SIA „LIEPĀJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS NAMS”
vidējā termiņa darbības stratēģijā noteikto
nefinanšu un finanšu mērķu izpilde 2021. gadā

1.PIELIKUMS
Liepājas pilsētas domes 2019.gada
19.decembra noteikumiem Nr.3
SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” vidējā termiņa stratēģijā noteikto nefinanšu mērķu plāns un izpilde 2021.gadā
1. Nodrošināt saturā un formā daudzveidīgu kultūras pakalpojumu pieejamību visām paaudzēm, sabiedrības sociālām un etniskām grupām Liepājas Latviešu
biedrības namā, koncertestrādē „Pūt, vējiņi!”.
2. Saglabāt un popularizēt tradicionālās nemateriālās kultūras vērtības, nodrošināt to pieejamību.
3. Nodrošināt apsaimniekošanā nodoto nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, apsaimniekošanu un infrastruktūras, materiāli tehniskās bāzes papildināšanu,
modernizēšanu.
4. Veidot uzņēmuma tēlu kā atpazīstamu kultūras pakalpojumu sniedzēju.
5. Cilvēkresursu attīstība, darbinieku kvalifikācijas un kompetenču paaugstināšana.
Nr.
p.k.

Uzdevums

Veicamie pasākumi

Sasniedzamie rezultatīvie
rādītāji

Izpildes termiņš

Nepieciešamais
finansējums un
iespējamie finanšu
avoti

Atbildīgais
(amats)

Faktiskā
rādītāju
izpilde
(apjoms/sum
ma)

Skaidrojumi par
būtiskām
novirzēm

1.mērķis - Nodrošināt saturā un formā daudzveidīgu kultūras pakalpojumu pieejamību visām paaudzēm, sabiedrības sociālām un etniskām grupām Liepājas
Latviešu biedrības namā, 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)piesaistīt
māksliniekus, mūziķus,
producentus,
uzņēmumus un
organizācijas;
2)slēgt vienreizējo
telpu nomas līgumus.

Noturēt noslēgto vienreizējo
telpu nomas līgumu skaitu
(110)
un
pasākumu
apmeklētāju skaitu (65200)
pirms Covid-19 radītās
krīzes līmenī.

-

Ieņēmumi no telpu
nomas līgumu
slēgšanas

Valdes locekle,
kultūras projektu
vadītāja

-

Pēc stratēģijas,
uzdevumu
plānots veikt
2022. un
2023.gadā

1.2.

1.3

Producentu,
mākslinieku, mūziķu
un organizāciju
piesaiste kultūras
pasākumu
organizēšanai
koncertestrādē „Pūt,
vējiņi!”, slēdzot
koncertestrādes
teritorijas nomas
līgumus, tādējādi
nodrošinot
iedzīvotājiem brīvā
laika pavadīšanas
iespēju dažādošanu.
Organizēt un pilnveidot
esošos
kultūras
produktus,
piesaistot
māksliniekus,
profesionālus mūziķus
un jaunus izpildītājus,
nodrošinot
iedzīvotājiem
brīvā
laika
pavadīšanas
iespēju dažādošanu.

1)piesaistīt
māksliniekus, mūziķus,
producentus,
uzņēmumus
un
organizācijas;
2)slēgt
vienreizējo
telpu nomas līgumus.

Noslēgt vismaz 20 līgumus
gadā par koncertestrādes
teritorijas nomu.

Sadarbībā ar
stādaudzētāju
asociācijām pavasara
un vasaras periodā reizi
mēnesī (6 gab. gadā)
organizēt ziedu
izstādes bez ieejas
maksas apmeklētājiem.
Sadarbībā ar mājputnu
un trušu audzētājiem 1
reizi gadā organizēt
dzīvnieku izstādi.

1)Tulpju un narcišu
ziedu izstāde,
2)Īrisu ziedu izstāde,
3)Rožu ziedu izstāde,
4)Liliju ziedu izstāde,
5)Gladiolu ziedu
izstāde,
6)Dāliju ziedu izstāde.

07.05-09.05.

Sīkdzīvnieku izstāde
Lieldienās

16.04.2021.

Organizēt vismaz 4
vēsturiskās un
nacionāli patriotiskās
mākslas izstādes gadā
bez ieejas maksas
apmeklētājiem.

1)Multimediāls
priekšnesums “ Biedrības
nama gaismas stāsts”,
2)Ojāra Vācieša muzeja
ceļojošā izstāde “Viņi un
sirdsapziņa”.

