
 

SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” vidējā  termiņa stratēģijas izpildes izvērtējums par 2020.gadu 

 

Uzdevums  Rezultatīvais rādītājs 
Vērtība Stratēģijas 
perioda sākumā 

Komentāri, 
paskaidrojumi 

Plānotā mērķa 
vērtība uz 
2020.gada beigām  

Atbildīga persona Atzīme par izpildi 

1 2 3 4 5 6 7 

1.mērķis: Sekmēt Rēzeknes kā Austrumlatvijas izglītības, pētniecības un sporta centra attīstību 

Nodrošināt uzņēmuma aktīvu 
palielināšanu ilgtermiņā, 
apgrozījumu pieaugumu, 
stabilu peļņu un pozitīvu 
naudas plūsmu no 
saimnieciskās darbības. 

Finanšu radītāju analīze  

Neto apgrozījums: 
410 275 EUR 
Peļņa pirms % un 
nolietojuma: 
14 832 EUR;  
Peļņa: (29 962) EUR; 
Naudas plūsmas 
izpilde: 34 635 EUR 

 

Neto apgrozījums: 
EUR 396 000  
Peļņa pirms % un 
nolietojuma: 
8 000 EUR (ar RPD 
finansējumu);  
Peļņa: (30 500) 
EUR; 
Naudas plūsmas 
izpilde: 11 500 EUR 

Valdes loceklis 
finanšu un  
attīstības 
jautājumos 

Neto apgrozījums: 
390 158 EUR 
Zaudējums pirms % 
un nolietojuma: 
181 530 EUR;  
Peļņa: (181 530)1 
EUR; 
Naudas plūsmas 
izpilde: 15 855 EUR 

Saskaņā ar Nodomu 
protokolu, kas ir parakstīts 
starp Rēzeknes pilsētas domi 
un OCR 2017.gada 
20.decembrī, uzsākt un 
nodrošināt jauna objekta 
Rēzeknes sporta arēnas 
darbību. 

Mūsdienu prasībām 
atbilstošu sporta 
kompleksa ar nepieciešamo 
aprīkojumu izveidošana 

0 EUR 
Saskaņā ar 
plānotiem 
ieguldījumiem un 
finansēšanas 
avotiem. 

46 015 EUR 
Valdes loceklis 
infrastruktūras un 
pārvaldības 
jautājumos 
 

16 8442 EUR 

Sporta halles 
nodrošināšana ar 
tehniskiem darbaspēkiem 

0 EUR 59 042 EUR 44 888 EUR 

Jaunu pakalpojumu un 
piedāvājumu klāsta un 
cenu politikas izstrādāšana 

Nav izstrādāta  Izstrādāta 

Valdes loceklis 
finanšu un  
attīstības 
jautājumos 

Izstrādāta, darbojas 
no 21.09.2020. 

Multifunkcionālās sporta 
spēļu halles noslodzes 
nodrošināšana 

0 %  32% 
Pakalpojumu un 
funkcionalitātes 

58% 

 
1Zaudējumi ir par EUR 151 030 lielāki nekā plānots vidējā termiņa stratēģijā. Saņemtais finansējums no Rēzeknes pilsētas domes pakalpojumiem ir bijis EUR 215 784, kas ir par 

EUR 122 216 mazāk nekā vidēja termiņa stratēģijā 2020. gadam plānotie EUR 338 000. Būtiska daļa no pārējiem zaudējumiem ir attiecināma uz atkārtotā ārkārtas stāvokļa 

ieviešanu 2020. gada 9. novembrī, kad gandrīz pilnībā tika pārtraukta OCR pakalpojumu sniegšana. 

