
1 
 

SIA  „LIEPĀJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS NAMS” 

Reģ. nr. 42103027783 

Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV – 3401, tel. 63424995 
www.biedribasnams.lv 

        

 

 

 

 

 

 

 

SIA „LIEPĀJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS 

NAMS” VIDĒJĀ TERMIŅA 

STRATĒĢIJĀ IZVIRZĪTO 

FINANŠU UN NEFINANŠU  MĒRĶU 

ĪSTENOŠANAS PLĀNA IZPILDE PAR 

2017.GADU 

 

 

 

 

 

 

 

Liepājā 

2018



2 
 

Finanšu mērķi  

 

*būtisku noviržu skaidrojums: 
Ar Liepājas pilsētas domes 2017.gada 13.oktobra lēmumu Nr.385 tika samazināts uzņēmuma 

pamatkapitāls par nekustamā īpašuma Liepājā,Kungu ielā 24, bilances vērtību uz 01.10.2017. 

attiecīgi dzēšot kapitāla daļas, izslēdzot no SIA ''Liepājas latviešu biedrības nams''pamatkapitāla 

nekustamo īpašumu Kungu ielā 24, kā rezultātā būtiski mainījās stratēģijā izvirzīto finanšu mērķu 

sasniegšanas plāns 2017.gada izpildē finanšu posteņos: 

  * Nemateriālie ieguldījumi - tika koriģētas mājas lapas: www.kungukvartals.lv, www.biedribasnams.lv 

**Pamatlīdzekļi - samazinās par nekustamā īpašuma izslēgšanas vērtību, 

*** Pašu kapitāls - samazinās, jo izslēgšana radīja papildus izmaksas, kas veido uzņēmuma 

zaudējumus, 

****Pamatkapitāls - nekustamā īpašuma izslēgšana no bilances samazina pamatkapitālu, 

  ***** Ražošanas izdevumi - neprecīzi ieplānotas ražošanas izmaksas, kur tika plānoti izdevumu 

samazinājumi starp izdevumu pozīcijām (ražošanas izmaksas un pārējie izdevumi), 

****** Neto peļņa vai zaudējumi - zaudējumus veido nekustamā īpašuma Kungu iela 24,Liepāja  

izslēgšana no bilances, kas radīja papildus izslēgšanas izmaksas un neplānotas elektro enerģijas piegādes 

izmaksas. 

    

Valdes locekle______________________________Vita Hartmane 

 

Sagatavotājs, grāmatvede Aiga Krieviņa, tālr.63421760 

  2016.g.  

fakts 

2017.g. 

plāns 

2017.g. 

izpilde 

Novirze no 

plāna 

2017.gadā* 

Novirze no 

plāna % 

2017.gadā 

1 Dotācijas, investīcijas no pašvaldības 

budžeta 
57901 58198 58198 0  

2 Bilances rādītāji (uz perioda beigām)      

 Nemateriālie ieguldījumi 469 239 513 274 115%  * 

 Pamatlīdzekļi 233657 251268 102527 -148741 -59% ** 

 Aktīvi kopā 371728 392260 208168 -184092 -47% 

 Pašu kapitāls 259470 260412 175410 -85002 -33% *** 

    t.sk. pamatkapitāls 346011 346011 278627 -67384 -19% **** 

3 P/Z aprēķina rādītāji      

 Neto apgrozījums 195759 208389 230485 22096 11% 

 Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem 

procentu ieņēmumiem un tamlīdzīgiem 

ieņēmumiem) 
107063 101586 106998 5412 5% 

 Ražošanas izdevumi 262941 138290 296954 158664 115%***** 

 Pārēji izdevumi (pirms procentu 

maksājumiem un tamlīdzīgām 

izmaksām) 

38824 139000 41812 -97188 -70%****** 

 t.sk. nolietojums 26574 23000 18880 -4120 -18% 

 Peļņa vai zaudējumi pirms 

procentiem, nodokļiem un 

nolietojuma (EBITDA) 