01.-30.03.

-

17.06-19.06.
08.07-10.07.
22.07-24.07.
26.08-28.08.
09.09-11.0.9

01.-30.06.
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Koncertestrādes
teritorijas nomas
līguma slēgšana.

Valdes locekle,
kultūras projektu
vadītāja

-

Pēc stratēģijas,
uzdevumu
plānots veikt
2022. un
2023.gadā

8600 EUR
Finanšu avoti:
Pašvaldības
dotācija

Kultūras projektu
vadītāja

Izpildīts
daļēji
6358 EUR

Covid 19
ierobežoju dēļ
pasākumu
organizēšanā no
6 plānotām
ziedu izstādēm
īstenotas 4:
1)Rožu ziedu
izstāde,
2)Liliju ziedu
izstāde,
3)Gladiolu
ziedu izstāde,
4)Dāliju ziedu
izstāde.
Tika atcelta arī
sīkdzīvnieku
izstāde
Lieldienās,
savukārt no

6 reizes gadā organizēt
muzikālās
koncertprogrammas pie
galdiņiem ar pasākuma
ieejas maksu Liepājas
Latviešu
biedrības
namā.

Sadarbībā ar Latvijas
kinematogrāfu
savienību un kino
režisoriem demonstrēt
un
popularizēt
5
Latvijas
nacionālā
kinocentra
dokumentālās filmas.

3)Nacionāli patriotiskā
izstāde – Dāvida Holmera
fotoizstāde “Pāri Baltijas
jūrai:1944 – 1945. Sadarbībā
ar Zviedrijas vēstniecību.
4)Kinofilmas “Homo
Novus” godalgoto tērpu
izstāde .
5) Peo Jonssona foto izstāde
.Latvijas un Zviedrijas daba.
Instalācija Ziemeļblāzma.
1) Koncertprogramma pie
galdiņiem "Pavasara balle"
2)Imanta Kalniņa 85. gadu
jubilejai veltīta
koncertprogramma “7
skumjas zvaigznes” .
3)Koncertprogramma pie
galdiņiem "Sezonas
atklāšanas balle"
4)Rudens balle.
5) Svētku balle "Daudz
laimes, Latvija"
6) Jaungada balle
1)Dokumentālā filma
"Gorbačovs.Paradīze"
2)Dokimentālā filma "Es
piedzimu Rosellīnī"
3) Dokumentālā filma
4) Dokumentālā filma
5) Dokumentālā filma

01.-30.06.

06.-03.09.

01.12-02.01.

17.04.2021.
22.05.2021.

08.09.2021.

16.10.2021.
19.11.2021.
31.12.2021.
28.08.2021.
18.12.2021.
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12148 EUR
Finanšu avoti:
1)ieņēmumi no
biļešu tirdzniecības,
2)pašfinansējums

Kultūras projektu
vadītāja

Izpildīts
daļēji
2117 EUR

vēsturiskiem un
nacionāli
patriotiskiem
pasākumiem,
netika īstenots
tikai
multimediāls
priekšnesums
"Biedrības
nama gaismas
stāsts."
Sakarā ar
Covid-19
ārkārtējo
situāciju valstī,
tika īstenota
tikai viena
koncertprogram
ma pie
galdiņiem "Sezonas
atklāšanas balle
"Samba
brazīlijā"" - , un
tika demonstrēti
tikai 2
dokumentālo
filmu seansi "Gorbačovs.
Paradīza", "Es
piedzimu
Rosellīnī".

2.mērķis – Saglabāt un popularizēt tradicionālās nemateriālās kultūras vērtības, nodrošināt to pieejamību.
2.1.

2.2.

Nodrošināt iespēju un
apstākļus
esošo
Liepājas
TMKC
amatierkolektīvu
darbībai saskaņā ar
Kultūras
centra
iesniegto
regulāro
nodarbību
un
pasākumu grafiku.
Popularizēt
tradicionālās
nemateriālās kultūras
vērtības,
organizējot
pašiem pasākumus, kā
arī nodrošinot telpu
nomas iespējas valsts,
kultūrvēsturisko,
tradīciju svētku norisei,
kultūrizglītību
veicinošu
pasākumu
rīkošanai un mācību
procesu
dažādības
nodrošināšanai.

Prioratīvi
iznomāt
telpas Liepājas Tautas
mākslas un kultūras
centra amatierkolektīvu
darbības
nodrošināšanai
un
pasākumu
organizēšanai.

