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Finanšu mērķu sasniegšanas plāns 2018.gadam 

 

Būtisku noviržu skaidrojums: 

Nemateriālie ieguldījumi – Novirze no plānotā 2018.gadā rodas saistībā ar mājas lapas 

www.biedribasnams.lv informācijas uzlabošanu,kur vadoties pēc MK noteikumiem Nr.97,kas stājās 

spēkā 1.06.2018.bija jāmaina informācija nomnieku sadaļā. Tika atjaunota un uzlabota pasākumu 

sadaļa un latviskots kalendārs. 

Pašu kapitāls – neplānotie zaudējumi 2018.gadā,izveidoja pašu kapitāla samazināšanos,kas iepriekš 

nebija paredzēts. 

Ražošanas izdevumi – sastādot 2018. Gada pārskatu tika veikta kontu pārklasifikācija un koriģētas 

ražošanas izmaksas ar pārējām saimnieciskās darbības izmaksām 2017. un 2018.gadā. Šī 

pārklasifikācija plānojot 2018.gadu nebija paredzēta un radīja būtiskas novirzes no plānotā. Ražošanas 

izmaksās tika sadalītas tās izmaksas,kuras tieši attiecināmas uz ēku,bet tā daļa,kas attiecas uz 

ilgtermiņa nomniekiem un apsaimniekojamiem objektiem Kungu ielā 24,Liepājā un Peldu ielā 

57,Liepājā postenī pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. Stratēģijā šīs izmaiņas rada novirzes 

posteņos ražošanas izdevumi un pārējie izdevumi (pirms procentu maksājumiem,nodokļiem un 

nolietojuma). 

  2017.gada  

fakts 

2018.gada 

plāns 

2018.gada 

fakts 

2019.gada 

plāns 

Novirze no 

plāna % 
2018.gadā 

1 Dotācijas, investīcijas no 

pašvaldības budžeta 
58198 59879 59879 59879  

2 Bilances rādītāji (uz perioda 

beigām) 

     

 Nemateriālie ieguldījumi 513 213 367 313 72% 

 Pamatlīdzekļi 102527 110577 102175 109419 -8% 

 Aktīvi kopā 208168 195422 185040 196969 -5% 

 Pašu kapitāls 175410 178752 150956 180299 -16% 

    t.sk. pamatkapitāls 278627 278627 278627 278627  

3 P/Z aprēķina rādītāji      

 Neto apgrozījums 230485 227383 232408 228451 2% 

 Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem 
procentu ieņēmumiem un 

tamlīdzīgiem ieņēmumiem) 

106998 108818 105971 77902 -3% 

 Ražošanas izdevumi 148488 240339 185203 220800 -23% 

 Pārēji izdevumi (pirms procentu 

maksājumiem un tamlīdzīgām 

izmaksām) 

190278 88101 174733 80506 98% 

 t.sk. nolietojums 25174 18000 21544 18000 20% 

 Peļņa vai zaudējumi pirms 

procentiem, nodokļiem un 

nolietojuma (EBITDA) 

23891 25761 -13 23047 -100% 

 Neto peļņa vai zaudējumi -16675 3342 -24455 1547 -832% 

 Dividendes      

4 Finanšu rādītāji (%)      

 Pašu kapitāla atdeve (ROE)  -9,51% 1,87% -16,20% 0,86%  

 Aktīvu atdeve (ROA)  -8,01% 1,71% -13,22% 0,79%  

 EBITDA rentabilitāte 10,37% 11,33% -0,01% 10,09%  

 Pašu kapitāls/aktīvi 84,26% 91,47% 81,58% 91,54%  
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t.sk.nolietojums – plānojot 2018.gadu tika iekļauti nolietojumi par mājas lapas uzturēšanu un 

pamatlīdzekļu nolietojums,bet ilgtermiņa remontu nolietojums netika ņemts vērā atrodoties ražošanas 

izmaksās,sakarā ar to,kad ēka nav uzņēmuma īpašums. Izvērtējot būtiskumu tika veiktas korekcijas un 

ilgtermiņa remontu nolietojums par 2017. un 2018.gadu tika iekļauts t.sk.nolietojums. Ja tiktu koriģēts 

arī plānotais uz 2018.gadu,tad novirzes nebūtu jāskaidro. 

Peļņa vai zudējumi pirms procentiem,nodokļiem un nolietojuma(EBITDA) – 2018.gadā izvērtējot 

augstos likviditātes rādītājus kopējai likviditātei,ja norma ir 1-3,tad 2017.gadā tā bija 3,21,absolūtai 

likviditātei,ja norma ir 0,25,tad 2017.gadā tā bija 2,67,tika pieņemts lēmums mazināt šos rādītājus,kas 

liecināja par iesaldētiem naudas līdzekļiem. Tika izveidotas divas štata vietas un palielinātas 

darbiniekiem algas par 15%,jo tās bija zemākas par vidējo līmeni valstī. Neparedzētas kadru mainības 

rezultātā radās papildus izmaksas darba algās tieši atvaļinājumu kompensācijas izmaksās. 

