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PIELIKUMS Nr.2 

pie sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas Olimpiskais centrs”  

2021. gada 14. janvāra vērtējuma par 2019. gadu un valdes atskaites 

Izstrādāts saskaņā ar  

Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra noteikumu Nr.3  

“Kārtība, kādā kapitāla daļu turētāja pārstāvis izvērtē finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijā  

noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu kapitālsabiedrībās, kurās pašvaldībai ir līdzdalība” 4.2 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas Olimpiskais centrs” Vidējā termiņa stratēģijā izvirzīto nefinanšu mērķu izpilde 2019. gadā  

Nr. 
p.k. 

Uzdevums 
Veicamie 
pasākumi 

Sasniedzamie rādītāji 
Izpildes 
termiņš 

Nepieciešamais 
finansējums un 

iespējamie 
finanšu avoti 

Atbildīgais 
(amats) 

Faktiskā rādītāju izpilde 

 1.mērķis – Sabiedrības struktūrvienību efektīva apsaimniekošana, infrastruktūras un inventāra attīstīšana  

1.1. 

Efektīvi 
apsaimniekot, 
attīstīt un veikt 
ieguldījumus 
Sabiedrības 
infrastruktūrā 
un inventārā 

Inventāra 
iegāde 

 
Infrastruktūras 
atjaunošana 

 
Remontdarbi 

LOC Olimpiskais centrs: 
Sporta zāļu grīdas seguma 
atjaunošana vai nomaiņa 

(10 000,00 EUR). 
Sportistu ģērbtuvju pakāpeniska 

atjaunošana/remonts. 

2019. 
 

2019.-2021. 

Sabiedrības ar 
ierobežotu 

atbildību “Liepājas 
Olimpiskais 

centrs” finanšu 
līdzekļi 

100 000,00 EUR 
apmērā katru 

kalendāro gadu. 

Valde, 
struktūrvienību 

vadītāji 

Izpildīts 
Centrālā sporta laukuma (Nr.1) grīdas seguma slīpēšana, basketbola laukuma līniju 
krāsojuma atjaunošana, laukuma perimetra krāsošana, drošības zonu krāsošana, uzrakstu 
(LOC, Liepāja) izveidošana un grīdas lakošana 3 kārtās. 
Atjaunotas un uzstādītas 56 (piecdesmit sešas) galda virsmas LOC Olimpiskā centra galdiem. 
Četru jaunu, basketbola grozu iegāde. Ar augstuma regulēšanas iespēju 3,05-2,60 m. 
Konstrukciju ir iespējams noņemt no balkona. Laminēts stiklašķiedras vairogs 1,2x0,9m, 
treniņu atsperu stīpa). Ar šo investīciju tika ievērojami uzlabota sporta spēļu skolas, 
vispārizglītojošo skolu treniņu un sporta nodarbību kvalitāte. 

LOC Baseins un SPA: 
Darba uzsākšana pie apjomīgu 

remonta/pārbūves darbu 
veikšanas SPA zonā (t.sk. 

iespējamo tehnisko risinājumu 
izpēte, nepieciešamo procesuālo 

darbību apzināšana, naudas 
uzkrājumu veidošana u.c.) 

(400 000,00 EUR). 

2019.-2021. 
Izpildīts daļēji 
Sabiedrība 2019. gadā uzsākusi iespējamo tehnisko risinājumu izpēti un arī veikti naudas 
uzkrājumi. 

LOC Ledus halle: 
Ledus apstrādes mašīnu iegāde 
(vienas jaunas mašīnas iegāde 

150 000,00 EUR). 
Elektroniskā tablo iegāde 

(35 000,00 EUR). 

 
2019.-2021. 

 
2019. 

Izpildīts daļēji 
2019. gadā noslēdzies Ledus apstrādes mašīnas iepirkuma konkurss. 2020. gada 04. martā 
ledus apstrādes mašīna piegādāta LOC ledus hallē. 
2019. gada 26. novembrī noslēgts līgums par tablo piegādi un uzstādīšanu, kuri tiks uzstādīti 
2020. gada laikā.  

LOC Manēža: 
Sporta Veselības centram 

nepieciešamā inventāra iegāde. 

 
2019. 