Prioratīvi iznomāt telpas
Liepājas Tautas mākslas un
kultūras
centra
amatierkolektīvu
darbības
nodrošināšanai un pasākumu
organizēšanai.

2021.gads

29520 EUR
Pašvaldības dotācija

Valdes locekle

Izpildīts
29520 EUR

Nodrošināt telpu nomas
iespējas
valsts,
kultūrvēsturisko
un
tradīciju svētku norisei.

Noslēgt
telpu
nomas
līgumus par pasākumiem,
kas vērsti uz patriotismu un
nemateriālās kultūras vērtību
popularizēšanu.

2021.gads

Telpu nomas
līgumu slēgšana

Valdes locekle

Izpildīts

Īstenot
deleģēšanas
līgumā
noteiktos
pasākumus.

1) vismaz 6 tradicionālās
ziedu izstādes gadā.
2) 1 dzīvnieku izstāde gadā.
3) vismaz 4 vēsturiskās un
nacionāli
patriotiskās
mākslas izstādes gadā.
Skat.1.3.punktu

2021.gads

8600 EUR
Finanšu avoti:
pašvaldības dotācija

Kultūras projektu
vadītāja

Izpildīts
daļēji
6358 EUR

3. mērķis - Nodrošināt apsaimniekošanā nodoto nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, apsaimniekošanu un infrastruktūras, materiāli tehniskās bāzes
papildināšanu, modernizēšanu.
3.1.

Veikt ēku tehnisko
apkalpošanu,
inženiertehnisko
sistēmu
uzturēšanu,
telpu
remontu,
pieguļošās
teritorijas
pārvaldīšanu
un

Nodrošināt
apsaimniekošanā
nodotā
Liepājas
Latviešu
biedrības
nama
ēkas
brīvo
neapdzīvojamo telpu

LIEPĀJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS NAMS
Organizēt
telpu
nomas
2021.gads
Valdes locekle
137175 EUR
izsoles, pēc nepieciešamības,
Ieņēmumi no
lai tiktu iznomātas visas
pastāvīgiem telpu
brīvās
neapdzīvojamās
nomniekiem
telpas.
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Izpildīts
120546 EUR

Covid 19
ierobežoju dēļ
pasākumu
organizēšanā
vairāki
plānoties
pasākumi tika
atcelti.

apsaimniekošanas
darbus. Veikt inventāra
un tehniskās bāzes
papildināšanu,
modernizēšanu,
remontu
pēc
nepieciešamības.

nomu,
slēdzot
pastāvīgos telpu nomas
līgumus.
Regulāri veikt tehnisko
sistēmu uzraudzību un
apkopi.

Regulāri veikt tehnisko
sistēmu
uzraudzību
un
apkopi:
ventilācijas
un
ugunsdrošības
iekārtu
apkopi, Sprinkler sistēmas
apkopi,
elektroiekārtu
apkopi, materiālu iegādi.

2021.gads

Nodrošināt ēkā drošu
vidi - tehnisko apsardzi
un fizisko apsardzi.

Nodrošināt ēkā drošu vidi tehnisko apsardzi un fizisko
apsardzi.

2021.gads

Nodrošināt
nomniekus
komunālajiem
pakalpojumiem.

Nodrošināt ēkas nomniekus
ar
komunālajiem
pakalpojumiem.

2021.gads

ēkas
ar
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Ēku pārzinis

Izpildīts
4485 EUR

16700 EUR
Pašfinansējums,
ieņēmumi no telpu
nomniekiem

Ēku pārzinis

Izpildīts
6175 EUR

43495 EUR
Pašfinansējums,
ieņēmumi no telpu
nomniekiem:
tai skaitā:
1)elektroenerģijas
izdevumi

Ēku pārzinis

Izpildīts
49577 EUR

6339 EUR
Pašfinansējums
tai skaitā:
1)ventilācijas un
ugunsdrošības
iekārtu apkope,
2)elektro iekārtu
apkope,
3)izdevumi par
elektroprecēm

Sakarā ar
Covid-19, tika
lūgtas atlaides
pakakpojumu
sniedzējiem.
Atlaides
piešķīra SIA
"Ajurs" un SIA
"ENNA", kā
rezultātā
samazinājās
faktiskie
izdevumi.
Lai taupītu
finanšu
līdzekļus,
vairākkārt gada
laikā
atteicāmies no
fiziskās
apsardzes, jo
valstī 2 reizes
tika izsludināta
ārkārtējā
situācija.