Pamatlīdzekļu iegādē tika pārtērēti 3585 eur,kur nebija plānoti pamatlīdzekļu remonti. Tika atjaunota 

skatuves mehāniskā daļa,koncertflīģelis,norakstīts bojāts pamatlīdzeklis,kuru izmaksas sastādīja 2586 

eur. Papildus skaņas sistēmas iegādei tika iegādāts signāla pārveidotājs 230 eur vērtībā,skatuves 

prožektori 1199 eur,jauns mobilais telefons un printeris 973 eur vērtībā. Mazvērtīgā inventāra iegādei 

tika pārtērēti naudas līdzekļi no plānotā par 3129 eur. Digitālais multimediju projektors un biroja 

krēsli bija dārgāki nekā bija plānots,papildus tika nomainīts galds ar atvilkņu bloku skaņotājam. 

Apsardzes pakalpojumi bija dārgāki nekā plānots,jo tarifs par 1 stundu fiziskajai apsardzei bija 

augstāks nekā plānots 2018.gadā. 

Neto peļņa vai zaudējumi – plānojot 2018.gadu tika plānota neliela peļņa,tomēr 2018.gads nesa 

zaudējumus. Neplānotā darbinieku kadru mainība,pamatlīdzekļu un inventāra pārtēriņs to 

iegādē,fiziskās apsardzes pakalpojuma sadārdzināšanās ir faktori pie izmaiņām noslēdzot 2018.gadu ar 

zaudējumiem.
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Kapitālsabiedrības vidējā termiņa stratēģijā izvirzīto nefinanšu mērķu sasniegšanas plāns 2018.gadam 

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

biedrības namā,koncertestrādē „Pūt, Vējiņi’’ un vēsturiskajā nekustamajā īpašumā Kungu ielā 24, Liepājā. 

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

3. Nodrošināt apsaimniekošanā 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 Sasniedzmie rādītāji 

Izpildes 

termiņš 

Nepieciešamais 
finansējums un 

iespējamie finanšu 

avoti (plāns) 

Atbildīg

ais 

Rādītāju 
izpilde 

(apjoms/summ

a) 

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

grupām Liepājas Latviešu biedrības namā un koncertestrādē „Pūt, Vējiņi!” 
 

1.1. 

Mākslinieku, mūziķu, producentu, 

uzņēmumu un organizāciju 

piesaistīšana vienreizējo telpu nomas 
līgumu slēgšanai par dažādiem 

kultūras pasākumiem Liepājas 

Latviešu biedrības namā. 

1)mākslinieku, mūziķu, 

producentu, uzņēmumu 

un organizāciju 
piesaistīšana; 

2)vienreizējo telpu nomas 

līgumu slēgšana. 

Saglabāts noslēgto 

vienreizējo telpu nomas 

līgumu daudzums (150 
gb) un pasākumu 

apmeklētāju skaits 

(65249) 2017.gada 
apmērā. 

2018.gads Telpu nomas 

līgumu slēgšana Valdes 

locekle, 
kultūras 

projektu 

vadītāja 

Izpildīts  

 

168 līgumi,  
92678 

apmeklētāji 

1.2. 

Producentu, mākslinieku, mūziķu un 

organizāciju piesaiste kultūras 

pasākumu organizēšanai 
koncertestrādē „Pūt,Vējiņi!”, slēdzot 

koncertestrādes teritorijas nomas 

līgumus un nodrošinot iedzīvotājiem 
brīvā laika pavadīšanas iespēju 

dažādošanu. 

1)producentu, 

mākslinieku, mūziķu un 

organizāciju piesaistīšana; 
2)līgumu slēgšana par 

koncertestrādes telpu un 

teritorijas nomu. 

Noorganizēti vismaz 12 

kultūras pasākumi gadā. 

 

2018.gads Koncertestrādes 

teritorijas 

nomas līgumu 
slēgšana. 

Valdes 

locekle, 

kultūras 
projektu 

vadītāja 

 

Izpildīts 
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1.3 

 

Organizēt un pilnveidot esošos 

kultūras produktus, piesaistot augsta 

līmeņa māksliniekus, profesionālus 
mūziķus un jaunus izpildītājus, 

nodrošinot iedzīvotājiem brīvā laika 

pavadīšanas iespēju dažādošanu. 
 