 
2 Ar esošajiem finanšu līdzekļiem Sabiedrībai nespēj nodrošināt plāna izpildi.    



Uzdevums  Rezultatīvais rādītājs 
Vērtība Stratēģijas 
perioda sākumā 

Komentāri, 
paskaidrojumi 

Plānotā mērķa 
vērtība uz 
2020.gada beigām  

Atbildīga persona Atzīme par izpildi 

1 2 3 4 5 6 7 

Ledus halles noslodzes 
nodrošināšana 

0 %  46% 
nodrošināšanas 
vadītājs  

43% 

2.mērķis: Veicināt veselīga dzīvesveida un sporta popularizēšanu iedzīvotāju vidū, radot iespēju nodarboties ar sportu visa gada garumā, uzlabot vietējo sportistu sasniegumus 
sacensībās, nodrošinot nepārtrauktu mācību – treniņu procesu. 

Veicināt iedzīvotāju veselīgu 
dzīvesveidu un sportu -  
izrietošus pārvaldes 
uzdevumus, izmantojot 
Stacijas ielā 30B Rēzeknē 
infrastruktūru, nekustamo 
īpašumu un aprīkojumu 
saskaņā ar 
26.05.2017.deleģēšanas 
līgumu Nr. 3.1.1.37/153. 

Atbalstīto un organizēto 
sporta pasākumu  un 
fizisku aktivitāšu skaits 
(RPD, SP, IP, ARPC, RKTC un 
tml.) 

108 pasākumi 
Ar esošajiem OCR 
personāla, finanšu 
un materiāli – 
tehniskajiem 
līdzekļiem. 

20 pasākumi 

Pakalpojumu un 
funkcionalitātes 
nodrošināšanas 
vadītājs; 
mārketinga 
specialists/ 
pasākumu 
organizators 
 

42 pasākumi 

Novadīto ekskursiju skaits 36 ekskursijas 20 ekskursijas 104 ekskursijas 

RBJSS audzēkņiem nodrošināt 
nodarbības bez maksas, 
atbilstoši RBJSS iesniegtiem 
treniņu un sacensību plāniem, 
kopējais skaits gadā ne mazāk 
500 treniņ – mācību stundas. 

Nodrošinātas treniņu – 
mācību stundas RBJSS 
futbola nodaļai 

1 782 stundas 
Saskaņā ar 
iesniegtiem 
grafikiem  

500 stundas 

Pakalpojumu un 
funkcionalitātes 
nodrošināšanas 
vadītājs 

1541 stundas 

Nodrošinātas treniņu – 
mācību stundas RBJSS 
peldbaseina nodaļai 

577 stundas 500 stundas 1602 stundas 

Nodrošinātas treniņu – 
mācību stundas RBJSS 
ledus sporta nodaļām 

0 stundas 
Uz 2020. gada 
maiju nav pilnīgi 
skaidrs kādas 
sporta sekcijas tiks 
izveidotas RBJSS 

330 stundas 230,5 stundas 

Nodrošinātas treniņu – 
mācību stundas sporta 
veida sekcijām, kas notiek 
multifunkcionālajā sporta 
spēļu zālē 

0 stundas 1 100 stundas 422 stundas 

Regulāri sniegt publiskos 
komercpakalpojumus par 
maksu pēc apstiprinātiem 
izcenojumiem.    

Ieņēmumi no maksas 
pakalpojumiem 

78% 
Attiecībā pret RPD 
plānoto dotāciju 

57% 

Valdes loceklis 
infrastruktūras un 
pārvaldības 
jautājumos un 
valdes loceklis 
finanšu un  
attīstības 
jautājumos 

35% 



Uzdevums  Rezultatīvais rādītājs 
Vērtība Stratēģijas 
perioda sākumā 

Komentāri, 
paskaidrojumi 

Plānotā mērķa 
vērtība uz 
2020.gada beigām  

Atbildīga persona Atzīme par izpildi 

1 2 3 4 5 6 7 

3.mērķis: Realizēt funkcijas sporta dzīves organizācijas un attīstības jomā, īstenot valsts un pašvaldības sporta politiku 

Daudzfunkcionālās sporta ēkā 
saglabāt pakalpojumu 
kvalitāti. 