Veikt ēkas pieguļošās
teritorijas uzkopšanu,
telpu sanitāri tehniskos
darbus, veikt avāriju
konstatēšanu
un
operatīvu novēršanu.

Veikt ēkas pieguļošās
teritorijas uzkopšanu, telpu
sanitāri tehniskos darbus,
veikt avāriju konstatēšanu
un operatīvu novēršanu.

2021.gads

Veidot
vizuāli
estētiskākas
un
modernākas
telpas,
veikt
telpās
remontdarbus
(nepieciešamības
gadījumā)
infrastruktūras
nodrošināšanai.

Veikt sekojošus
remontdarbus:
1 )Lielās zāles parketa grīdas
slīpēšanu un atjaunošanu,
2)3 gab. durvju nomaiņu
1.stāva apmeklētāju wc,
3) tualešu aprīkojuma daļēju
nomaiņu.

2021.gads
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2)izdevumi par
ūdeni
3)apkures izdevumi
4)atkritumu
apsaimniekošanas
izdevumi
7199 EUR
Pašfinansējums, tai
skaitā:
1)saimnieciskās
darbības izdevumi
2)maināmo paklāju
noma

2900 EUR
Pašfinansējums

Ēku pārzinis

Izpildīts
4175 EUR

Ēku pārzinis

Izpildīts
daļēji
1224 EUR

Attiecāmies no
paklāju nomas,
un ārkārtējās
situācijas laikā
samazinājās
uzkopšanas un
saimnieciskie
izdevumi, jo
netika rīkoti
pasākumi,
nenotika arī
regulārās
nodarbības.
Finanšu
taupīšanas
nolūkos plāns
izpildīts daļēji iegādāti 3 gab.
klozetpodi un
veikta 1 gab.
durvju nomaiņa
1.st. vīriešu wc.

Veikt inventāra un
tehniskās
bāzes
papildināšanu, remontu
pēc nepieciešamības.

Veikt ēkas jumta
konstrukciju izpēti, slēdzot
līgumu ar jomas
speciālistiem.

2021.gads

2299 EUR
Pašvaldības dotācija

Ēku pārzinis

Izpildīts
7744 EUR

Piešķirts
papildus
finansējums
jumta
atjaunošanas
darbu projekta
dokumentācijas
izstrādei.

Iegādāties gaismas un
skaņas tehniku - 4 gaismas
komplektus.

2021.gads

12813 EUR
Pašvaldības dotācija

Ēku pārzinis

Nav izpildīts

Netika piešķirta
pašvaldības
dotācija.

Iegādāties sekojošu
inventāru:
1)žalūzijas baletzālē (7
gab.),
2)2 gab. biroja krēslus,
3)6 gab. kondensātor
mikrofonus,
4)6 gab. mikrofonu statīvus,
5)āra reklāmas stendu.

2021.gads

1240 EUR
Pašfinansējums

Ēku pārzinis

Izpildīts ar
korekcijām
1858 EUR

Tika iegādātas:
1)žalūzijas 7
gab.,
2)mikrofonu
statīvi 2gab.,
3)kondensātorm
ikrofoni 2gab.,
4)ventilatori uz
statīva 2gab.,
5)austiņas
3gab., web
kamera,
6)android TV
pielikums
Šilelis.

Ēku pārzinis

Izpildīts
1485 EUR

KUNGU IELAS 24 ĒKU KOMPLEKSS
Regulāri veikt tehnisko
un
elektroapgādes
sistēmu uzraudzību un
apkopi..

Regulāri veikt tehnisko un
elektroapgādes sistēmu
uzraudzību un apkopi:
elektro iekārtu apkopi,
apkures sistēmu apkopi, lifta
un ventilācijas sistēmas

2021.gads
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1490 EUR
Pašvaldības dotācija

Nodrošināt
nomniekus
komunālajiem
pakalpojumiem.

ēku
ar

apkopi.
Nodrošināt ēku nomniekus
ar komunālajiem
pakalpojumiem.

2021.gads

6006 EUR
Pašvaldības dotācija
t.sk.
apkure, elektrība,
atkritumi, ūdens un
kanalizācija

Ēku pārzinis

Izpildīts
9604 EUR
Pašvaldības
dotācija,
ieņēmumi no
telpu
nomniekiem

Izdevumi ir
vairāk kā
plānots, jo
strauji
paaugstinājās
elektrības un
dabasgāzes
cena. Sakarā ar
auksto laiku
tika pātērētas
arī vairāk
MWh, nekā
plānots.
Izdevumi ir
vairāk, jo tika
izgatavota
antīka vārtu
atslēga.
Bija
nepieciešams
veikt tikai
notekcauruļu
remontu.