Reizi mēnesī Liepājas 

Latviešu biedrības namā 

noorganizēt mākslas 
izstādi bez ieejas maksas 

apmeklētājiem. 

1) Agra Dzelmes 

fotoizstāde 

“Trauksmainais cerību un 
neziņas laiks”; 

2) Tautas mākslas un 

kultūras centra izstāde “ 
Manis paša radīts”; 

3) Vara Siliņa jubilejas 

izstāde (izstāžu galerija); 
4) Agneses Oses 

personālizstāde (foajē); 

5) Baibas Rēderes 

personālizstāde; 
6) Jāņa Vecbrāļa studijas 

darbu izstāde; 

7)Lindas Muižnieces 
personālizstāde 

8) Benitas Bitānes 

jubilejas izstāde; 

9) Guntas Krastiņas 
personālizstāde; 

10) Signes Vanadziņas 

personālizstāde; 
11) “Fotast” studijas 

darbu izstāde; 

12) Izstāde „Stāstu sega’’, 
veltīta Latvijas Simtgadei; 

 

13)Dainas Dagnijas 

mākslas darbu izstāde; 
 

14) Tautas mākslas un 

kultūras centra izstāde 
 

3.-30.01.2018 

 

31.01.-
27.02.2018 

 

28.02.-
27.03.2018 

 

28.02- 
27.03.201829.

03- 

29.04.2018 

02.05.-
30.05.2018 

02.05.-

30.05.2018 
31.05-

30.06.2018 

 

01.07.-
29.07.2018 

31.07.-

31.08.2018 
03.09- 

30.09.2018 

01.10.-
02.11.2018 

 

05.11.-

30.11.2018 
 

02.12.- 

31.12.2018 
 

 

2200,00 EUR 

Finanšu avoti: 

1)pašfinansēju
ms, 

2)ieņēmumi no 

telpu nomas 
līgumu 

slēgšanas 

Valdes 

locekle, 

kultūras 
projektu 

vadītāja 

Izpildīts ar 

korekcijām  

Summa EUR 

2833,00¹ 
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7 reizes gadā noorganizēt 

muzikālās 
koncertprogrammas pie 

galdiņiem ar pasākuma 

ieejas maksu Liepājas 
Latviešu biedrības namā. 

1)Valentīndienas 

koncertprogramma pie 

galdiņiem “ Zem 
Austrumu zvaigznēm”; 

2) Grupas “ Jūrkant” 

pavasara 
koncertprogramma pie 

galdiņiem; 

3) Grupas “ 
Mākoņstūmēji” sezonas 

noslēguma 

koncertprogramma pie 

galdiņiem; 
4) Sezonas atklāšanas 

koncertprogramma pie 

galdiņiem; 
5) Rudens 

koncertprogramma pie 

galdiņiem; 

6) Valsts Simtgades 
koncertprogramma pie 

galdiņiem; 

7) Jaungada 
koncertprogramma pie 

galdiņiem. 

10.02.2018 

 

 
 

10.03.2018 

 
 

 

13.04.2018 
 

 

 

 
15.09.2018 

 

 
19.10.2018 

 

 

17.11.2018 
 

 

31.12.2018 

18300,00 EUR 

 

Finanšu avoti:  
1) ieņēmumi no 

biļešu 

tirdzniecības, 
2)pašfinansēju

ms, 

3)ieņēmumi no 
kultūras 

projektu 

konkursiem Kultūras 

projektu 
vadītāja 

Izpildīts pilnā 

apjomā 

Summa EUR 

19241,00² 

 

Sadarbībā ar 

stādaudzētāju asociācijām 
pavasara un vasaras 

periodā reizi mēnesī (6 

gab. gadā) organizēt ziedu 
izstādes bez ieejas maksas 

apmeklētājiem. 

 
 

 

1) Tulpju ziedu izstāde 

2) Īrisu ziedu izstāde 
3) Puķuzirņu ziedu 

izstāde 

4) Rožu ziedu izstāde 
5) Gladiolu ziedu izstāde 

6) Dāliju ziedu izstāde 

Maija 

2.nedēļa  
jūnija 2.nedēļa 

jūlija 1.nedēļa 

jūlija 2.nedēļa 
augusta beigas  

septembra 

2.nedēļa 

2500,00 EUR 

Finanšu avoti: 
pašfinansējums 

Kultūras 

projektu 

vadītāja 

Izpildīts ar 

korekcijām 
summa EUR 

2267,00³ 
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Sadarbībā ar mājputnu un 

trušu audzētājiem 1 reizi 

gadā organizēt mājputnu 
un trušu izstādi. 

