PIELIKUMS Nr.2
pie sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas Olimpiskais centrs”
2022. gada 29. aprīļa vērtējuma par 2021. 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 2021. gadā
Nr.
p.k.

Nepieciešamais
finansējums un
Uzdevums
Sasniedzamie rādītāji
iespējamie
finanšu avoti
1.mērķis – Sabiedrības struktūrvienību efektīva apsaimniekošana, infrastruktūras un inventāra attīstīšana
Veicamie
pasākumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
(amats)

LOC Baseins un SPA:

- Smilšu nomaiņa filtrācijas sistēma
(10 000.00 EUR);
- Vispārējie remontdarbi bērnu
ģērbtuvēs (20 000.00 EUR);
- Ķīmijas dozācijas sistēmas nomaiņa
(5 000.00 EUR)

1.1.

Efektīvi
apsaimniekot,
attīstīt un veikt
ieguldījumus
Sabiedrības
infrastruktūrā
un inventārā

2021.
2021.
2021.

Inventāra
iegāde
Infrastruktūras
atjaunošana
Remontdarbi

LOC Ledus halle:
- Ledus laukuma apgaismojuma maiņa
uz LED lampām (50 000.00 EUR);
- Aizsargbortu reklāmu aizsargstiklu
nomaiņa (6 000.00 EUR);
- ‘’AVK’’ (apkures – ventilācijas –
kondicionēšanas) sistēmas
inženiertehnisko risinājumu maiņa uz
energoefektīvāku risinājumu LOC
Ledus halle (150 000.00 EUR)
LOC Manēža:
-Telpu grupas kodu maiņa 3.stāva
telpām (800.00 EUR)

2021.
2021.

Sabiedrības ar
ierobežotu
atbildību “Liepājas
Olimpiskais
centrs” finanšu
līdzekļi
100 000,00 EUR
apmērā katru
kalendāro gadu
Pašvaldības
finansējums
150 000,00 EUR

Valde,
struktūrvienību
vadītāji

Faktiskā rādītāju izpilde

Izpildīts:
Veikta 12 tonnu, trīs dažāda izmēra kalibrētu smilšu nomaiņa baseina ūdens filtros. Rezultātā
arī turpmāk peldbaseinā tiks nodrošināta ūdens kvalitāte, atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajām higiēnas prasībām.
Izpildīts:
Veikti ģērbtuvju remontdarbi visām telpas virsmām (sienas, grīdas, griesti). Linoleja grīdas
segums aizstāts ar pretslīdes koeficenta flīzēm, savukārt riģipša sienas aizstātas ar
mitrumizturīgām finiera sienām. Uzlabots ģērbtuvju kopējais vizuālais izskats, kas rada
sakārtotu vidi, kurā patīkami uzturēties baseina mazākajiem apmeklētājiem.
Izpildīts:
Uzstādīta jauna, automātiska ķīmijas dozācijas sistēma džakūzī vannām. Nomainot dozācijas
sistēmu, tiek saglabāta nepieciešamā ūdens kvalitāte, tā izpildot noteikto normatīvo aktu
prasības.
Izpildīts:
Halogēnie gaismekļi virs ledus laukuma pilnībā aizvietoti ar LED gaismekļiem. Nomaiņas
process iesākts arī virs skatītāju tribīnēm sānu malās un halles vestibilā. Apgaismojuma
maiņa uz energoefektīvāku risinājumu turpināsies arī 2022. gadā, nomainot pārējos
gaismekļus struktūrvienības telpās – ģērbtuvēs, palīgtelpās utt.
Izpildīts:
Aizsargbortu reklāmas stiklu nomaiņa veikta pilnībā. Kopējais ledus laukums ieguvis jaunu,
vizuāli pievilcīgu kopskatu.
Covid-19 ierobežojumu ietekmē nav bijis iespējams realizēt.

2021.