Veikt ēku pieguļošās
teritorijas uzkopšanu.

Veikt
ēku
pieguļošās
teritorijas uzkopšanu.

2021.gads

198 EUR
Pašvaldības dotācija

Ēku pārzinis

Izpildīts
369 EUR

Veikt
kārtējos
remontdarbus
(nepieciešamības
gadījumā)
infrastruktūras
nodrošināšanai.
Papildināt
inventāra
klāstu un veikt to
remontu
pēc
nepieciešamības.

Veikt remontdarbus avārijas
gadījumā.

2021.gads

343 EUR
Pašvaldības dotācija

Ēku pārzinis

Izpildīts
18 EUR

Veikt sētnieka darbarīku
iegādi pēc nepieciešamības.

2021.gads

50 EUR
Pašvaldības dotācija

Ēku pārzinis

Izpildīts
25 EUR

Bija
nepieciešams
iegādāties tikai
sniega šķūris,
sniega lāpsta.

Ēku pārzinis

Izpildīts
910 EUR

Sakarā ar
Covid-19
ārkārtējo

KONCERTESTRĀDE “PŪT VĒJIŅI”
Regulāri veikt elektro
iekārtu
apkopi.
Nodrošināt drošu vidi.

Regulāri
veikt
elektro
iekārtu apkopi. Nodrošināt
drošu vidi - tehnisko

2021.gads
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1350 EUR
Pašvaldības dotācija

Veikt ēkas pieguļošās
teritorijas uzkopšanu.

apsardzi, ugunsdrošības un
signalizācijas
uzturēšanu,
apkopi.
Veikt
ēkas
pieguļošās
teritorijas uzkopšanu.

2021.gads

215 EUR
Pašvaldības dotācija

Ēku pārzinis

Nav izpildīts
0 EUR

Nodrošināt
koncertestrādes
teritorijas nomniekus ar
komunālajiem
pakalpojumiem.

Nodrošināt koncertestrādes
teritorijas nomniekus ar
komunālajiem
pakalpojumiem.

2021.gads

1073 EUR
Pašvaldības dotācija

Ēku pārzinis

Izpildīts
5432 EUR
Finanšu
avots:
būvuzņēmējs
SIA
“Bildberg”

Veikt dizaina koncepta
izstrādi
koncertestrādei, slēdzot
līgumu
ar
jomas

Veikt dizaina koncepta
izstrādi
koncertestrādei,
slēdzot līgumu ar jomas
speciālistu.

2021.gads

20895 EUR
Pašvaldības dotācija

Valdes locekle

Izpildīts
20895 EUR
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situāciju, SIA
"Ajurs" piešķīra
atlaidi
Objektu nodeva
ekspluatācijā
tikai
23.12.2021.,
līdz ar to nebija
nepieciešams
veikt teritorijas
uzkopšanas
darbus.
Pēc
būvuzņēmēja
SIA "Bildberg"
lūguma, tika
pieslēgta
papildus
elektroenerģijas
jauda, līdz ar to
paaugstinājās
maksa par
jaudas
uzturēšanu, kā
arī bija liels
elektroenerģijas
patēriņš objekta
būvniecības
laikā un straujš
elektroenerģijas
cenas kāpums.

speciālistu.
Veikt koncertestrādes
krēslu un tehniskā
aprīkojuma
iegādi,
nodrošināt to montāžu.

Veikt
koncertdārza
"Pūt, vējiņi!" iekštelpu
un
dārza
dizaina
koncepta īstenošanu.

Iegādāties 2 komplektus:
1 krēslu un 1 tehniskā
aprīkojuma komplekts:
1) krēsli 800 gab. +
transportēšana;
2)
piekares
sistēmas,
piekares sistēmu projekts un
uzstādīšana,
3) svītrkodu skeneri 2 gab.;
4) krēslu glabāšanas statnes
10 gab.

2021.gads

130000 EUR
Pašvaldības dotācija

Valdes locekle

Izpildīts
daļēji
109 707
EUR

Īstenot 1 konceptu.
1) interjers un mēbeles
iekštelpās (spoguļi, dīvāni),
2) videokameras 2 gab.,
monitori 2 gab. aizskatuvē,
3)
wc
konteineri
ar
aprīkojumu
2
gab.
koncertdārzā,
4) mazās arhitektoniskās
dizaina formas koncertdārzā.