Noorganizēta dekoratīvo 

trušu un mājputnu izstāde 

31.03.2018 900,00 EUR 

Finanšu avoti: 

pašfinansējums 
Kultūras 
projektu 

vadītāja 

Izpildīts pilnā 

apjomā summa 

EUR 

1272,44⁴ 
 

Sadarbībā ar Latvijas 

kinematogrāfu savienību 
un kino režisoriem 

demonstrēt un popularizēt 

Latvijas kinematogrāfu 

kinofilmas, kā arī Latvijas 
simtgades kinofilmas (12 

gab. gadā). 

 

Demonstrētas vismaz 12 

kinofilmas gadā. 

2018.gads 

4000,00 EUR 

Finanšu avoti: 
1)pašfinansēju

ms, 

2)ieņēmumi no 

biļešu 
tirdzniecības 

Kultūras 

projektu 

vadītāja 

Izpildīts pilnā 

apjomā summa 
EUR 

4151,99 

 

1.4. Koordinēta un mērķtiecīga 

starptautisku sadarbības partneru 

piesaiste – mākslas, mūzikas un 

starpnozaru jomas pārstāvji. 

Veidot starptautiskus 

sadarbības projektus, 

slēdzot sadarbības 

līgumus. 
 

Noorganizēti 1-2 

pasākumi gadā, noslēdzot 

sadarbības līgumu ar 

ārzemju sadarbības 
partneriem un iekļaušanās 

starptautiskajos 

sadarbības tīklos 
 

2018.gads 

Sadarbības 

līgumu 

slēgšana. 

Valdes 
locekle, 

kultūras 

projektu 
vadītāja 

Izpildīts 

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

2.1. Nodrošināt apstākļus, atbilstošu 

infrastruktūru, telpu pieejamību 
Liepājas Tautas mākslas un kultūras 

centra 25 amatiermākslas kolektīvu 

darbībai (koru, deju kolektīvu, 
amatierteātru u.c.) pēc Kultūras centra 

iesniegtā grafika. 

1)prioritatīvi iznomāt 

telpas Liepājas Tautas 
mākslas un kultūras 

centra amatiermākslas 

kolektīvu darbības 
nodrošināšanai. 

2)nodrošināt apstākļus un 

infrastruktūru. 

Nodrošināti apstākļi, 

infrastruktūra un telpu 
pieejamība Kultūras 

centra amatiermākslas 

kolektīvu darbībai. 2018.gads 

 

64990,00 EUR 
Finanšu avoti: 

1)ieņēmumi par 

telpu nomu; 
2)ieņēmumi par 

komunālajiem 

pakalpojumiem 

 

Valdes 

locekle 

Izpildīts pilnā 

apjomā summa 
EUR 

65019,00 

 

2.2. Popularizēt tradicionālās nemateriālās 
kultūras vērtības organizējot pašiem 

pasākumus, kā arī nodrošinot telpu 

Nodrošināt telpu nomas 
iespējas valsts, 

kultūrvēsturisko, tradīciju 

Noslēgti telpu nomas 
līgumi par pasākumiem, 

kas vērsti uz patriotismu 

2018.gads 
Telpu nomas 

līgumu slēgšana. 

Valdes 

locekle 

Izpildīts 
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nomas iespējas valsts, 

kultūrvēsturisko, tradīciju svētku 

norisei, kultūrizglītību veicinošu 
pasākumu rīkošanai un mācību 

procesu dažādības nodrošināšanai. 

svētku norisei. un nemateriālās kultūras 

vērtību popularizēšanu. 

 

Organizēt pasākumus, kas 

vērsti uz patriotismu. 

Noorganizēts vismaz  

viens pasākums gadā, 

caur kuru veidot 
lokālpatriotismu, cieņu 

pret savu valsti, tautu un 

tās vēsturi. (skat. punktu 

1.3.) 

2018.gads 

2200,00 EUR 

Finanšu avoti: 

pašfinansējums 
(skat. punktu 1.3.) 

Valdes 

locekle, 

kultūras 
projektu 

vadītāja 

Izpildīts 

(skat. punktu 

1.3.) 
Agra Dzelmes 

fotoizstāde 

“Trauksmainais 

cerību un 
neziņas laiks”, 

 Izstāde „Stāstu 

sega’’, veltīta 
Latvijas 

Simtgadei, 

Dainas 

Dagnijas 
mākslas darbu 

izstāde 

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

modernizēšanu. 
 

3.1. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Veikt ēku tehnisko apkalpošanu, telpu 

remontu, pieguļošās teritorijas 

pārvaldīšanu un apsaimniekošanas 
darbus. Veikt inventāra atjaunošanu, 

remontu 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

  LIEPĀJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS NAMS 

 

 

Veikt tehnisko sistēmu 

uzraudzību, to apkopi. 

