
SIA “OC Liepāja” vidējā termiņa stratēģijā noteikto nefinanšu mērķu plāns 2021. gadā  

Nr.p.k. Uzdevums Veicamie pasākumi Sasniedzamie rādītāji 
 
 
 

Izpildes 
termiņš 

Nepieciešam
ais 

finansējums 
un 

iespējamie 
finanšu avoti 

Atbildīgais (amats) Faktiskā rādītāju 
izpilde (apjoms/ 

summa) 

Skaidrojums par 
būtiskām novirzēm 

1. mērķis – Koordinēt veselību veicinošus un izglītojošus sporta pasākumus un atbalstīt aktivitātes   

1.1. Nodrošināt Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
deleģēto uzdevumu 

izpildi           

Nodrošināt sporta 
skolu, vispārizglītojošo 
skolu mācību/ treniņu 
un sacensību norisi.  

Nodrošināt infrastruktūras pieejamību 
mācību/ treniņu un sacensību īstenošanai 
ne mazāk kā 14 040 stundu apjomā, kā 
arī īstenot  vismaz 5 (piecas) nometnes 

atpūtas kompleksā “Draudzība” 

2021. 
 

Valde, Projektu vadītājs, 
Pārvaldnieks, Vecākā 

viesu uzņemšanas 
organizatore 

Nodrošināts pašvaldības 
pasūtījums 19625 h 

apjomā, kā arī 7 
(septiņas) nometnes. 

Uzdevuma izpildei 
izlietoti EUR 778971 

Pašvaldības pasūtījuma 
būtiskais pieaugums 

skaidrojams ar 
epidemioloģisko 
situāciju valstī 
(noteiktajiem 

ierobežojumiem), kā 
rezultātā 2020./ 2021. 

gada ziemas – pavasara 
sezonā nebija atļauts 

sporta nodarbības 
aizvadīt iekštelpās un 
viss treniņprocess tika 

organizēts atelpās 
(stadionos).  

1.2. Nodrošināt Liepājas 
pilsētas pašvaldības 

sporta skolu 
audzēkņu veselības 

pārbaudes 

Nodrošināt sporta 
skolu audzēkņiem 

kvalitatīvu veselības 
pārbaudi 

Veikt veselības pārbaudes vismaz 500 
audzēkņu (atkarībā no Sporta pārvaldei 

piešķirtā finansējuma) 

2021. Sporta 
pārvaldei 
piešķirtā  

finansējuma 
ietvaros 

Valde, Sporta speciālists 
(metodiskajos 
jautājumos) 

Veiktas veselības 
pārbaudes 985 sporta 

skolu audzēkņiem, t.sk., 
sniegtas sporta ārsta/ 

fizioterapeita 
konsultācijas, kā arī 

sniegti 1106 cita veida 
veselības aprūpes 

pakalpojumi, 
vingrošanas, 

fizikālterapijas, magnēt 
terapija, u.c.  Uzdevuma 

ietvaros izlietoti EUR 
132220 no Sporta 

pārvaldes līdzekļiem 

Otrajā pusgadā būtiski 
kāpināts noslogojuma 
apjoms, kā rezultātā, 
apkalpoti gandrīz uz 

pusi vairāk klientu nekā 
iepriekš plānots. 

1.3. Nodrošināt 
padziļinātās 
medicīnas 
pārbaudes 

Nodrošināt sportistiem 
un bērniem ar 

paaugstinātu fizisko 
slodzi padziļinātās 

Veikt padziļinātās medicīniskās 
pārbaudes ~ 500 audzēkņiem 

2021. EUR 20 100, 
Veselības 
ministrija 

Valde, Sporta speciālists 
(metodiskajos 

jautājumos), Sporta 
ārsts 

Veikta padziļinātas 
veselības pārbaudes 15 
audzēkņiem, uzsāktas 

Sadarbības līgums ar 
BKUS tika noslēgts tikai 

2021. gada 29. jūlijā, 
savukārt, faktiskā 



medicīniskās 
pārbaudes 

pārbaudes vēl 15 
audzēkņiem 

darbība uzsākta tikai 
oktobra mēnesī. 