2021.gads

150000 EUR
Pašvaldības dotācija

Valdes locekle

Izpildīts
daļēji
47 155 EUR

11

Īstenots daļēji,
jo objekta
nodošana
ekspluatācijā
notika tikai
23.12.2021.,
nevis augustā
kā tika plānots,
līdz ar to arī
tehniskā
aprīkojuma
iegāde uzsākta
vēlāk un
turpinās
2022.gadā.
Iegādāti krēsli,
svītrkodu
skeneris,
norobežojošās
barjeras,
piekaru sistēmu
projekts.
Objektu nodeva
ekpluatācijā
tikai
23.12.2021.,
līdz ar to
aizkavējās arī
koncepta
īstenošana, bet
2021.gadā tika
veikti vairāki
iepirkumi, citi
no tiem tika

izsludināti
vairākkārt, jo
nebija pieteicies
neviens
pretendents, kas
arī iekavēja
darbus.
Iegādāti
spoguļi,
grimēšanas
galdi,
plastmasas
galdi u.c.
mēbeles, veikti
avansa
maksājumi par
kāpas objekta
un
reprezentācijas
zīmju izveidi un
uzstādīšanu, un
par
koncertdārza
logo un web
lapas izveidi.

4.mērķis - Veidot uzņēmuma tēlu kā atpazīstamu kultūras pakalpojumu sniedzēju.
4.1.

Pilnveidot uzņēmuma
sabiedrisko tēlu, veidot
tā atpazīstamību.

Sagatavot un atjaunot
dažādus
uzņēmuma
reprezentācijas
materiālus.

Izveidot
Ziemassvētku
apsveikuma kartītes no
Liepājas Latviešu biedrības
nama un Kungu ielas radošā
kvartāla.
Sagatavot
ielūgumus
pasākumiem
tematiski ar LLBN dizainu.
Atjaunot
uzņēmuma
prezentmateriālus - tēja,

2021.gads
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1393 EUR
Pašfinansējums

Sabiedrisko
attiecību
speciālists

Izpildīts
daļēji
452 EUR

Izpildīts daļēji,
jo 2021. gadā
netika atvērts
koncertdārzs
"Pūt, vējiņi!".
Iegādātas
dzintara ziepes
kastītē, tējas,
medus.

Maketēt un izgatavot
apsveikumus valsts un
tradicionālajos svētkos.

4.2.

Nodrošināt
interesentiem
informācijas
pieejamību par kultūras
procesiem.

Izvietot
kultūras
pasākumu
banerus,
videoreklāmas
un
afišas
pilsētvidē,
tuvākajos
novadu
centros,
Liepājas
pašvaldības izdevumā
"Katram
Liepājniekam"
un
Kurzemes
reģiona
laikrakstos.
Uzturēt, pilnveidot un
atjaunot
pēc
nepieciešamības
uzņēmuma
elektroniskās
mājas
lapas
www.biedribasnams.lv
un
www.kungukvartals.lv
Regulāri veidot svētku
noformējumu Biedrības
nama
ēkas
koplietošanas
telpās,
latviskās identitātes un
kultūrvēsturiskā
tēla
saglabāšanai.
Publicēt lokālajos un

ziepes, medus.
Sagatavoti
un
izsūtīti
apsveikumi:
Lieldienās,
Latvijas
neatkarības
atjaunošanas svētkos, Līgo
svētkos, Latvijas Valsts
svētkos un Ziemassvētkos.
Izvietot kultūras pasākumu
banerus, videoreklāmas un
afišas pilsētvidē, tuvākajos
novadu centros, Liepājas
pašvaldības
izdevumā
"Katram Liepājniekam" un
Kurzemes
reģiona
laikrakstos vismaz par 17
pasākumiem gadā.