Regulāri veikta tehnisko 

sistēmu uzraudzība, to 

apkope: vēdināšana, 
siltumssitēmas, ūdens un 

kanalizācija, skatuves 

sprinkleru sistēma, 

elektroapgādes sistēma. 

2018.gads 

9000,00 EUR 

Finanšu avoti: 

pašfinansējums 
Ēku 

pārzinis 

Izpildīts ar 

korekcijām 

summa EUR 

7877,00⁵ 
 

Regulāri apsekot ēkas 

konstrukcijas, veikt 

defektu fiksēšanu un 

novēršanu. Nodrošināt 

Regulāri apsekotas ēkas 

konstrukcijas, veikta 

defektu fiksēšana un 

novēršana. Nodrošināta 

2018.gads 

17600,00 EUR 

Finanšu avoti: 

1)pašfinansējums 

2)ieņēmumi no 

Ēku 
pārzinis 

Izpildīts pilnā 

apjomā summa 

EUR 

19455,006 
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drošu vidi, ēkas apsardzi 

un ievērot VUGD 

prasības. 

droša vide, ēkas apsardze 

un ievērotas VUGD 

prasības. 
 

 

telpu nomniekiem  

Nodrošināt ēkas 
nomniekus ar 

komunālajiem 

pakalpojumiem, veikt ēkas 

pieguļošās teritorijas 
uzkopšanu, telpu sanitāri 

tehniskos darbus, veikt 

avāriju konstatēšanu un 
operatīvu novēršanu. 

Nodrošināt ēkas 
nomniekus ar 

komunālajiem 

pakalpojumiem, veikta 

ēkas pieguļošās teritorijas 
uzkopšana, telpu sanitāri 

tehniskie darbi, veikta 

avāriju konstatēšana un 
operatīva novēršana. 

2018.gads 

89700,00 EUR 
Finanšu avoti: 

1)pašfinansējums 

2)ieņēmumi no 

telpu nomniekiem 

Valdes 
locekle, 

ēku 

pārzinis 

Izpildīts pilnā 
apjomā summa 

EUR 

88063,00 

 

Veidot vizuāli 

estētiskākas, modernākas 

telpas, veikt telpās 
remontdarbus. Veikt 

ārkārtas remontdarbus 

(nepieciešamības 
gadījumā) infrastruktūras 

nodrošināšanai. 

1)Veikta Lielās zāles 

parketa grīdas 

slīpēšana,atjaunošana; 
2) Veikta kamerzāles 

parketa grīdas slīpēšana 

un atjaunošana; 
3) Veikts 86.kab 

kosmētiskais remonts, 

grīdas slīpēšana; 

4) Veikts flīžu grīdas 
remonts koplietošanas 

telpās; 

5) Veikts bruģa seguma 
un vārtu remonts 

Biedrības nama pagalmā; 

6) Veikts ozolkoka durvju 
remonts (durvju līstes 

maiņa masīvs ozols 

12gb); 

7) Veikts 1.stāva 
koplietošanas tualešu 

2018.gads 

17300,00 EUR 

Finanšu avoti: 

pašfinansējums 
 

Valdes 

locekle, 

ēku 
pārzinis 

Izpildīts ar 

korekcijām 

summa EUR 

11762,007 
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podu un izlietņu remonts; 

8) Veikts Leļļu teātra 

kāpņu remonts (50%); 
9) Veikts Tautas mākslas 

un kultūras centra kāpņu 

remonts; 
10) Veikta radiatora 

nomaiņa baletzālē; 

11) Veikti kanalizācijas 
sistēmas remontdarbi; 

12) Veikti ārkārtas 

remontdarbi 

nepieciešamības gadījumā 

Skatuves gaismas un 

skaņas aparatūras 

modernizācija un 

digitalizēšana. 
 

Iegādāts digitālās skaņas 

pults SQ-6 komplekts un 

I-PAD. 

 

2018.gads 

 
5900,00 EUR 

Finanšu avoti: 

Pašfinansējums 

 

Valdes 
locekle 

 

 

 

 

Izpildīts pilnā 

apjomā summa 
EUR 

9485,008 

 

Inventāra un tehniskās 

bāzes atjaunošana, 
papildināšana un 

uzlabošana. Veikti 

inventāra remontdarbi pēc 
nepieciešamības. 

1)Iegādāts inventārs: 

-biroja krēsli; 
-digitālais multimediju 

projektors NEC; 

-mēbeles invalīdu WC. 
2)Veikt remontdarbus 

nepieciešamības 

gadījumā. 

2018.gads 

 

5050,00 EUR 

Finanšu avoti: 

Pašfinansējums 
 

Valdes 
locekle, 

ēku 

pārzinis 
 

 

Izpildīts pilnā 

apjomā summa 
EUR 

8180,009 

 

KUNGU IELAS 24 ĒKU KOMPLEKSS 
 

Regulāri apsekot ēku 

konstrukcijas, veikt 

tehnisko un 
elektroapgādes sistēmu 

uzraudzību, apkopi. 