Viesnīcas atbilstība 3 
SUPERIOR klasifikācijas 
kritērijiem 

3 SUPERIOR  3 SUPERIOR 
Daudzfunkcionālās 
sporta ēkas 
pārvaldnieks   

3 SUPERIOR 

Viesnīcas vērtējums 
booking.com sistēmā, 
atsauksmju grāmatā un 
anketās 

9,1 balles  9,1 balles 
Daudzfunkcionālās 
sporta ēkas 
pārvaldnieks  

9,0 balles 

Uzlabot materiāli tehnisko 
bāzi un to piemērotību 
dažādiem sporta, izglītības, 
kultūras un izklaides 
pasākumiem, brīvā laika 
pavadīšanas iespējām. 

Iegādāts vai atjaunots 
ilgstoši lietojamais 
inventārs (vērtība vai 
skaits) 

344 630 EUR 

Tiek plānota 
pamatlīdzekļu 
uzturēšana labā 
tehniskā kārtībā 
un pastāvīga to 
atjaunošana. 

384 000 EUR 
Tehniskās daļās 
vadītājs   

330 988 EUR3 

Nodrošināšana racionālo un 
lietderīgu sporta bāzes 
izmantošanu un noslodzi4. 

Futbola laukuma noslodze  67%  50%  

Pakalpojumu un 
funkcionalitātes 
nodrošināšanas 
vadītājs  

42%5 

Viesnīcas noslodze  71%  57% 
Daudzfunkcionālās 
sporta ēkas 
pārvaldnieks  

49%6 

Peldbaseina noslodze  43%  33% 

Pakalpojumu un 
funkcionalitātes 
nodrošināšanas 
vadītājs 

70%7 

Sadarboties ar sporta 
federācijām, biedrībām, 
sporta klubiem un izglītības 

Sadarbības līgumu skaits ar 
biedrībām, sporta klubiem 
un izglītības iestādēm   

3 līgumi 
Ar esošajiem OCR 
personāla, finanšu 
un materiāli – 

4 līgumi 
Pakalpojumu un 
funkcionalitātes 

4 līgumi 

 
3 Meklējot izdevīgākus risinājumus, pamatlīdzekļi tiek uzturēti labā tehniskā kārtībā, bet pastāvīga to atjaunošana ir liegta ierobežota finansējuma dēļ.  
4 Noslodzes izteiktas procentuāli no maksimālās iespējamās kapacitātes, ņemot vērā tehnisko un atļauto iespēju izmantot konkrēto objektu. 

5 ; 
6 ; 

5; 6; 7 Plānotas noslodzes nav sasniegtas, jo saskaņā ar Ministru kabineta 06.11.2020. rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” tika atcelti un aizliegti visi 

publiskie pasākumi klātienē un treniņi iekštelpās. 

 



Uzdevums  Rezultatīvais rādītājs 
Vērtība Stratēģijas 
perioda sākumā 

Komentāri, 
paskaidrojumi 

Plānotā mērķa 
vērtība uz 
2020.gada beigām  

Atbildīga persona Atzīme par izpildi 

1 2 3 4 5 6 7 

iestādēm  kopīgu sporta 
pasākumu  un fizisku 
aktivitāšu organizēšanā. 

tehniskajiem 
līdzekļiem. 

nodrošināšanas 
vadītājs 

Sekmēt sadarbību ar 
pašvaldību un uzņēmējiem 
sporta un aktīvās atpūtas 
infrastruktūras attīstībā un 
sporta sacensību atbalstīšana.   

kopīgu sporta pasākumu  
un fizisku aktivitāšu skaits 

15 pasākumi 3 pasākumi 

Mārketinga 
specialists/ 
pasākumu 
organizators  

4 pasākumi 

Pāriet no deleģēšanas līguma 
kas parakstīts starp Rēzeknes 
pilsētas domi un OCR uz 
pakalpojuma  līgumu ar RPD. 