2021.gads

Uzturēt,
pilnveidot
un
atjaunot pēc nepieciešamības
uzņēmuma
elektroniskās
mājas
lapas
www.biedribasnams.lv un
www.kungukvartals.lv

Regulāri
veidot
svētku
noformējumu
Biedrības
nama ēkas koplietošanas
telpās, latviskās identitātes
un kultūrvēsturiskā tēla
saglabāšanai.
Publicēt

lokālajos

un
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2231 EUR
Pašfinansējums

Sabiedrisko
attiecību
speciālists

Izpildīts
daļēji
1106 EUR

Izpildīts daļēji,
jo LLBN bija
slēgts Covid-19
pandēmijas dēļ,
nebija
nepieciešams
veidot svētku
noformējumu,
nenotika daudzi
pasākumi, līdz
ar publikāciju
skaits ir mazāks
par plānoto,
Ziemassvētkos
dekorāciju
veidoja projektu
vadītāja ar
uzņēmuma
rekvizītiem.
Nebija
nepieciešamības
atjaunot esošās
mājas lapas.

4.3.

Nodrošināt pašvaldībai
piederošās
reklāmas
infrastruktūras
(reklāmas
stendi,
informatīvie dēļi, tablo
utml.) apsaimniekošanu
un uzturēšanu un ar šā
pakalpojuma sniegšanu
saistīto
jautājumu
risināšanu.

nacionālajos medijos
informāciju ar preses
relīžu
starpniecību.
Publicēt drukāto un
digitālo reklāmu presē,
interneta vidē.
Restaurēt
un
apsaimniekot
pašvaldībai piederošus
5 afišu stabus

nacionālajos
medijos
informāciju ar preses relīžu
starpniecību.
Publicēt
drukāto un digitālo reklāmu
presē, interneta vidē. Vismaz
17 publikācijas gadā.
5 afišu stabu restaurēšana un
apsaimniekošana

2021.gads

1520 EUR
Pašvaldības dotācija

Valdes locekle,
ēku pārzinis

Nav izpildīts
0 EUR

Netika piešķirta
pašvaldības
dotācija.

Izdevumi ir
mazāk kā
plānots, jo
darbiniekiem
bija iespēja
piedalīties
vairākos
bezmaksas
semināros.
Covid-19 radīto
ierobežojumu
dēļ un
izdevumu
samazināšanas
nolūkos
izpildīts daļēji.

5. mērķis - Cilvēkresursu attīstība, darbinieku kvalifikācijas un kompetenču paaugstināšana.
5.1.

Nodrošināt personāla
kompetences
paaugstināšanu,
profesionālo izaugsmi.

Atbalstīt
darbinieku
profesionālo
tālākizglītību
un
izaugsmi, nodrošināt
personālam
iespēju
piedalīties semināros,
apmācībās
kompetences
paaugstināšanai.
Veikt
darbinieku
motivēšanu
un
kolektīva saliedēšanu
stratēģisko
mērķu
sasniegšanai. Organizēt
komandējumus,
pieredzes
apmaiņas
braucienus.

Nodrošināt
darbinieku
izglītošanu un profesionālo
izaugsmi.

2021.gads

1000 EUR
Pašfinansējums

Valdes locekle

Izpildīts
648 EUR

Vismaz
1
apmaksāts
komandējums
katram
darbiniekam
gadā,
pēc
darbinieka pieprasījuma

2021.gads

1746 EUR
Pašfinansējums

Valdes locekle

Izpildīts
daļēji
95 EUR
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2.PIELIKUMS
Liepājas pilsētas domes 2019.gada
19.decembra noteikumiem Nr.3
SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” vidējā termiņa stratēģijā noteikto finanšu mērķu, tai skaitā finanšu rādītāju sasniegšanas plāns un
izpilde 2021. gadā, EUR

Nr.
pk

Rādītājs

2020. gada
fakts

2021. gada
plāns

2021.gada
izpilde

Novirze no plāna
2021.gadā
EUR

1
2

Dotācijas, investīcijas no pašvaldības
budžeta
Deleģēšanas līguma izpildei
Bilances rādītāji (uz perioda beigām)

%

114971

394287

387144

-7143

1 245

843

1 824

981

116,32%

Pamatlīdzekļi

72 035

60552

103 533

42981

70,98%

Apgrozāmie līdzekļi

88 942

92660

342 791

250131

269,94%

Aktīvi kopā

162 221

154055

448 147

294092

190,90%

Pašu kapitāls
t.sk pamatkapitāls

119 919
278 627

102659
278627

141 246
278 627

38587
0

37,59%

Nemateriālie ieguldījumi

15

Skaidrojumi par būtiskām novirzēm

-1,81%

0,00%

1071,- EUR sastāda avansa maksājums par
mājaslapas www.putvejini.com izveidi
42047,- EUR sastāda avansa maksājumi
par PL un PL izveidošana
Avansa
maksājumi
par
PL
un
nemateriāliem ieguldījumiem, kā arī "Pūt,
vējiņi!" mazvērtīgais inventārs, kurš tiks
norakstīts 2022.gada maija mēnesī, uzsākot
aktīvu saimniecisko darbību.
Avansa maksājumi par PL un
nemateriāliem ieguldījumiem, kā arī "Pūt,
vējiņi!" mazvērtīgais inventārs, kurš tiks
norakstīts 2022.gada maija mēnesī, uzsākot
aktīvu saimniecisko darbību.
Pretēji plānotajam, 2021.gadā uzņēmums
strādāja ar peļņu.