27631 55685 17597 -38088 -68% 

 Neto peļņa vai zaudējumi -2525 943 -16675 -17618 -1868%******* 

 Dividendes      

4 Finanšu rādītāji (%)      

 Pašu kapitāla atdeve (ROE)  -0,97% 0,36% -9,51% -9,87%  

 Aktīvu atdeve (ROA)  -0,68% 0,24% -8,01% -8,25%  

 EBITDA rentabilitāte 14,11% 26,72% 7,63% -19,09%  

 Pašu kapitāls/aktīvi 69,80% 66,39% 84,26% 17,88%  
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Saimniecisko darbību raksturojošie sasniedzamie mērķi 

1. Nodrošināt saturā un formā daudzveidīgu kultūras pakalpojumu pieejamību visām paaudzēm, sabiedrības sociālām un etniskām grupām 

Liepājas Latviešu biedrības namā, koncertestrādē „Pūt, Vējiņi!” un Kungu ielas 24 radošajā kvartālā. 

2. Saglabāt un popularizēt tradicionālās nemateriālās kultūras vērtības, nodrošināt to pieejamību. 

3. Nodrošināt īpašumā, apsaimniekošanā un lietošanā nodoto nekustamo īpašumu ēku, infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes papildināšanu 

un modernizēšanu. 

4. Veidot uzņēmuma tēlu kā atpazīstamu kvalitatīvu kultūras pakalpojumu sniedzēju. 

5. Cilvēkresursu attīstība un kompetences palielināšana 

 

Nr. 

p.k. 
Uzdevumi Veicamie pasākumi Sasniedzamie rādītāji Izpildes termiņš 

Nepieciešamais 

finansējums un 

iespējamie 

finanšu avoti 

Atbildīgais 

(amats) 

Rādītāju 

izpilde 

(apjoms/ 

summa) 

 

1.mērķis - Nodrošināt saturā un formā daudzveidīgu kultūras pakalpojumu pieejamību visām paaudzēm, sabiedrības sociālām un etniskām 

grupām Liepājas Latviešu biedrības namā, koncertestrādē „Pūt, Vējiņi!” un Kungu ielas 24 radošajā kvartālā 

 

 

 

 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sadarbība ar 

producentiem, 

māksliniekiem, 

pasākumu rīkotājiem, 

uzņēmumiem un 

iestādēm. 

LIEPĀJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS NAMS 

Augsta līmeņa mākslinieku, 

mūziķu, producentu, 

uzņēmumu un organizāciju 

piesaistīšana vienreizējo 

telpu nomas līgumu 

slēgšanai par dažādiem 

kultūras pasākumiem. 

Sasniegt vismaz 70% no 

2016.gadā noslēgto vienreizējo 

telpu nomas līgumu daudzuma 

(156 gb), noturēt pasākuma 

apmeklētāju skaitu iepriekšējo 

gadu līmenī (73660 

apmeklētāji). 

2017.gads Telpu nomas 

līgumu 

slēgšana. 

Valdes 

locekle, 

kultūras 

projektu 

vadītāja 

Izpildīts 

pilnā 

apjomā 

(līgumi- 

150gb, 

apmeklēt

āju skaits 

– 65249) 
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 KONCERTESTRĀDE “PŪT,VĒJIŅI!” 

Producentu, mākslinieku, 

mūziķu un organizāciju 

piesaiste kultūras pasākumu 

organizēšanai 

koncertestrādē, slēdzot 

koncertestrādes teritorijas 

nomas līgumu un nodrošinot 

iedzīvotājiem brīvā laika 

pavadīšanas iespēju 

dažādošanu. 

1) Roka festivāls 

2) Līgo svētki 

3) Brīvdabas izrādes  

4) Brīvdabas koncerti 

5) Sporta svētki 

6) „Līvu FEST” 

 

jūnijs 

jūnijs 

jūlijs 

jūlijs-augusts 

augusts 

augusts 

Slēgt 

teriotrijas 

nomas 

līgumus. 

Valdes 

locekle, 

kultūras 

projektu 

vadītāja 

Izpildīts 

pilnā 

apjomā 

1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultūras pasākumu 

organizēšana ar 

profesionālu vai 

amatiermākslinieku 

piedalīšanos dažādām 

mērķauditorijām 

(bērniem, ģimenēm ar 

bērniem, jauniešiem, 

senioriem u.c.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIEPĀJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS NAMS 

Organizēt un pilnveidot 

esošos kultūras produktus, 

piesaistot augsta līmeņa 

māksliniekus, profesionālus 

mūziķus un jaunus 

izpildītājus. 