Izpildīts 
Skrejceļam uzstādīta HP Cosmos drošības arka, iegādāts rokas dinamometrs, mēbeles un 
cits inventārs. 
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2.mērķis – Sabiedrības struktūrvienību noslogojuma pilnveidošana 

 

2.1. 
Pilnveidot 

struktūrvienību 
noslogojumu 

Klientu 
piesaiste 

Piesaistīt vismaz vienu jaunu 
klientu (sezonā un nesezonā) 
katrā struktūrvienībā. 

2019.-2021. 
 
 

Sabiedrības ar 
ierobežotu 

atbildību “Liepājas 
Olimpiskais 

centrs” līdzekļi 

Valde, 
struktūrvienību 

vadītāji 

LOC Olimpiskais centrs:  
SIA Meta plast, telpu futbola treniņi, 2.,3.zāle (oktobris – aprīlis); Solveiga Rozentāle, Veselīgas 
vingrošanas nodarbības, Saules zāle, Komforta loža (februāris – decembris); Silvija Magone, Cigun 
vingrošanas nodarbības, Saules zāle (marts - decembris); Biedrība “Heivo”, Vieglatlētikas nodarbības 
bērniem no grūtām ģimenēm, kā arī bērniem ar lieko svaru.(oktobris - decembris), U.c. 
LOC Manēža:  
Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības 1. reģionālais nodrošinājuma centrs un 
Hokeja klubs “Pirāti”. 
LOC Tenisa halle: 
Palangas tenisa skola, Latvijas tenisa savienība. Liepājas Tenisa klubs, Latvijas volejbola federācija. 
LOC Ledus halle: 
Dienas centrs bērniem ar īpašām vajadzībām. Slidošana projekta "Atrodi savu sporta veidu" ietvaros. 
LOC Baseins un SPA: 
AS “Swedbank”, SIA “Silkeborg spaantagning baltic” un SIA LSEZ “RT metāls” . 

Piesaistīt vismaz 3 (trīs) LOC 
Olimpiskā centra Arēnas 
pasākumus. 

Dziedātājas Jeļenas Vaengas lielkoncerts (17.februāris), Izstāde “Kurzemes uzņēmēju dienas” 
(21.-23.marts), Jāņa Lūsēna jubilejas lielkoncerts (7.aprīlis). 

Piesaistīt vismaz 2 (divas) 
treniņnometnes LOC Ledus 
hallē. 

KHL hokeja komandas Rīgas “Dinamo” treniņnometne. 
Latvijas Kamaniņbraucēju izlases treniņnometne (augustā). 
"Sostines ledo ritulio akademija" nometne (augusts). 

Piesaistīt vismaz 3 (trīs) tenisa 
vai pludmales volejbola/tenisa 
turnīrus LOC Tenisa hallē. 

Pludmales teniss un volejbols: 
Liepājas pludmales volejbola un tenisa līga (10.posmi vasaras garumā); "Babolat balvas izcīņa” 
pludmales tenisā (15.06.2019.); Liepājas meistarsacīkstes pludmales tenisā 2019 (7.-
8.09.2019.); Latvijas čempionāts volejbolā U14 (09.07.2019.) 
Teniss: 
ITF Liepaja International Tournament U18 (25.11.-01.12.2019.); Olimpiskās zvaigznītes 
(07.12.-08.12.2019.); LTS kauss 5.posms (03.05.-05.05.2019.); Dzintara Wilson balvas izcīņa 
(18.05.-19.05.2019.); Liepājas meistarsacensības (13.09.-14.09.2019.); Liepājas čempionāts 
(14.09.-15.09.2019.); Strodos kauss (17.08.2019.) 

Piesaistīt vismaz 2 (divas) 
vieglatlētikas sacensības LOC 
Manēžā. 

“Sportland” kauss vieglatlētikā  
Liepājas U-16 atklātais čempionāts vieglatlētikā. 

Piesaistīt vismaz 2 (divus) LOC 
Baseina un SPA pasākumus 
(treniņnometnes vai sacensības). 

LSFP Eiropas sporta nedēļas “Be active” ietvaros organizētais “Nakts peldējums” 
(28.09.2019.). Peldēt apmācības sacensības Rudens un pavasara posms (25.05.2019. un 
21.12.2019.) 

Liepājā, 2021. gada 15. janvārī 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas Olimpiskais centrs” 

valdes priekšsēdētājs Gatis Griezītis 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