3

P/Z aprēķina rādītāji

Neto apgrozījums

147 735

180580

156 330

-24250

-13,43%

Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu
ieņēmumiem un tamlīdzīgiem ieņēmumiem)

135 198

451663

179 080

-272583

-60,35%

Neto apgrozījums samazinājies dēļ
piemērotiem nomas maksas atbrīvojumiem
vai samazinājumiem sakarā ar Covid-19
pandēmiju.
Samazinājuma
summa
2021.gadā bija 20277,16 EUR.
Saņemot dotāciju, to grāmato uz nākamo
periodu ieņēmumiem. Ieņēmumos parādās
tikai faktiski izlietotā summa pārskata
gadā.

-65,92%

Plānā bija iekļauts saņemtās pašvaldības
dotācijas (280 000,-EUR) izlietojums, taču
izlietojot saņemto dotāciju, to grāmato uz
avansa maksājumiem. Izdevumos tie
parādīsies sākot ar 2022.gada maiju, pēc
aktīvas saimnieciskās darbības uzsākšanas.

t.sk.nākamo periodu ieņēmumi(neto
apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)

Ražošanas izdevumi
Pārējie izdevumi (pirms procentu maksājumiem
un tamlīdzīgām izmaksām)

t.sk. nolietojums
Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem,
nodokļiem un nolietojuma (EBITDA)
Neto peļņa vai zaudējumi
Dividendes

4

165 485

520075

177 225

-342850

130 951

128039

136 769

8730

6,82%

15 933

16078

13084

-2994

-18,62%

2 431

207

34499

34292

16566,24%

-13 623

-16097

21 327

37424

-232,49%

Finanšu rādītāji
16

Plānā bija iekļauta PL, kuri iegādāti no
saņemtās
pašvaldības
dotācijas,
nolietojums, taču izlietojot saņemto
dotāciju,
to
grāmato
uz
avansa
maksājumiem. Izdevumos tie parādīsies
sākot ar 2022.gada maiju, pēc aktīvas
saimnieciskās darbības uzsākšanas.
Pretēji plānotajam, 2021.gadā uzņēmums
strādāja ar peļņu.
Pretēji plānotajam, 2021.gadā uzņēmums
strādāja ar peļņu.

Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

-11,36

-15,68

15,10

Aktīvu atdeve (ROA), %

-8,40

-10,45

4,76

EBITDA rentabilitāte, %

1,65

0,11

22,07

Pašu kapitāls / aktīvi, %

73,92

66,64

31,52

2,10

1,80

1,12

26,08

33,00

68,48

Apgrozāmo līdzekļu likviditāte

Saistību īpatsvars bilancē,

Sagatavotājs, Gita Sudmale, tālr.63421760
Valdes locekle________________________________________V.Hartmane
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Rādītājs ir normas robežās no 15% līdz
20% un norāda uz uzņēmuma efektivitāti
peļņas veidošanā, izmantojot akcionāru
kapitālu.
Rādītājs ir pozitīvs un liecina, ka efektīvi
tiek izmantoti aktīvi uzņēmuma peļņas
gūšanā.
Rādītājs ir uzlabojies, salīdzinot ar
2020.gadu un tas norāda, ka Sabiedrība
kļūst ienesīgāka, citiem vārdiem –
rentablāka.
Rādītājs norāda, cik liela daļa no
Sabiedrības aktīviem ir finansēta ar pašu
kapitālu un liecina, ka finanšu struktūra ir
stabila.
Koeficienta teorētiskā pietiekamība ir 1-2.
Rādītājs ir normas robežās un tas liecina,
ka nav problēmu tikt galā ar īstermiņa
saistībām.
Rādītājs ir virs normas un parāda kopējo
saistību un aktīvu attiecību, ka Sabiedrība
ir spējīga savlaicīgi pildīt īstermiņa
saistības.

