
Ieņēmumi no fitnesa zāles
11 038.92
Ieņēmumi no saunas izmantošanas
2 686.38
Ieņēmumi no žāvētavas īres
2 256.22
Ieņēmumi no inventāra nomas
12 408.87
Ieņēmumi no biļešu pārdošanas pasākumiem
0.00
Ieņēmumi no biljarda un citām spēlēm
4 856.38
Ieņēmumi no ēdināšanas viesnīcā
1 699.61
Ieņēmumi no ēdināšanas
165 027.80
ieņēmumi no biroja pakalpojumiem
195.58
Ieņēmumi no tirdzniecības vietu nomas
280.24
ieņēmumi no slidu asināšanas
902.71
Ieņēmumi no veļas mazgāšnas
1 616.90
ieņēmumi no citiem pakalpojumiem
852.04
ieņēmumi no alkoholisko dzērienu tirdzniecības
10 060.49
ieņēmumi no dušas izmantošanas pakalpojumiem
5 177.58
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas
550 714.10
Preču iepirkšanas un piegādes izdevumi kafejnīcai
62 565.97
Izdevumi par materiāliem pasākumu organizēšanai
370.82
Saimniecības materiāli
10 675.26
Degviela, gāze, ledus mašīnai
3 313.92
Telpu remonta un uzturēšanas izdevumi
3 869.85
Izdevumi inventāra iegādei
7 903.33
Alkoholisko dzērienu iepirkšanas un piegādes izdev
6 307.99
Elektrība
109 591.94
Samaksa par darbiem un pakalp. no ārienes
12 472.33
Ledusmašīnas remonta un uzturēšanas izdevumi
1 202.50
Ēku uzturēšanas pakalpojumi
27.25
Veļas mazgāšanasa izdevumi viesnīcai
8 536.84
Apkures izdevumi
32 917.13
Ūdens un kanalizācija
15 892.45
Pakalpojumi, pārējās nomas maksas
6 318.65
Iekārtu remonta un uzturēšanas izdevumi
16 096.33

Pārējie komunālie pakalpojumi
samaksa par līgumdarbiem (tiesnešiem)
Strādnieku algas
Personāla izdevumi par medicīniskajiem pakalpojum
Personāla ilgstspējas motivēšanas pasākumu izdevumi
Sociālais nodoklis
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana
Pamatlīdzekļu nolietojums
Aprēķinātais dabas resursu nodoklis
Aprēķināts akcīzes nodoklis
Naudas apgrozījuma blakus izzdevumi
Aprēķināta valsts uzņēmējdarbības riska nodeva
Nekustamā īpašuma nodoklis
Bruto peļņa vai zaudējumi
Pārdošanas izmaksas
7250 Personāla apmācības izdevumi
7710 Sakaru izdevumi
7780 Reklāmas izdevumi
Administrācijas izmaksas
7123 Kancelejas, biroja preces
7211 Atalgojums vadībai
7311 Sociālais nodoklis vadībai
7740 Gada pārskata un revīzijas izdevumi
7770 Citi vadīšanas un administrācijas izdevumi
7790 Apdrošināšanas izdevumi
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
8160
Saņemtās soda naudas un līgumsodi
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi
8610
No uzkr.izslēgto nemat.ieguld. Un PL vērtība
8640
Inventarizācijā konstatētie trūkumi
8690
Pārējie izdevumi (soda nauda u.c.)
8692
Dzēsti šaubīgie debitori
8693
Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem
Uzņēmuma ienākuma nodoklis
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi
7178
7179
7210
7260
7271
7310
7410
7420
7630
7640
7750
7760
8830

4 149.17
3 080.00
183 394.04
120.20
241.15
44 253.33
0.00
14 329.77
145.70
47.47
1 804.68
147.60
938.43
78 597.74
2 634.88
87.00
1 761.38
786.50
85 525.70
1 042.07
64 493.37
15 439.29
1 320.00
2 127.96
1 103.01
11.00
11.00
1 317.50
1 214.19
0.59
102.72
0.00
0.00
0.00

-10869.34

3.pielikums

PSIA ,,TUKUMA LEDUS HALLE” APGROZĪJUMS PAR 2018.GADU
SADALĪJUMĀ PA DARBĪBAS VEIDIEM
Posteņi
Neto apgrozījums
Ledus īre, spēles
Telpu noma
ieņēmumi no telpu nomas un komunālajiem
pakalpojumiem
Ieņēmumi no viesnīcas
Ieņēmumi no sporta kluba
Ieņēmumi no fitnesa zāles
Ieņēmumi no saunas izmantošanas
Ieņēmumi no žāvētavas īres
Ieņēmumi no inventāra nomas
Ieņēmumi no biļešu pārdošanas pasākumiem
Ieņēmumi no biljarda un citām spēlēm
Ieņēmumi no ēdināšanas viesnīcā
Ieņēmumi no ēdināšanas
ieņēmumi no biroja pakalpojumiem
Ieņēmumi no tirdzniecības vietu nomas
ieņēmumi no slidu asināšanas
Ieņēmumi no veļas mazgāšanas
ieņēmumi no citiem pakalpojumiem
ieņēmumi no alkoholisko dzērienu tirdzniecības
ieņēmumi no dušas izmantošanas pakalpojumiem

Summa EUR
629311.84
297208.50
12181.70
14278.62
60590.22
25993.08
11038.92
2686.38
2256.22
12408.87
0.00
4856.38
1699.61
165027.80
195.58
280.24
902.71
1616.90
852.04
10060.49
5177.58