Būtiskākie iemesli plāna 
neizpildei – sporta ārsta 
trūkums (šī pakalpojuma 

izpildei tika piesaistīts 
ārpakalpojums), BKUS 

izveidotās sistēmas 
nefunkcionēšana, Covid-
19 saslimšanas faktors 

(sporta ārsts) 

2. mērķis – uzlabot infrastruktūras kvalitāti un pieejamību   

2.1. Daļēja žoga 
atjaunošana 

stadionā “Daugava” 
(Austrumu pusē)* 

Pakāpeniski atjaunot 
esošo koka žogu ~500 

m garumā 

Atjaunot žogu 245 metru garumā 2021. EUR 45 500, 
LPD 

Pārvaldnieks Atjaunots žogs 140,1 
metru garumā, atbilstoši 

pašvaldības 
piešķirtajiem finanšu 
līdzekļiem - EUR 30 

296,21 

2021. gada oktobrī 
pašvaldība piešķīra 
finansējuma EUR 

30 000 apmērā, kas ļāva 
nomainīt žogu 140 

metru garumā. 
Sadārdzinoties 

izejmateriāliem, t.sk., 
cilvēkresursiem, būtiski 

palielinājās žoga 
izmaksas 

2.3.1. Rietumu tribīņu 
jumta konstrukciju 

nostiprināšana 
stadionā 

“Daugava”* 

Atbilstoši 
būvekspertīzes 

slēdzienam, veikt 
jumta daļas 
konstrukciju 

nostiprināšanu 

Tiks uzlabota 3000 apmeklētāju drošība 2021. EUR 10 000, 
LPD* 

(Papildus 
EUR 20 220, 
LPD līdzekļi, 
kas netika 

apgūti 2020. 
gadā) 

Valde, Pārvaldnieks 2021. gada decembrī 
noslēgts līgums ar SIA 
“PBR” par būvprojekta 
izstrādi, kas ir 
noslēdzošais solis, pirms 
uzsākt būvniecību. 
Projekta ietvaros tika 
apsekotas skatītāju 
tribīņu jumta konstrukcija 
pret koroziju (SIA “55 
constructions). Izlietoti 
EUR 4489 un veikta 
metāla konstrukciju 
piegāde un montāža 
EUR 12909 
 

Lai arī tika novērsti 
lielākā daļa BKVB 

konstatētie trūkumi, 
BVKB uzdeva līdz 2022. 

gada 31. decembrim 
veikt visus 

būvekspertīzē 
konstatētās nepilnības. 

Lai veiktu tribīņu 
nostiprināšanas darbus, 
nepieciešams izstrādāt 
būvprojektu. Plānots 

darbus pabeigt līdz š.g. 
beigām (ja tiks piešķirts 
būvniecībai paredzētie 

līdzekļi) 

2.6. Drošības 
uzlabošana atpūtas 

kompleksā 
“Draudzība” 

Pakāpeniska 
zibensnovedēju 

(kontūras) ierīkošana 
un elektromērījumu 

veikšana 

3 (trīs) dzīvojamie korpusi tiks aprīkoti ar 
zibensnovedēju sistēmu, kas līdz 

minimumam samazinās iespēju radīt 
bojājumus 

2021.  EUR 12 097, 
LPD 

(līdzekļi, kas 
netika apgūti 
2020. gadā) 

Pārvaldnieks, Elektriķis, 
Valde 

Atbilstoši VUGD 
prasībām, veikta AB 

“Draudzība” 
elektroinstalācijas 

mērījumi ēkām, kas 
atrodas teritorijā.  Visos 

trīs  dzīvojamos 

 



korpusos ierīkoti 
zibensnovedēju 

(kontūras) sistēma. 
Izlietoti līdzekļi EUR 

11374 

2.7. Logu nomaiņa 
atpūtas kompleksā 

“Draudzība”* 

Turpināt logu nomaiņu 
nodarbību telpās 

Turpināt veikt veco logu nomaiņu 
nodarbību telpās. Veikt nodarbību telpās 
4 logu nomaiņu. Tas ļaus uzlabot gaisa 

cirkulāciju (šobrīd logi telpā nav atverami) 
un uzlabos vizuālo izskatu 

2021. ~ EUR 10 
470, LPD 

Pārvaldnieks Finansējums 2021. gadā 
netika piešķirts 

 

2.8. Aprīkojuma 
atjaunošana atpūtas 

kompleksā 
“Draudzība” 

Turpināt veļas 
nomaiņu 

Pakāpeniski turpināt atjaunot gultas veļas 
krājumus 

 