Regulāri apsekotas ēku 

konstrukcijas, tehnisko un 

elektroapgādes sistēmu 
uzraudzība, apkope. 

Nodrošināta droša vide, 

2018.gads 

2900,00 EUR 

Finanšu avoti: 

pašvaldības 
mēķdotācija 

Ēku 

pārzinis 

Izpildīts ar 

korekcijām 

summa EUR 

2765,00¹⁰ 
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Nodrošināt drošu vidi, 

ēku apsardzi un ievērot 

VUGD prasības. 

ēku apsardze un ievērotas 

VUGD prasības. 

 

 

Nodrošināt ēku 

nomniekus ar 

komunālajiem 
pakalpojumiem, veikta 

ēku pieguļošās teritorijas 

uzkopšanu, telpu sanitāri 

tehniskie darbi, veikta 
avāriju konstatēšana un 

operatīva novēršana. 

Nodrošināt ēku 

nomniekus ar 

komunālajiem 
pakalpojumiem, veikta 

ēku pieguļošās teritorijas 

uzkopšana, telpu sanitāri 

tehniskie darbi, veikta 
avāriju konstatēšana un 

operatīva novēršana. 

2018.gads 

5800,00 EUR 

Finanšu avoti: 

1)pašvaldības 

mēķdotācija 
2)ieņēmumi no 

telpu nomniekiem 

Valdes 

locekle, 

ēku 
pārzinis 

Izpildīts pilnā 

apjomā summa 

EUR 

8666,00¹¹ 

 

Veikt kartējos 
remontdarbus 

(nepieciešamības 

gadījumā) infrastruktūras 

nodrošināšanai. 

1)Veikta dūmvadu galvu 
pārmūrēšana; 

2)Veikti avārijas 

gadījumu remontdarbi 

nepieciešamības 
gadījumā. 

2018.gads 

2600,00 EUR 
Finanšu avoti: 

Pašvaldības 

mēķdotācija 

Valdes 

locekle, 

ēku 

pārzinis 

Izpildīts pilnā 
apjomā summa 

EUR 

2800,00 

 

Papildināt inventāra 

klāstu un veikt to remontu 
pēc nepieciešamības. 

Veikts inventāra remonts 

vai tā iegāde 
nepieciešamības 

gadījumā. 

2018.gads 

50,00 EUR 

Finanšu avoti: 

pašvaldības 

mēķdotācija 

Valdes 

locekle, 

ēku 

pārzinis 

Izpildīts ar 

korekcijām 
summa EUR 

0,00 

 

 

KONCERTESTRĀDE “PŪT,VĒJIŅI!” 
 

Veikt ēkas nesošo 

konstrukciju tehnisko 

uzraudzību, 
elektroapgādes sistēmas 

apkopi. Nodrošināt drošu 

vidi, ēkas apsardzi un 
ievērot VUGD prasības. 

Veikta ēkas nesošo 

konstrukciju tehniskā 

uzraudzība, 
elektroapgādes sistēmas 

apkope. Nodrošināta 

droša vide, ēkas apsardze 
un ievērotas VUGD 

prasības. 

 

2018.gads 

2800,00 EUR 

Finanšu avoti: 

pašvaldības 
mēķdotācija 

Ēku 
pārzinis 

Izpildīts pilnā 

apjomā summa 

EUR 

2800,00 

 

Veikt ēkas pieguļošās Veikta ēkas pieguļošās 2018.gads 650,00 EUR Ēku Izpildīts pilnā 
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teritorijas uzkopšanu, 

telpu sanitāri tehniskos 

darbus. Veikt avāriju 
konstatēšanu un operatīvu 

novēršanu. 

teritorijas uzkopšana, 

telpu sanitāri tehniskie 

darbi. Veikta avāriju 
konstatēšana un operatīva 

novēršanu. 

Finanšu avoti: 

pašvaldības 

mēķdotācija 

pārzinis apjomā summa 

EUR 

1370,00¹² 
 

Nodrošināt īpašuma 
pārvaldīšanu, 

apsaimniekošanu, veikt 

telpu labiekārtošanu un 

remontdarbus. Nodrošināt 
nomniekus ar 

komunālajiem 

pakalpojumiem. 

1)Nodrošināta īpašuma 
pārvaldīšanu, 

apsaimniekošana. 

2)Veikti remontdarbi: 

-teritorijas soliņu un žoga 
remonts; 

-jumta remonts bojātajās 

vietās; 
-jūras puses durvju 

remonts; 

-veikti avārijas gadījumu 

remontdarbi 
nepieciešamības 

gadījumā. 

