
 

 

  Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību ,,Tukuma ledus halle” 

           vēsture 

 

 

 Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību ,,Tukuma ledus halle”, turpmāk -

Sabiedrība, kā komercsabiedrība  darbojas no 2011.gada 1.jūlija, līdz tam  „Tukuma ledus 

halle” darbojās kā publiska aģentūra. 

   Ledus halles pirmsākums ir meklējams 2005.gada oktobrī, kad Stadiona ielā 3, 

Tukumā, juridiska persona atvēra sporta centru „Tukuma ledus halle”. Pēc neilga laika ledus 

halle ieguva jaunu nosaukumu – „ Atpūtas centrs „Tuko”.   

 2007.gada nogalē, pēc Tukuma pilsētas Domes lēmuma, tika izveidota Tukuma 

pilsētas pašvaldības aģentūru „Tukuma ledus halle”, kas darbu uzsāka 2008.gada 1.janvārī. 

Īstenojot pašvaldību reformu, p/a „Tukuma ledus halle” 2009.gadā ieguva  novada aģentūras   

statusu.  

 2011.gada 26.maijā pašvaldībā tika izdots lēmums „Par Tukuma novada pašvaldības  

sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Tukuma ledus halle” dibināšanu” (protokols Nr.7,12 

.§.). SIA „Tukuma ledus halle” tika veidota,  likvidējot p/a „Tukuma ledus halle”. 

Sabiedrības dibināšanas mērķis - nodrošināt sporta pakalpojumu piedāvājumu 

komercdarbības veidā. Sabiedrībā darbojas ledus arēna, sporta zāles, viesnīca, kafejnīca, 

darījumu un viesību telpas, dušas un pirts.  

 

Hronika   

13.11. 2007. Izdots pašvaldības lēmums (protokols Nr. 15,1.#.) „Par Ledus 

halles iegādi un pašvaldības aģentūras veidošanu”. 

28.11.2007.  Noslēgts „Nekustāmā īpašuma Stadiona ielā 3 pirkuma līgums” 

Nr.695, pēc kuru pašvaldība iegādājas nekustamo īpašumu 

Stadiona ielā 3 (Ledus halles ēku un zemi un tās darbības 

nodrošināšanai nepieciešamos pamatlīdzekļus). 

11.12.2007. Iecelts direktors Modris Liepiņš (protokols Nr. 17,1.#.) 

22.11.2007.  Ar pašvaldības lēmumu (protokols Nr.16,2.#.) apstiprināts 

Aģentūras  nolikums un pārvaldes līgums. Aģentūras izveidošanas 

mērķis ir līdzsvarotas un ilglaicīgas sporta un kultūras attīstības 

nodrošināšana Tukuma pilsētā  un tuvākajā apkārtnē.  Aģentūras 

pamatfunkcijas: nodrošināt pašvaldības lēmumu un pārvaldes 

līguma izpildi; organizēt un veicināt sporta un kultūras attīstību; 

savas kompetences ietvaros par samaksu sniegt publiskos 

pakalpojumus.  

18.12.2007.  Aģentūra reģistrēta Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta 

nodokļu maksātāju reģistrā.  Aģentūra ir juridiska persona, tā var 

uzņemties saistības, būt par prasītāju vai atbildētāju tiesā. 

Aģentūrai ir sava simbolika. Aģentūrai ir zīmogs ar mazo valsts 

ģerboni un pilnu nosaukumu. 

20.05.2010.  Reģistrēts atklāta tipa ēdināšanas uzņēmums Kafejnīca „TLH”, 

tirdzniecības vieta (pārtikas uzņēmuma  reģistrācijas Nr.034400. 

28.10.2010.  Izdots pašvaldības rīkojums  Nr.175-d „Par ēkas  Brīvības 

laukumā 8 nodošanu pašvaldības aģentūrai „Tukuma ledus 

halle”” . Aģentūras apsaimniekošanā  un lietošanā  nodota ēka 

Brīvības laukumā 8, Tukumā. Ēkā iekārtots objekts „Sporta 

klubs”.    



26.05.2011. Izdots pašvaldības lēmums   (protokols Nr.7,12 .§.)  „Par Tukuma 

novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Tukuma 

ledus halle” dibināšanu” . Apstiprināti Sabiedrības statūti, par 

valdes locekli uz trim gadiem iecelts Modris Liepiņš. Uzdots 

aģentūras pamatlīdzekļus un krājumus  ieguldīt Sabiedrības 

pamatkapitālā. 

20.06.2011. Noslēgts „Deleģēšanas līgums” Nr.TND/2-529/11/26 par 

uzdevumu izpildi uz pieciem gadiem. 

28.06.2011. Sabiedrība ierakstīta komercreģistrā. 

30.06.2011.  Beidz darbu Aģentūra.   

01.07.2011.   Uzsāk darbu Sabiedrība.    

Sabiedrībai ir sava simbolika un zīmogs.  

01.07.2011.  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. Līguma darbības termiņš līdz 30.06.2016.  

04.07.2011. Pārreģistrēts atklāta tipa ēdināšanas uzņēmums -  Kafejnīca 

„TLH”, tirdzniecības vieta (pārtikas uzņēmuma  reģistrācijas 

Nr.034400).  

17.10.2012.  Noslēgta vienošanās pie „Nekustamā īpašuma lietošanas līgums” 

Nr.TND/2-582/11/315 , par nekustamā īpašuma  Brīvības laukumā 

8 Tukumā nodošanu Sabiedrības īpašumā.  

30.06.2014. 

 

21.07.2016. 

 

 

Izdots dalībnieku sapulces lēmums (protokols Nr.3) - par valdes 

locekli atkārtoti amatā iecelts Modris Liepiņš. 

Pamatojoties uz 29.06.2016. Tukuma novada Domes lēmumu 

(protokols Nr.9, 30.§.):  noslēgta vienošanās starp Tukuma novada 

Domi un Sabiedrību par 20.06.2011. „Deleģēšanas līguma” 

Nr.TND/2-529/11/26 pagarināšanu līdz 2021.gada 30.jūnijam;  

noslēgta vienošanās starp Tukuma novada Domi un Sabiedrību par 

Nekustamā īpašuma lietošanas līgums” Nr.TND/2-582/11/315  

pagarināšanu līdz 2021.gada 30.jūnijam.  

03.05.2017.   Izdots dalībnieku sapulces lēmums (protokols Nr.3) - par valdes    

    locekli  uz pieciem gadiem no 2017.gada 2.jūlija līdz 2022.gada  

    2.jūlijam  iecelts Modris Liepiņš. 

    

 

 