1)Foto izstāde “Liepājnieki-

Latvijas Rakstnieku savienības 

biedri” 

2)grupas ”Zvaigžņu lietus” 

koncertprogramma 

„Valentīndienas balle 

„Mīlestības pieskāriens”” pie 

galdiņiem 

3)Ditas Lūses personālizstāde 

„Siesta” 

4)grupas „Roja” 

koncertprogramma „Sieviešu 

dienas balle” pie galdiņiem 

5) sīkdzīvnieku izstāde 

„Lieldienu trusis” 

6)grupas „Lauku muzikanti” 

koncertprogramma „Sezonas 

noslēguma balle” pie galdiņiem 

23.01.-

28.02.2017. 

 

 

11.02.2017. 

 

 

 

06.03.-

31.03.2017. 

 

11.03.2017. 

 

 

15.04.2017. 

 

22.04.2017. 

 

Nepieciešamais 

finansējums: 

EUR 17310 

 

Finanšu 

avoti: 

1)Ieņēmumi 

no biļešu 

tirdzniecības, 

2)Pašfinansē-

jums 

 

 

 

Kultūras 

projektu 

vadītāja 

Izpildīts 

ar 

korek-

cijām* 

  
Summa: 

EUR 

15679 
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7)Baibas Briedes abstrakcijas 

izstāde „Ēteris” 

8)Latvijas neatkarības 

atjaunošanas personību portreti 

9)Dz.Gekas dokumentālās 

filmas demonstrēšana 

10) Mazuļu rāpošanas 

sacensības „Brašais rāpotājs” 

11)grupas „Galaktika” 

koncertprogramma „Sezonas 

atklāšanas balle” pie galdiņiem 

12)grupas „Apvedceļš” 

koncertprogramma „Rudens 

balle” pie galdiņiem 

13) Filmas „Savējie sapratīs” 

2.daļas demonstrēšana 

14)grupas „Credo” 

koncertprogramma „Daudz 

laimes, Latvija!” pie galdiņiem 

15) koncertprogramma pie 

galdiņiem „Jaungada balle” 

01.05.-

31.05.2017. 

02.05.-

11.05.2017. 

14.06.2017. 

 

10.09.2017. 

 

16.09.2017. 

 

 

14.10.2017. 

 

 

03.11.2017. 

 

17.11.2017. 

 

 

31.12.2017. 

Sadarbībā ar stādaudzētāju 

asociācijām un Latvijas 

Dabas muzeju organizēt 

ziedu un stādu izstādes. 

1) Tulpju ziedu izstāde 

2) Īrisu ziedu izstāde 

3) Puķuzirņu ziedu izstāde 

4) Liliju ziedu izstāde 

5) Gladiolu ziedu izstāde 

6) Dāliju ziedu izstāde 

12.-14.05.2017. 

15.-16.06.2017. 

07.-08.07.2017. 

12.-15.07.2017. 

25.-27.08.2017. 

14.-16.09.2017. 

Nepieciešamais 

finansējums: 

EUR 690 

 

Pašfinansē-

jums 

Kultūras 

projektu 

vadītāja 

Izpildīts 

pilnā 

apjomā 
Summa: 

1335 

EUR 

KUNGU IELAS 24 ĒKU KOMPLEKSS 

1)Kultūras pasākumu 

organizēšana, sadarbojoties 

ar iestādēm, organizācijām, 

1) Bērzu sulu svētki 

2)Tūrisma sezonas atklāšanas 

svētki 

06.05.2017. 

13.05.2017. 

 

Nepieciešamais 

finansējums 

EUR 6000 

 

Kultūras 

projektu 

vadītāja 

Izpildīts 

pilnā 

apjomā 



6 
 

novadiem, māksliniekiem, 

mūziķiem. Jaunu 

starpdisciplināru kultūras 

produktu radīšana sadarbībā 

ar citām organizācijām. 

2)Finansējuma piesaiste no 

kultūras projektu 

konkursiem pasākumu 

realizēšanai. 