2021.  EUR 5 800, 
LPD 

Pārvaldnieks, valde Iegādāti 80 jauni gultas 
veļas komplekti. Izlietoti 

līdzekļi EUR 1690 
apmērā 

 

2.10. Atpūtas kompleksa 
“Draudzība” 

infrastruktūras 
labiekārtošana 

Jauna aprīkojuma 
iegāde (mēbeles) 

Nomainīt 10 gultas, iegādāties jaunas 
kumodes, krēslus 

 

2021.  EUR 7000, 
LPD 

Pārvaldnieks, Valde, 
Vecākā viesu 
uzņemšanas  

Aprīkotas divas telpas ar 
mēbelēm (2 gultas, 

drēbju skapji). Izlietoti 
līdzekļi EUR 2133 

apmērā 

Sakarā ar būtisko cenu 
pieaugumu koka 

izstrādājumiem (gultām 
~35%, skapīšiem - 
50%), tika nolemts 

nogaidīt un neiegādāties 
aprīkojumu, sākotnējā 

apjomā, bet tikai 
nomainīt sliktākajā 

stāvoklī esošās gultas 
un skapjus.   

2.12. Sporta Veselības 
centra medicīnas 

iekārtu iegāde 

Siltuma/ aukstuma 
kompresiju iegāde 

Paātrinās sportistu traumu ārstēšanas 
procesu (rehabilitācija) 

2021. ~ EUR 3050, 
SIA “OCL” 

Sporta ārsts, Valde Iegādāts aprīkojums 
“CRYO-2” un papildus 
iekārtas (manžetes). 

Izpildītājs SIA “Gugols”. 
Izlietoti EUR 3557,40. 

 

2.14. Sporta zāles grīdas 
un sienu 

atjaunošana* 

Atjaunot grīdas 
segumu (bojāto grīdas 

elementu nomaiņa, 
grīdas lakas 

uzklāšana), sienu 
pārkrāsošana 

Uzlaboti  ~1200 apmeklētāju treniņu 
apstākļi, kā arī iespējas palielināt sporta 
zāles noslodzi (~ par 104 stundām gadā) 

2021. EUR 12 960, 
LPD, 1440 
SIA “OCL”  

Valde, Pārvaldnieks Finansējums 2021. gadā 
netika piešķirts 

 

2.15. Atpūtas kompleksa 
“Draudzība” 

infrastruktūras 
labiekārtošana* 

Turpināt dušu un WC 
telpu/ aprīkojuma 

atjaunošanu 
dzīvojamos korpusos 

Atjaunotas 2 dušas telpas, kā arī 2 WC 
telpas, tādējādi uzlabojot apstākļus ~ 150 

apmeklētājiem 

2021. EUR 11 550, 
LPD, EUR 
10500, SIA 

“OCL” 

Valde, Pārvaldnieks Līgums noslēgts 2021. 
gada 25. novembrī, kas 
paredz veikt dzīvojamā 

korpusa 2 dušu un 2 WC 
telpu atjaunošanu, t.sk., 

komunikācijas, 
elektroinstalāciju. 

Papildus divu istabiņu 
pārbūvi. Līguma kopējā 
summa – EUR 22931,71 

 



2.19. Austrumu tribīņu 
atjaunošana 

stadionā 
“Daugava”* 

Pakāpeniski uzsākt 
atjaunot Austrumu  

tribīnes (konstrukciju 
daļēja nostiprināšana) 

Tiks sakārtotas 871 skatītāju vietas 2021. EUR 34 420, 
LPD  

Pārvaldnieks, Valde Finansējums 2021. gadā 
netika piešķirts 

 

2.20. Piepūšamās futbola 
halles izveidošana 
stadionā “Olimpija” 

Sadarbībā ar biedrību 
“Latvijas Futbola 

federāciju” un 
Liepājas pilsētas 

pašvaldību – realizēt 
slēgtās piepūšamās 

halles projektu, 
paredzot, ka tiks 

izveidots jauns futbola 
laukums ar mākslīgo 
zālāju (izmēri 120 m x 

80 m)  