3)Nomnieki nodrošināti ar 
komunālajiem 

pakalpojumiem. 

2018.gads 

3500,00 EUR 
Finanšu avoti: 

1)pašvaldības 

mēķdotācija 

2)ieņēmumi no 
teritorijas 

nomniekiem 
Valdes 

locekle, 

ēku 
pārzinis 

Izpildīts pilnā 
apjomā summa 

EUR 

5633,00¹³  

Papildināt inventāra 

klāstu un veikt to remontu 
pēc nepieciešamības. 

1)Iegādāts inventārs-

25krēsli: 
-alumīnija kāpnes; 

-ķerra; 

-ugunsdzēsības aparāti. 
2)Veikts inventāra 

remonts pēc 

nepieciešamības. 

2018.gads 

300,00 EUR 

Finanšu avoti: 
pašvaldības 

mēķdotācija 

Valdes 

locekle, 

ēku 
pārzinis 

Izpildīts ar 

korekcijām 
EUR 

60,00¹⁴ 

 

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

4.1. 

 

 
 

Pilnveidot uzņēmuma sabiedrisko 

tēlu, veidot tā atpazīstamību. 

 
 

Regulāri veidot Svētku 

noformējumu Biedrības 

nama ēkas koplietošanas 
telpās, latviskās 

Izveidots Biedrības nama 

ēkas noformējums valsts 

svētku tematikā. 
2018.gads 

400,00 EUR 

Finanšu avoti: 

pašfinansējums 

Valdes 

locekle, 

kultūras 
projektu 

Izpildīts pilnā 

apjomā summa 

EUR 

586,00 
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identitātes un 

kultūrvēsturiskā tēla 

saglabāšanai. 

vadītāja 

Regulāri veidot 

bezmaksas mākslas 

izstādes Izstāžu galerijā, 
informēt sabiedrību par 

Biedrības nama telpu 

pieejamību visām 

sociālajām iedzīvotāju 
grupām. 

Noorganizētas 12 mākslas 

izstādes gadā. 

2018.gads Skat.punktu 1.3. 

Valdes 

locekle, 

kultūras 

projektu 
vadītāja 

Izpildīts 

Sagatavot un atjaunot 

dažādus uzņēmuma 
reprezentācijas 

materiālus. 

Iegādāti sekojoši 

reprezentācijas materiāli: 
1)personalizēta spēle 

Domino ar uzņēmuma 

logo; 

2)dāvanu komplekti 
„Abavas vīns” 

3) eko dāvanu maisiņi un 

uzlīmes ar uzņēmuma 
logo; 

4)vizītkartes valdes 

loceklei; 

5)izstrādāts uzņēmuma 
reklāmas buklets. 

2018.gads 
600,00 EUR 

Finanšu avoti: 
pašfinansējums 

Valdes 

locekle,  
 

Sabiedr. 

attiecību 
speciālists 

Izpildīts ar 

korekcijām 
EUR 

 

562,00 

 

Kopā ar ēku nomniekiem 

izveidot un uzturēt Kungu 
ielas radošā kvartāla 

vienotu vizuālo identitāti. 

Kopā ar ēku nomniekiem 

uzturēta Kungu ielas 
radošā kvartāla vienotā 

identitāte. 

2018.gads  

Sabiedr. 

attiecību 

speciālists 

 

 
Izpildīts 

Izvietot kultūras 

pasākumu banerus, 
videoreklāmu un afišas 

pilsētvidē, tuvākajos 

novadu centros, Liepājas 
pašvaldības izdevumā 

Izvietoti kultūras 

pasākumu baneri, 
videoreklāmas, afišas 

pilsētvidē, tuvākajos 

novados, medijos. 
 

2018.gads 

6900,00 EUR 

Finanšu avoti: 
pašfinansējums 

Sabiedr. 

attiecību 
speciālists 

Izpildīts pilnā 

apjomā summa 
EUR 

6900,00 
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„Katram liepajniekam” un 

Kurzemes reģiona 

laikrakstos 
 

4.2. 

 
 

 

 

 
 

Nodrošināt interesentiem  

informācijas pieejamību par kultūras 
procesiem. 

 

Uzturēt un pilnveidot 

uzņēmuma elektroniskās 
mājas lapas 

www.biedribasnams.lv un 

www.kungukvartals.lv 

Uzturētas un pilnveidotas 

(nepieciešamības 
gadījumā) uzņēmuma 

elektroniskās mājas lapas 

www.biedribasnams.lv un 

www.kungukvartals.lv. 
 