2) Garšaugu balle 

3) Zemeņu festivāls 

4) Kartupeļu balle 

5) Smiltsērkšķu balle 

6) Ķirbju balle 

10.06.2017. 

01.07.2017. 

22.07.2017. 

19.08.2017. 

02.09.2017. 

Finanšu avoti: 
1)Pašvaldības 

mērķdotācija 

2)Projektu 

konkursu 

līdzfinansējums 

3) Ieņēmumi no 

tirdzniecības 

vietu nomas 

Summa: 

5372 

EUR 

1.3. Starptautisku 

sadarbības projektu 

veidošana. 

Koordinēta un mērķtiecīga 

starptautisku sadarbības 

partneru piesaiste - 

profesionālās mākslas, 

profesionālās mūzikas un 

starpnozaru jomas pārstāvji. 

Noslēgti starptautiski sadarbības 

līgumi par projektu īstenošanu 

profesionālās mākslas, mūzikas 

un citās jomās. 

2017.gads Slēgt 

sadarbības 

līgumus. 

Valdes 

locekle, 

kultūras 

projektu 

vadītāja 

Nav 

izpildīts** 
 

1.4. Mērķtiecīgi un regulāri 

sekot līdzi aktuālajam 

kultūras produktu un 

pakalpojumu 

piedāvājumam Latvijā. 

1) Par Latvijā izveidotiem 

kultūras produktiem iegūt 

informāciju plašsaziņas 

līdzekļos, internetā, 

semināros, konferencēs, 

darba braucienos, 

komandējumos u.c.  

2)Slēgt līgumus ar 

producentiem par dažādiem 

kultūras pakalpojumiem. 

Daudzveidīgs kultūras pasākumu 

klāsts. Censties saglabāt 

pasākumu skaitu ne mazāk kā 

70% no 2016.gada pasākumu 

skaita (247 gb) LLBN telpās. 

 

2017.gads Slēgt telpu 

nomas 

līgumus. 

Kultūras 

projektu 

vadītāja 

Izpildīts 

pilnā 

apjomā 
(224 

pasākumi) 

 

2.mērķis – Saglabāt un popularizēt tradicionālās nemateriālās kultūras vērtības, nodrošināt to pieejamību. 

2.1. Nodrošināt apstākļus 

esošo TMKC 

amatiermākslas koru un 

deju kolektīvu darbību. 

Nodrošināt atbilstošu 

infrastruktūru Liepājas 

amatiermākslas koru un 

deju kolektīvu mēģinājumu 

procesam, pasākumu 

 Nodrošināt telpu pieejamību 

regulāru mēģinājumu procesam  

1.Lielajā zālē 

2.Baletzālē 

3.Kamerzālē 

2017.gads Nepieciešamais 

finansējums: 

1) EUR 52180 
Ieņēmumi no 

telpu nomas, 

ieņēmumi par 

 

Valdes 

locekle 

Izpildīts 

pilnā 

apjomā 

 

Summa: 
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apkalpošana.  Nodrošināt visās mēģinājumu 

telpās noskaņotas klavieres vai 

flīģeli. 

komunālajiem 

pakalpojumiem; 

2) EUR 450 
Pašfinansējums 

1) EUR 

53709 

2) EUR 

588 

2.2. Nodrošināt apstākļus 

TMKC amatierteātru un 

fotostudijas  kolektīvu 

darbību. 

Nodrošināt apstākļus tautas 

teātru kolektīvu 

mēģinājumu procesam un 

Liepājas fotostudijai 

FOTAST. 

Nodrošināt apstākļus Tautas 

teātru un fotostudijas pastāvīgai 

darbībai. 

2017.gads  Valdes 

locekle 
Izpildīts 

pilnā 

apjomā 

2.3. Popularizēt 

tradicionālās 

nemateriālās kultūras 

vērtības. 

1)Nodrošināt telpu nomas 

iespējas valsts, 

kultūrvēsturisko un tradīciju 

svētku norisei. 

2)Organizēt pasākumus 

Kungu ielas kvartālā, kas 

vērsti nemateriālās kultūras 

vērtību popularizēšanai. 