Izveidots jauns futbola laukums (zem 
jumta), nodrošinot, ka infrastruktūru būs 
iespējams izmantot visu gadu (treniņu 

apjoms palielināsies par ~25%). Uzlaboti 
apstākļi vairāk par 1000apmeklētājiem 

2021. EUR 
750 000, LPD 
EUR 500 000 

LFF 

Pārvaldnieks, Valde, 
Projektu vadītājs 

Atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām, sagatavoti visi 

dokumenti, lai uzsāktu 
piepūšamās halles 

būvniecību. 2021. gada 
decembrī izsludināts 
iepirkums (turpinās 
vērtēšana). Izlietoti 
līdzekļi EUR 60902 

apmērā 

Lai arī sākotnēji tika 
plānots, ka projekts tiks 

realizēts 2021. gadā, 
noteikto būvniecības 

prasību rezultātā, 
piepūšamā halle tika 

noteikta kā 3.kategorijas 
būve, kas nozīmē daudz 

lielākas prasības 
attiecībā uz 

ugunsdrošību, un citām 
lietām. Rezultātā, 

papildus bija 
nepieciešams izstrādāt 
un saskaņot tehnisko 

projektu un rast 
risinājumus, ko izvirza 

būvnormatīvi 

2.21. Infrastruktūras 
labiekārtošana 

Atpūtas kompleksā 
“Draudzība” 

Atjaunotas 3 (trīs) 
dzīvojamās istabas, 
koplietošanas telpas 

(koridoru) 

Palielināts dzīvojamo istabiņu skaits, 
uzlaboti apstākļi ~ 200 apmeklētājiem 

2021. EUR 10 500, 
LPD 

Pārvaldnieks, Vecākā 
viesu uzņemšanas 

organizatore 

Finansējums 2021. gadā 
netika piešķirts 

 

2.22. Apgaismojuma 
uzlabošana 

Rezerves laukuma 
(KP basketbola/ 

minipich laukumos) 

Uzlabot mākslīgo 
apgaismojumu 

brīvpieejas basketbola 
un futbola laukumā 

Uzstādīt 3 (trīs) jaunas apgaismojuma 
laternas, nodrošinot kvalitatīvāku 
treniņprocesu un apstākļus ~ 700 

apmeklētājiem 

2021. EUR 5 800, 
LPD 

(līdzekļi, kas 
netika apgūti 
2020. gadā) 

Pārvaldnieks, Projektu 
vadītājs, Valde 

Iegādātas 7 (septiņas) 
jaunas apgaismojuma 

laternas, kas uzstādītas 
(3 laternas rezerves 

laukumā, 4 – stadionā 
“Daugava”). Izlietoti 
līdzekļi EUR 8502 

apmērā 

 

2.27. Elektrosistēmas 
uzlabošana 

stadionā “Daugava” 

Izstrādāt tehniskos 
risinājumus un realizēt 

mākslīgā 
apgaismojuma 

nodrošināšanu, t.sk., 
iespēju pieslēgt 

alternatīvās 
barošanas iekārtas 

(ģeneratorus)  

Samazināt iespējamos riskus, kas var 
rasties sacensību laikā (elektrības 

pārrāvums), ar iespējamību palielināt 
pasākumu skaitu sezonā par ~ 3 spēlēm 

2021 EUR 15 500, 
LPD 

(līdzekļi, kas 
netika apgūti 
2020. gadā) 

Pārvaldnieks, Elektriķis Noslēgts līgums ar SIA 
“El Networks” par 

konkrēto darbu veikšanu 
(līdz 01.03.2022. 

noteikts tehnoloģiskais 
pārtraukums). Noslēgtā 

līguma summa EUR 
13308,70 

 

2.28. Drošības 
uzlabošana 

Žoga nomaiņa Uzlabot apmeklētāju drošību un labsajūtu. 
Nomainīt nolietot žogu 334 metru garumā, 

t.sk., izveidot jaunus vārtus.  