Izpildīts:
Veikta telpu kodu nomaiņa uz ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu telpām, kas
nodrošina iespēju manēžā esošajam Sporta Veselības centram paplašināt sniegto
pakalpojumu klāstu un apjomu.
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LOC Tenisa halle:
- Vēja aizturošu fonu (2 gab.) iegādes
un uzstādīšanas darbi (3 000.00 EUR)

Sistēma:
- Telpu noslogojuma sistēmas izstrāde
(10 000.00 EUR)

Izpildīts:
Iegādāti augstas kvalitātes, izturīgi tenisa kortu foni, kas pasargā spēlētājus no vēja, smiltīm,
kā arī tenisa spēles laikā ir ļoti būtiski koncentrēties uz vienmērīgu un nemainīgu fona attēlu,
kas saplūst ar apkārtējo vidi.
Izpildīts daļēji:
Ir veikta visu infrastruktūru iznomāto telpu, sniegto pakalpojumu, cenrāžu un iekšējo biznesa
procesu izpēte un analīze. Uz iegūtās informācijas pamata ir izstrādāts telpu noslogojuma
informācijas sistēmas projektējums. Informācijas sistēma ir nodota testēšanai un pakāpeniskai
ieviešanai. Paredzamais ieviešanas termiņš - trīs mēneši (2022. gada marta mēnesis).

2021.

2021.

2.mērķis – Sabiedrības struktūrvienību noslogojuma pilnveidošana

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

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

2.1.

Pilnveidot
struktūrvienību
noslogojumu

2019.2021.

Klientu
piesaiste
Piesaistīt vismaz 2 (divas)
treniņnometnes LOC Ledus hallē.

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

Sabiedrības ar
ierobežotu
atbildību “Liepājas
Olimpiskais
centrs” līdzekļi

Valde,
struktūrvienību
vadītāji

Izpildīts:
- LOC Olimpiskais centrs: Latvijas sporta cīņu federācija; Biedrība JDK Odziņa; Jānis Rērihs,
- LOC Baseins un SPA: Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Liepājas Futbola skola;
Zemessardzes štābs,
- LOC Ledus halle: SIA Silgme,
- LOC Manēža: Bauskas novada pašvaldības iestāde Bauskas novada Bērnu un jaunatnes
sporta skola (Bauskas novada pašvaldības iestāde Sporta centrs Mēmele),
- LOC Tenisa halle: Biedrība Keep the Change, Biedrība Liepājas hokeja klubs
Izpildīts:
- Douglas sieviešu basketbola līga ‘’FINAL 4’’ (25. aprīlis),
- Spānijas, Beļģijas, Igaunijas, un Latvijas valstu nacionālās volejbola izlases spēles ‘’Eiropas
zelta līga vīriešiem’’ (no 3.jūnija līdz 6. jūnijam),
- Basketbola čempionāts ‘’Krastu mačs’’ (28. augusts),
- Baltijas spēka čempionāts ‘’Liepaja Throwdown 2021’’ (20. novembris),
- Starptautiska visu šķirņu izstāde ‘’Dzintarkrasts 2021’’ (no 11. decembra līdz 12. decembrim).
Izpildīts:
- Daiļslidotāju treniņnometne (no 03. jūlija līdz 15. jūlijam),
- Kamaniņu sporta treniņnometne (no 27. jūlija līdz 29. jūlijam un no 23. augusta līdz
27.augustam),
- 2021./2022. gada KHL sezonas, Hokeja kluba ‘’Dinamo Rīga’’ treniņnometne (no 19. jūlija
līdz 04. augustam),
- Lietuvas bērnu hokeja komandas treniņnometne ‘’Ledus Ritulio Akadēmija’’ (no 09. augusta
līdz 21. augustam).
Izpildīts:
- Liepājas Tenisa klubu amatieru sacensības (4 posmi), (01. augustā, 22. augustā,
11.septembrī),
- Liepājas čempionāts pludmales tenisā (no 14. augusta līdz 15. augustam),
- Liepājas meistarsacīkstes by Ferax tenisā (vecumu grupās :U14 (11. septembris), U12 (no
18. septembra līdz 19. septembrim), U18 (no 25. septembra līdz 26. septembrim)),
- TE Liepaja international tenisā (vecumu grupās :U14 (no 18. augustā līdz 19. augustam),
U12 (no 25. augusta līdz 27. augustam), U18 Prince (28. augustā)),
- Smilšu bums Liepāja (4 posmi), volejbols (27. jūlijā, 10. augustā, 24. augustā,
04.septembrī).
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Piesaistīt vismaz 2 (divas)
vieglatlētikas sacensības LOC
Manēžā.
Piesaistīt vismaz 2 (divus) LOC
Baseina un SPA pasākumus
(treniņnometnes vai sacensības).

Covid-19 ierobežojumu ietekmē nav bijis iespējams realizēt.
Covid-19 ierobežojumu ietekmē nav bijis iespējams realizēt.

Liepājā, 2022. gada 29. aprīlī
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas Olimpiskais centrs”
valdes priekšsēdētājs Gatis Griezītis

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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