1)Slēgt telpu nomas līgumus ar 

pašvaldības iestādēm un 

privātajiem producentiem, 

organizēt vismaz vienu 

pasākumu gadā, caur kuru veidot 

lokālpatriotismu, cieņu pret savu 

valsti, tautu un tās vēsturi. 

 Foto izstāde “Liepājnieki-

Latvijas Rakstnieku 

savienības biedri 

 Latvijas neatkarības 

atjaunošanas personību 

portreti 

 Dz.Gekas dokumentālās 

filmas demonstrēšana 

 Latvijas Republikas 

proklamēšanas dienas 

sarīkojums 

2)Tūrisma sezonas laikā 

organizēt ne mazāk kā 1 

pasākumu mēnesī Kungu ielas 

kvartālā. 

 

2017. gads 

 

 

 

 

 

 

23.01.-

28.02.2017. 

 

02.05.-

11.05.2017. 

 

14.06.2017. 

 

18.11.2017. 

 

 

maijs-

septembris 

 

Skat.punktu 

1.2. 

Kultūras 

projektu 

vadītāja 

Izpildīts 

pilnā 

apjomā 
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3.mērķis – Nodrošināt īpašumā, apsaimniekošanā un lietošanā nodoto nekustamo īpašumu ēku, infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes 

papildināšanu un modernizēšanu. 

 

 

 

 

 

3.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ēku, telpu remonts, 

teritorijas 

apsaimniekošanas un 

uzturēšanas darbi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIEPĀJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS NAMS 

 

1) Veidot vizuāli 

estētiskākas, modernākas 

telpas, veikt telpās 

remontdarbus. 

2) Nodrošināt VUGD 

prasības LLBN telpās. 

1)Ēkas konstrukciju regulāra 

apsekošana, defektu  fiksēšana,  

novēršana. 

2) Lielās zāles parketa grīdas 

slīpēšana,atjaunošana, skatuves 

grīdas krāsošana.  

3)Kanalizācijas sistēmas 

remontdarbi.  

4) Flīžu grīdas remonts 

koplietošanas telpās. 

5) 2.stāva balkonu sienu un 

koridora apdare.  

7) Lielās zāles sienu seguma 

remonts un atjaunošana. 

8) Lielās zāles projektora lampu 

nomaiņa,projektora apkope. 

9) Info centra stikla durvju 

remonts.  

10) Radiatoru nomaiņa.  

11) Kāpņutelpas remonts, 

krāsojuma atjaunošana 3.stāvā. 

12) Kamerzāles kosmētiskais 

remonts. 

13) 87.kab. kosmētiskais 

remonts. 

14) Ziemas mēnešos sniega 

segas attīrīšana no jumtiem(ja 

nepieciešams). 

 

 

 

2017.gads 

 

 

 

 

 
Nepieciešamais 

finansējums 

EUR 21673 
 

Pašfinansējums 

Valdes 

locekle,  

ēku 

pārzinis 

Izpildīts 

ar 

korekci-

jām*** 

 

Summa: 

EUR 

17700 
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15)Ugunsdzēsības sistēmas 

apkope, remonts. 

16) Ventilācijas sistēmas 

apkope, remonts, filtru maiņa. 

17)Lielās zāles lustru un 

prožektoru sistēmas ikgadējā 

apkope. 

 

KUNGU IELAS 24 ĒKU KOMPLEKSS 

 

1) Turpināt nekustāmā 

īpašuma Kungu ielā 24, 

Liepājā restaurācijas un 

pārbūves tehniskā projekta 

izstrādi. 

2) Veikt kārtējos 

remontdarbus. 

3) Saskaņot ar Būvvaldi 

rekonstrukcijas projektu – 

ēku kompleksa restaurāciju 

par interjera muzeja ēku. 

1) Pabeigt tehniskā projekta 
„Dzīvojamās ēkas (kadastra 

Nr.17000330024001) restaurācija 

un rekonstrukcija (pārbūve) par 

muzeja ēku; kafejnīcas (kadastra 

Nr.17000330024002) un 

administratīvās ēkas (kadastra 

Nr.17000330024003) restaurācija 

un rekonstrukcija (pārbūve) par 

plašizklaides pasākumu ēkām; 

saimniecības ēkas (kadastra 

Nr.17000330024004) 

rekonstrukcija (pārbūve) Kungu 

ielā Nr.24, Liepājā” izstrādi, un 

saņemt būvatļauju projekta 

īstenošanai. 