2021. EUR 50 800, 
LPD 

Pārvaldnieks, Valde Pabeigta būvniecība 
“Esošā žoga pārbūve, 

Zemnieku iela 29, 

 



stadionā “Raiņa 
parks” 

(līdzekļi, kas 
netika apgūti 
2020. gadā) 

Liepāja” un nomainīts 

žogs 334 m garumā, 
izveidoti jauni vārti. 
Izlietoti līdzekļi EUR 
49 102,25 apmērā 

2.29. Infrastruktūras 
labiekārtošana 
stadionā “Raiņa 

parks” 

Brīvpieejas laukuma 
izveidošana 

Lietderīgi izmantot stadionā esošo 
neizmantoto teritoriju ar iespēju ierīkot 

brīvpieejas sporta laukumu (basketbols, 
u.c. sporta veidi). Uzlaboti apstākļi ~200 

apmeklētājiem 

2021. EUR 4 055, 
LPD 

Pārvaldnieks, Valde Atjaunots brīvpieejas 
basketbola laukums, 
uzstādīti basketbola 

grozi, iespēju robežās 
atjaunots segums. 
Izlietoti EUR 855 

 

2.30. Futbola zālāja 
nomaiņa stadionā 

“Daugava”* 

Vecā futbola laukuma 
seguma nomaiņa 

Zālāja nomaiņa 7753 m2 platībā. Tiks 
palielināta laukuma noslodze par aptuveni 

6 spēlēm gadā 

2021. EUR 561 
000, LPD 

Pārvaldnieks Finansējums 2021. gadā 
netika piešķirts 

 

2.31. Inženiertīklu 
sakārtošana 

(apkures katla/ 
ventilācijas 

sistēmas) nomaiņa 
stadiona “Daugava” 

kluba ēkā* 

Inženiertīklu 
sakārtošana 

(nomainīti 2 apkures 
katli, atjaunota 

ventilācijas sistēmas 

Uzlaboti apstākļi ~ 1500 apmeklētājiem, 
samazinātas uzturēšanas izmaksas ~50% 

salīdzinot 2019. gadu 

2021 EUR   96 
000, LPD 

Pārvaldnieks Finansējums 2021. gadā 
netika piešķirts 

 

2.32. Ģērbtuvju, t.sk., 
dušu un WC 
pakāpeniska 
atjaunošana 

stadiona “Daugava” 
(kluba ēkā)* 

Esošo dušu un WC 
atjaunošana divās 

telpās, kā arī vienas 
telpas pārveidošana 
par treneru ģērbtuvi 

 

Pakāpeniski tiks atjaunotas dušas un WC 
telpas (mājinieku un viesu) ģērbtuvēs. 

Papildus tiks ierīkota ģērbtuve treneriem. 
Izremontētas telpas ~155m2 platībā, 
uzlaboti apstākļi 325 apmeklētājiem 

2019. – 2021. EUR 50 000, 
LPD 

Pārvaldnieks, Projekta 
vadītājs 

Finansējums 2021. gadā 
netika piešķirts 

 

2.33. Žoga nomaiņa 
stadionā “Olimpija” 
(Roņu ielas puse)* 

Nomainīts žogs ~150 
metru garumā 

Uzlaboti drošības apstākļi 4000 
sportistiem (apmeklētājiem), kā arī 
uzlabots īpašuma vizuālais izskats 

2021. EUR 26 500, 
LPD 

Pārvaldnieks, Valde Nomainīts žogs 145 m 
garumā. Izpildītājs: 

“Preiss būve”. Izlietots 
finansējums EUR 
17509,91 apmērā 

 

2.34. Apgaismojuma 
atjaunošana 

Rezerves laukumā 
stadionā 

“Daugava”* 

Mākslīgā 
apgaismojuma 

atjaunošana futbola 
laukumam (nomainīti 

28 prožektori, 
sakārtotas 

komunikācijas) 

Tiks uzlabots apgaismojums, vienlaikus 
samazināts elektroenerģijas patēriņš 

~25% salīdzinot ar 2019. gadu 

2021. ~ EUR 70 
000, LPD 

Pārvaldnieks, Projektu 
vadītājs, Valde 

Finansējums 2021. gadā 
netika piešķirts līdz ar to 

projekts nav realizēts 

 

2.35. Ēkas fasādes 
atjaunošanas 
būvprojekta 

izstrāde* 

Izstrādāt būvprojektu 
ēkas atjaunošanai 

Ēkas fasādes (Bāriņu ielas pusē) 
atjaunošana, atbilstoši prasībām 

2021. EUR 7 500 Valde, Pārvaldnieks Finansējums 2021. gadā 
netika piešķirts 

 