2018.gads 

90,00 EUR 

Finanšu avoti: 
pašfinansējums Sabiedr. 

attiecību 

speciālists 

Izpildīts pilnā 

apjomā summa 
EUR 

206,00¹⁵ 

Publicēt lokālajos un 

nacionālajos medijos 
informāciju ar preses 

relīžu starpniecību. 

Publicēt drukāto un 

digitālo reklāmu presē, 
interneta vidē. 

 

Publicētas preses relīzes 

lokālajos un nacionālajos 
medijos, publicēta drukātā 

un digitālā reklāma presē, 

interneta vidē. 
2018.gads 

6500,00 EUR 

Finanšu avoti: 
pašfinansējums 

Sabiedr. 

attiecību 
speciālists 

Izpildīts ar 

korekcijām 
EUR 

2510,00¹⁶ 

 

 

 

Uzturēt  un regulāri  
atjaunot informāciju 

uzņēmuma  sociālo tīklu 

kontos. 

 

Uzturēta un regulāri 
atjaunota informācija 

uzņēmuma sociālo tīklu 

kontos. 

2018.gads 0,00 EUR 

Sabiedr. 

attiecību 

speciālists 

 
 

Izpildīts 

Sadarboties ar Liepājas 

reģionālo tūrisma biroju 

un Liepājas Kultūras 
pārvaldi, ievietojot 

informāciju par 

pasākumiem Liepājas 

pilsētas pasākumu 
kalendārā. 

 

Izveidota sadarbība ar 

Liepājas reģionālo 

tūrsima biroju un Liepājas 
Kultūras pārvaldi, 

ievietojot informāciju par 

pasākumiem Liepājas 

pilsētas pasākumu 
kalendārā. 

 

2018.gads 0,00 EUR 

Sabiedr. 

attiecību 
speciālists 

 

 

 
Izpildīts 
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⁷ Izpildīts ar korekcijām,ietaupītie līdzekļi novirzīti pamatlīdzekļu un inventāra iegādei. 

⁸ Papildus izmaksas radās iegādājoties un papildinot skatuves prožektorus,nomainot printeri un mobilo telefonu pret jauniem. Pamatlīdzekļu remontos tika restaurēts 

koncertflīģelis, remontēta skatuves mehāniskā daļa un norakstīts saplīsis mobilais telefons. 

⁹ Izmaksas bija lielākas,jo digitālais multimediju projektors un biroja krēsli bija dārgāki,nekā bija plānots. Papildus tika iegādāts sols pakāpieniem info centrā un galds ar 

atvilkņu bloku skaņotāja darba nodrošināšanai,kas iepriekš nebija paredzēts. 

¹⁰ Izpildīts ar korekcijām,jo ietaupītie līdzekļi līdzekļi ugunsdrošības uzturēšanai novirzīti elektroenerģijas izdevumu segšanai.  

¹¹ Kungu ielas 24 ēku kompleksā novirzes no plānotā un pārtēriņš radās objekta restaurācijas remontdarbu veikšanas laikā,būtiski palielinot elektroenerģijas izmaksas un 

telpu un teritorijas uzkopšanas izmaksas.  

¹² Izpildīts pilnā apjomā pārtērējot līdzekļus,jo saistībā ar koncertestrādes ‘’Pūt Vējiņi’’ jumta nomaiņas remontdarbiem bija nepieciešami līdzekļi telpu un teritorijas 

uzkopšanai. 

¹³ Izpildīts pilnā apjomā un pārtērēti līdzekļi sakarā ar koncertestrādes ‘’Pūt Vējiņi’’ jumta remonta darbiem,kur remontdarbu izmaksas bija lielākas nekā plānots. 

¹⁴ Izpildīts ar korekcijām,jo koncertestrādē ‘’Pūt Vējiņi’’alumīnija kāpnes netika iegādātas. 

¹⁵ Izpildīts pilnā apjomā pārtērējot līdzekļus,jo stājoties spēkā MK noteikumiem Nr.97 mājas lapā www.biedribasnams.lv tika pilnveidota nomnieku sadaļa,atjaunojot 

informāciju,latviskots kalendārs,pārprogrammēta pasākumu sadaļa,kas iepriekš nebija paredzēts.  

¹⁶ Izpildīts ar korekcijām ietaupot līdzekļus,jo Latvijas Simtgades pasākumu publicēšanas izmaksas bija zemākas,nekā bija plānots. 

¹⁷ Izpildīts ar korekcijām ietaupot līdzekļus,jo bija paredzēts kolektīva saliedēšanas brauciens uz Sigultas kultūras centru,bet tā rekonstrukcija nebija pabeigta un brauciens 

nenotika. 

http://www.biedribasnams.lv/

	SIA  „LIEPĀJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS NAMS”
	Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV – 3401, tālr. 63424995 epasts: info@biedribasnams.lv