2) Regulāri apsekot ēku 

konstrukciju stāvokli. 

3) Veikt tekošos remontdarbus, 

atjaunot bojāto inventāru. 

4) ēkas „Namīns” siltināšanas 

darbi, saskaņā ar izstrādāto 

rekonstrukcijas projektu. 

5) Žoga remonts. 

2017.gads Nepieciešamais 

finansējums: 

 

EUR 40867 
 

Pašvaldības 

mērķdotācija 

Valdes 

locekle,  

ēku 

pārzinis 

Izpildīts 

ar  

korekci-

jām**** 

 
Summa: 

EUR 

39372 
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6) ēkas „Namīns” lietus ūdens 

notekcauruļu remonts. 

 

KONCERTESTRĀDE “PŪT,VĒJIŅI!” 

 

1)Turpināt uzturēt darba 

kārtībā koncertestrādi “Pūt, 

Vējiņi!” un tai pieguļošo 

teritoriju Peldu ielā 57. 

 

1) Žoga un solu atjaunošana, 

krāsošanas darbi. 

2) WC bojāto grīdas flīžu 

remonts. 

3) Durvju remonts (jūras pusē). 

4)Regulāri teritorijas uzkopšanas 

un apstādījumu uzturēšanas 

darbi. 

2017.gads Nepieciešamais 

finansējums: 

EUR 827 

 
Pašvaldības 

mērķdotācija 

Valdes 

locekle,  

ēku 

pārzinis 

Izpildīts 

ar 

korekci-

jām***** 

 
Summa: 

EUR 

1140 

3.2.  Skatuves gaismas un 

skaņas aparatūras 

modernizācija un 

digitalizēšana. 

 

LIEPĀJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS NAMS 

 

1)Lielās zāles skatuves 

gaismošanas iekārtu tālāka 

modernizācija. 

2) Apskaņošanas iekārtu 

papildināšana un 

modernizācija. 

3) Skaņas un gaismas 

tehnikas digitalizēšana.  

1) Digitālās mikserpults iegāde 

Lielā zālē; 

2) Mikrofonu, statīvu, kabeļu, 

stiprinājumu iegāde; 

3) Bungu mikrofonu iegāde 

4) Starmešu un lampu iegāde. 

2017.gads Nepieciešamais 

finansējums: 

EUR 22421 
 

Iespējamais 

finanšu avots: 

Pašvaldības 

mērķdotācija 

Valdes 

locekle 

Izpildīts 

daļēji 

 
Summa: 

EUR  

1633 
pašfinans

ējums 

3.3.  Inventāra un tehniskās 

bāzes papildināšana un 

uzlabošana. 

1)Krēslu iegāde. 

2) Konferenču saliekamo 

galdu iegāde. 

3)Izstāžu eksponēšanas 

konstrukciju uzlabošana. 

 

1) Kamerzāles sarkano krēslu 

iegāde (50 gab) 

2) Konferenču krēslu iegāde (50 

gab)   

3) Iebūvējamā skapja iegāde 

Info centrā. 

4) Konferenču saliekamo galdu 

iegāde (10) 

5) Solu iegāde Foaje 

6) Izstāžu zāles piekaru 

2017.gads 

 

 

 

 

 

 

Nepieciešamais 

finansējums: 

EUR 10055 

 
Pašfinansējums 

Valdes 

locekle,  

ēku 

pārzinis 

Izpildīts 

ar 

korekci-
jām****** 

 

Summa: 

EUR 

13000 
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sistēmas iegāde. 

7) Ugunsdzēsības stobru uzgaļu 

iegāde. 

8) WC aprīkojuma uzlabošana, 

zīdaiņu pārtīšanas galda 

iegāde.  

9) Monitoru un portatīvā datora 

iegāde. 

 

4.mērķis -  Veidot uzņēmuma tēlu kā atpazīstamu kvalitatīvu kultūras pakalpojumu sniedzēju. 

 

 

 

4.1. 

 

Pilnveidot uzņēmuma 

sabiedrisko tēlu, veidot 

tā atpazīstamību. 