2.36. Infrastruktūras 
labiekārtošana* 

Ēdamzāles jumta 
nomaiņa, t.sk., 

fasādes atjaunošana, 

Nomainīts ēkas jumts ~580 m2 platībā, 
uzlaboti apstākļi 500 apmeklētājiem 

2021. EUR 40 000, 
LPD 

Pārvaldnieks, Vecākā 
viesu uzņemšanas 

organizatore 

Finansējums 2021. gadā 
netika piešķirts 

 



t.sk. ēkas fasādes 
atjaunošana atpūtas 

kompleksā 
“Draudzība” 

2.37. Apgaismojuma 
pakāpeniska 
atjaunošana 

Daugavas sporta 
zālē* 

Atjaunot 
apgaismojumu (15 

esošo spuldžu 
nomaiņa pret LED 

lampām) 

Samazināts elektroenerģijas patēriņš par 
~25% salīdzinājumā ar 2019. gadu, 

uzlaboti apstākļi  350 treniņu/ sacensību 
apmeklētājiem 

2021. EUR 12 000, 
LPD 

Pārvaldnieks Veikta esošā 
apgaismojuma nomaiņa 

un uzstādīts LED 
apgaismojums (11 gab.) 
par kopējo summu EUR 
3546. Darbu rezultātā 

plānots, ka 
elektroenerģijas 
ekonomija varētu 

sasniegt ~26% no gada 
patēriņa 

 

2.38. Ģērbtuvju 
atjaunošana un 
modernizēšana 

stadionā “Olimpija”* 

Esošo ģērbtuvju 
atjaunošana (sanitāro 
mezglu ierīkošana) un 

telpu pielāgošana 
dažāda līmeņa sporta 

sacensībām 

Atjaunotas 2 (divas) ģērbtuves ~ 60 m2 

platībā, uzlabojot apstākļus 400 (četriem 
simtiem) sportistiem 

2021. EUR 39 600, 
LPD 

Pārvaldnieks, Valde Finansējums 2021. gadā 
netika piešķirts 

 

2.39. Ģērbtuves 
atjaunošana 

stadionā 
“Velnciems”* 

Atjaunot sportistu 
ģērbtuvi, uzlabojot 

apmeklētāju apstākļus 

Tiks izremontētas un sakārtotas sportistu 
ģērbtuves, atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām 50 m2 platībā 

2019. – 2021. EUR 25 342, 
LPD 

Pārvaldnieks, Valde Finansējums 2021. gadā 
netika piešķirts 

 

2.40. Infrastruktūras 
atjaunošana 

Rezerves laukumā* 

Mākslīgā seguma 
nomaiņa 

Nomainot segumu (6500 m2), tiks 
uzlabots apmeklētāju komforts un 

palielināts treniņprocesa/ sacensību 
apjoms līdz ~10% 

2021. ~ EUR 100 
000, LPD 

Pārvaldnieks, Projektu 
vadītājs, Valde 

Finansējums 2021. gadā 
netika piešķirts 

 

2.41. Vieglatlētikas 
skrejceļa 

atjaunošana 
stadionā 

“Daugava”* 

Atjaunots 
vieglatlētikas segums 
S 7070 m2 (nomainīts 

segums – ūdens 
necaurlaidīgs, 13 mm) 

Apmeklētāju skaita pieaugums par 500 
gadā, kā arī sporta sacensību pieaugums 

3 – 5  

2021. EUR 296 
940, LPD 

Pārvaldnieks, Valde Finansējums 2021. gadā 
netika piešķirts 

 

2.42. Infrastruktūras 
labiekārtošana* 

Dzīvojamā korpusa 
kapitālais remonts 
atpūtas kompleksā  

Uzlaboti sadzīves apstākļi ~270 klientiem, 
tādējādi iespējams palielināt nometņu 
skaitu par 2-3 nometnēm (salīdzinot ar 

2020. gadu) 

2021. ~ EUR 105 
000, LPD 

Pārvaldnieks, Valde Finansējums 2021. gadā 
netika piešķirts 

 

3. mērķis – informācijas tehnoloģiju attīstība, cilvēkresursu pilnveidošana    

3.1. Nodrošināt 
darbiniekiem doties 

darba 
komandējumos vai 
darba braucienos 

Lai paaugstinātu savu 
profesionālo 

kvalifikāciju, sniegt 
iespēju darbiniekiem 

doties komandējumos 
vai darba braucienos 

Darbiniekiem iespējas apmeklēt 
sadarbības partneru organizētus 

seminārus vai konferences, iepazīties ar 
jaunākajām tendencēm savā nozarē 

2021. EUR 1500, 
SIA “OCL”, 
EUR 3000, 

LPD 

Valde, Pārvaldnieks, 
Sporta speciālists 

(metodiskajos 
jautājumos) 

