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PIELIKUMS Nr.2 

pie sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas Olimpiskais centrs”  

2021. gada 30. aprīļa vērtējuma par 2020. 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 2020. 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: 
Rožu zāles skatuves grīdas nomaiņa 

(10 000,00 EUR). 
Sportistu ģērbtuvju pakāpeniska 

atjaunošana/remonts 
(10 000,00 EUR). 

2020. 
 

2019.-
2020. 

 
 
 
 
 

Sabiedrības ar 
ierobežotu 

atbildību “Liepājas 
Olimpiskais 

centrs” finanšu 
līdzekļi 

100 000,00 EUR 
apmērā katru 

kalendāro gadu. 
 
 
 
 

LOC Ledus halles 
ledus apstrādes 

mašīnas un 
elektroniskā tablo 
iegādei Liepājas 

pilsētas 
pašvaldība 2019. 
gadā piešķīrusi 

naudas līdzekļus 
90 000 EUR 

apmērā. 

Valde, 
struktūrvienību 

vadītāji 

Izpildīts 
2020. gadā tika veikts skatuves grīdas seguma remonts un krāsošana.  
Izremontētas astoņas cokolstāva un deviņas 2. stāva sportistu ģērbtuves (veikts grīdu, sienu kosmētiskais 
remonts, apgaismojuma nomaiņa, dušas telpu grīdu flīzēšana ar jaunām flīzēm, dušas "galvu" nomaiņa, 
durvju nomaiņa pret cietmateriāla durvīm (cokolstāvs)), papildus veikti abu ģērbtuvju kompleksu koridoru 
kosmētiskais remonts. 

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). 

siltumenerģijas atgūšana (uzstādot 
siltuma sūkni gaiss - ūdens) no 

pagrabstāvā esošās mehāniskās 
ventilācijas novadītā gaisa 

(1 500,00 EUR). 

2019.-
2020. 

Izpildīts  
Atjaunots vestibils (grīdas segums, dekoratīvo griestu maiņa, apmeklētāju garderobes pārveide un 
piemērošana bērnu vajadzībām). Uzlabojumi sieviešu un vīriešu ģērbtuvēs (sienu un dušu telpu 
atjaunošana, skapīšu uzlabošana). SPA zonā tehniskas un vizuālas izmaiņas (bērnu rotaļu laukuma 
kosmētiskais remonts, dekoratīvas sienas izveide, terases grīdas nomaiņa, mākslīgo augu un sienu 
izveide, ūdens tehnoloģiju remontdarbi, saunu tehnoloģiju atjaunošana, straumi veidojošo sūkņu 
restaurācija). Lielais peldbaseins ieguvis jaunu veidolu (veikta grīdas seguma nomaiņa, kāpņu seguma 
atjaunošana, daļēji atrisināta efektīva gaisa apmaiņa, izbūvētas jaunas saunas, jaunu durvju uzstādīšana, 
veikta jumta seguma atjaunošana virs lielā peldbaseina 70 m2 platībā). Visās struktūrvienības ‘’LOC 
Baseins un SPA’’ telpās uzlabota apziņošanas / ugunsdrošības sistēma, iespēju robežās nomainīti 
gaismas ķermeņi uz energoefektīviem risinājumiem, kā arī veikti siltumenerģijas atgūšanas darbi. 

LOC Ledus halle: 
Ledus apstrādes mašīnas iegāde 
(150 000,00 EUR); 
Elektroniskā tablo uzstādīšana 
(35 000,00 EUR); 
Siltuma atgūšana no kompresoriem, 
paredzot ūdens piesildi (2 000,00 EUR); 
Aizsargbortu apakšējās malas 
aizsarglīnijas uzstādīšana 
(5 000,00 EUR); 
Siltumapgādes pārtraukumu risku 
novēršana (7 000,00 EUR); 

2019.-
2020. 
2019.-
2020. 
2020. 

 
2020. 

 
 

2020. 

Izpildīts  
Iegādāta jauna ledus apstrādes mašīna WM Mammoth (124 200,00 EUR) un divi elektroniskie tablo 
(34 830,82 EUR). Pabeigts darbs pie paredzēto siltumapgādes pārtraukumu risku novēršanas projekta.  
 Uzstādīta jauna dzeltenā bortu aizsarglīnija (3 500,00 EUR) 
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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 

Izpildīts: 
LOC Olimpiskais centrs: Latvijas Florbola Savienība, LSEZ SIA “Interspiro”. 
LOC Manēža: Viktors Lācis, Rīgas pilsētas pašvaldības sporta skola “Arkādija”. 
LOC Tenisa halle: Individuālais komersants Kārlis Laucis, Georgijs Žarikovs. 
LOC Ledus halle: SIA “EPS” 
LOC Baseins un SPA: SIA “AE Partner”. 

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

Izpildīts: Liepājas sporta spēļu skolas “Gada balva 2019" (17.01.), Jurija Šatunova lielkoncerts 
(25.01.) Pasaules čempionāta florbolā kvalifikācijas turnīrs (27.01. – 01.02.) 

Piesaistīt vismaz 2 (divas) 
treniņnometnes LOC Ledus hallē. 

Covid-19 ierobežojumu ietekmē nav bijis iespējams realizēt. 

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

Izpildīts: Liepājas pludmales volejbola un tenisa līga (8 posmi vasaras garumā); 

Piesaistīt vismaz 2 (divas) 
vieglatlētikas sacensības LOC 
Manēžā. 

Izpildīts: “Sportland” kauss vieglatlētikā un Latvijas čempionāta vieglatlētikā U-16 grupas 
jauniešiem posms (februārī). 

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

Daļēji izpildīts: LSFP Eiropas sporta nedēļas “Be active” ietvaros organizētais “Nakts 
peldējums” (27.09.2020.).  

Liepājā, 2021. gada 30. aprīlī 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas Olimpiskais centrs” 

valdes priekšsēdētājs Gatis Griezītis 

 

Sagatavoja: Sandis Vilsons, (sandis@loc.lv) 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