1) Mārketinga plāna izstrāde 

auditorijas un nomnieku 

piesaistīšanai. 

2)Sadarboties ar lokāliem, 

reģionāliem un valsts 

mēroga plašsaziņas 

līdzekļiem. 

3)Sagatavot dažādus 

uzņēmuma reprezentācijas 

materiālus. 

4)Bezmaksas kultūras 

pasākumu organizēšana un 

pieejamība. 

5) Regulāri izvietot Liepājas 

pilsētā un tuvākajos novadu 

centros pasākumu afišas un 

informatīvos izdales 

materiālus. 

6)Uzņēmuma e-pasta adrešu 

izveide 

1)Aktualizēts mārketinga plāns. 

2)Atpazīstama kultūras 

institūcija, īstenoti bezmaksas 

kultūras pasākumi. 

3)Liepājas pilsētā un tuvākajos 

novadu centros pasākumu afišas 

un informatīvi izdales materiāli 

par pasākumiem Liepājas 

Latviešu biedrības namā, Kungu 

ielas radošajā kvartālā un 

koncertestrādē „Pūt,Vējiņi!”. 

 

2017.gads Nepieciešamais 

finansējums: 

EUR 1150 

 

 
Pašfinansējums 

Kultūras 

projektu 

vadītāja, 
administr

ators 

Izpildīts 

pilnā 

apjomā 

 
Summa: 

EUR 

590 

4.2. Nodrošināt informācijas 

pieejamību par kultūras 

1)Uzturēt un pilnveidot 

uzņēmuma mājas lapu, 

1)Nodrošināta daudzveidīga 

informācijas pieejamība. 

2017.gads Nepieciešamais 

finansējums: 
Kultūras 

projektu 

Izpildīts 

pilnā 
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procesiem. regulāra informācijas 

atjaunošana. 

2)Publicitāte lokālajos un 

nacionālajos medijos ar 

preses relīžu starpniecību. 

3)Regulāri izgatavot un 

izplatīt pasākumu afišas, 

bukletus. 

4)Sociālo tīklu kontu 

uzturēšana, regulāra 

aktuālās informācijas 

publicēšana. 

5) Drukātā un digitālā 

reklāma presē, interneta 

vidē. 

6)Uzņēmuma 

reprezentācijas pasākumi. 

2)Aktuālās informācijas 

publicēšana saskaņā ar izstrādāto 

mārketinga plānu. 

3) Organizēta pasākumu afišu un 

bukletu izdošana. 

4) Sociālo tīklu profilu sekotāju 

skaita pieaugums. 

5)Piedalīšanās preses 

konferencēs un prezentāciju 

pasākumos. 

EUR 8880 

 
Pašfinansējums 

 

vadītāja, 
kultūras 

pasākumu 

organiza-

tors 

apjomā 

 

Summa: 

EUR 

3900 

 
Soc.tīklu 

sekotāju 

skaits 

pieaudzis: 
2016.g. 

decembris

– 479 
2017.g. 

decembris

- 864 

 

5.mērķis -  Cilvēkresursu attīstība un kompetences palielināšana. 

 

5.1. Nodrošināt darbinieku 

izglītošanu un viņu 

profesionālo izaugsmi. 

1)Uzņēmuma darba 

koordinēšana. 

2)Jaunu tehnoloģiju 

ieviešana ikdienas darbā. 

3)Nodrošināt darba 

kvalitātes novērtēšanas 

procesu.  

4)Darbinieku motivēšana un 

kolektīva saliedēšana 

stratēģisko mērķu 

sasniegšanai. 

5)Sadarbība ar Liepājas 

Universitāti. 

1)Veikt darbinieku novērtēšanu. 

2)Nodrošināt personālam iespēju 

piedalīties dažādos semināros, 

apmācībās, lai papildinātu 

profesionālās zināšanas. 

3)Darbinieku saliedēšanas 

pasākumu rīkošana. 

4) Darbinieku pieredzes 

apmaiņas braucienu 

organizēšana. 

2017.gads Nepieciešamais 

finansējums: 

EUR 2700 

 
Pašfinansējums 

 

Valdes 

locekle 

Izpildīts 

pilnā 

apjomā  

 
Summa: 

EUR 

865 
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