Neskatoties uz Covid-19 
noteiktajiem 

ierobežojumiem, 2021. 
gadā vairākiem 

darbiniekiem bija 
iespējas apmeklēt 

 



pieredzes apmaiņas 
gūšanai 

dažādus kursus/ 
seminārus, lai 

paaugstinātu darbinieku 
profesionālo kvalifikāciju 

– personāla daļas 
vadītāja, sporta ārsts, 

grāmatvede, 
fizioterapeiti. Šim 

mērķim izlietoti EUR 
2495. Ekonomija 

izveidojies, jo lielākā 
daļa semināru notika 
attālināti, līdz ar to 

ietaupījums uz 
komandējumu 
izdevumiem 

3.2. Personāla 
pilnveidošana/ 
tālākizglītība, 

integrējot modernās 
tehnoloģijas 

Nodrošināt darbinieku 
kvalifikācijas celšanu 

un pilnveidot 
personālu 

Izvērtēt katra darbinieka darba ražīgumu 
un efektivitāti. Veidot regulāras tikšanās 

ar darbiniekiem, lai uzlabotu ne tikai 
darba efektivitāti, bet arī motivāciju. 

Pārskatīt atalgojuma sistēmu un izstrādāt 
jaunu sociālās garantijas nolikumu, kā arī  
veicināt darbinieku kvalifikācijas celšanas 

prasmes (apmācīt jaunu tehnoloģiju 
apgūšanai, saskarsmes kultūras, 

darbinieku apmācības korupcijas un 
interešu konflikta novēršanas jomā, u.c.) 

2021. Paredzēt, ka 
šādiem 

mērķiem tiek 
atvēlēti ~EUR 

8 500, LPD 

Valde 

Apmaksāta darbinieku 
dalība kvalifikācijas 
celšanas kursos un 

semināros (personāla 
vadības speciālistu 
kursi, profesionālas 

pilnveides kursi 
grāmatvežiem- Nodokļu 

risku vadības 
ieviešana,NILLTPF 

aktualitātes, nodokļu 
praktikums u.c.). Izlietots 

finansējums 473 EUR  

 

4. mērķis – attīstīt informācijas tehnoloģiju un pieejamību interneta vidē   

4.4. Elektronisko 
dokumentu aprites 

ieviešana 

Uzlabot informācijas 
apmaiņu  

Pakāpeniski ieviest elektronisko 
dokumentu apriti, tādējādi samazinot 
patērēto laiku, kas tiek veltīts dažādu 

papīra dokumentu saskaņošanai.  

2021. EUR 2000, 
LPD 

Valde, Grāmatvede, 
Lietvede 

Ieviešanas procesa 
ietvaros, aizvadīts 

seminārs, lai 
iepazīstinātu darbiniekus 

ar plānotajiem 
procesiem. Izlietots 

finansējums EUR 200 
apmērā 

 

5.mērķis – mazināt iespējamos epidemioloģiskos riskus   



 

* Uzdevums var tikt izpildīts, ja tiks piešķirts attiecīgais finansējums. 

 

 

 

5.1. Samazināt 
iespējamos 

epidemioloģiskos 
riskus darbinieku un 

klientu vidū 

Pilnveidot 
epidemioloģisko 

protokolu prasības, lai 
samazinātu 

iespējamos riskus 

Aktualizēt dokumentus, kas saistīti ar 
epidemioloģisko prasību ievērošanu 

(rīkojumi, iekšējās kārtības noteikumi, 
ārstniecības protokoli). Nepieciešamības 

gadījumā, uzlabot higiēnas prasības 
(papildus dezinfekcijas stendu 

uzstādīšana, u.c.) 

2021. EUR 4500, 
SIA “OCL” 

Valdes, Pārvaldnieks, 
Projektu vadītājs, Sporta 

speciālists, Vecākā 
viesu uzņemšanas 

organizatore 

Atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām, izstrādāta 
kārtība, kas jāievēro 

darbiniekiem, lai 
samazinātu 

epidemioloģiskos riskus. 
Patstāvīgi tiek 

aktualizēta informācija. 

 