Ieņēmumi no maksas 
pakalpojumiem 

114 010 EUR  291 985 EUR 

Valdes loceklis 
infrastruktūras un 
pārvaldības 
jautājumos un 
valdes loceklis 
finanšu un  
attīstības 
jautājumos 

03.12.2021. noslēgta 
vienošanās par 
grozījumiem 
26.05.2017. 
deleģēšanas līgumā 
Nr.3.1.1.37/153 

4.mērķis: Radīt priekšnoteikumus jauniešu sporta attīstībai, augstas klases sportistu sagatavošanai un veselīgas sabiedrības veicināšanai gan Rēzeknes pilsētā, gan Austrumlatvijas 
reģionā kopumā 

Atbalstīt, tehniski nodrošināt 
un organizēt sacensības,  
sporta un aktīvās atpūtas 
pasākumus. (Kopējais skaits 
ne mazāk ka 10 gadā.) 
saskaņā ar pasākumu plānu. 

Kopējais pasākumu skaits  123 pasākumi 

Ar esošajiem OCR 
personāla, finanšu 
un materiāli – 
tehniskajiem 
līdzekļiem. 

10 pasākumi 

Mārketinga 
specialists/ 
pasākumu 
organizators 

78 pasākumi 

Nodrošināt pilna servisa 
pakalpojumu pieejamību 
mērķa klientiem, palielināt 
klientu skaitu. 

klientu skaitu 34 936 klienti  45 000 klienti 

Daudzfunkcionālās 
sporta ēkas 
pārvaldnieks, 
Pakalpojumu un 
funkcionalitātes 
nodrošināšanas 
vadītājs un 
mārketinga 

45 675 klienti 

 
8 Pasākumu skaits nesasniedza plānoto, jo saskaņā ar Ministru kabineta 06.11.2020. rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” tika atcelti un aizliegti visi 

publiskie pasākumi klātienē un iekštelpās. 

 



Uzdevums  Rezultatīvais rādītājs 
Vērtība Stratēģijas 
perioda sākumā 

Komentāri, 
paskaidrojumi 

Plānotā mērķa 
vērtība uz 
2020.gada beigām  

Atbildīga persona Atzīme par izpildi 

1 2 3 4 5 6 7 

specialists/ 
pasākumu 
organizators 

5.mērķis: Attīstīt uzņēmuma iekšējo un ārējo  komunikāciju 

Izstrādāt efektīvu, uz mērķa 

segmentu vērstu mārketinga 

plānu. 

Apgrozījuma pieaugums 0% 

Tabulā Nr. 6-3 
norādīto aktivitāšu 
rezultātā un ar 
esošajiem ar 
esošajiem OCR 
personāla, finanšu 
un materiāli – 
tehniskajiem 
līdzekļiem. 

-4% 

Valdes loceklis 
infrastruktūras un 
pārvaldības 
jautājumos un 
valdes loceklis 
finanšu un  
attīstības 
jautājumos 

-5%9 

Klientu skaita pieaugums 0% +30% 

Daudzfunkcionālās 
sporta ēkas 
pārvaldnieks, 
Pakalpojumu un 
funkcionalitātes 
nodrošināšanas 
vadītājs un 
mārketinga 
specialists/ 
pasākumu 
organizators 

+31% 

Veicināt atpazīstamību:  
pilnveidot OCR interneta 
vietnes, plānveidīgi izvietot 
reklāmu par maksu un bez 
maksas  reklāmas nesējos.   

OCR interneta vietnes 
apmeklētāju skaits 

7 800 apmeklējumi  8 500 apmeklējumi 

Mārketinga 
specialists/ 
pasākumu 
organizators 

20 674 apmeklējumi 

Izvietotu reklāmu skaits 20 gab. 10 gab. 5 gab. 

Sociālo tiklu statistikas 
rādītāji  

6 025 sekotāji 7 500 sekotāji 7 379 sekotāji 

Izplatīto drukāto materiālu 
skaits 

600 gab. 200 gab. 1 000 gab. 

Aktualizēt un nepieciešamības 
gadījuma izstrādāt jaunus 
iekšējos normatīvos aktus 

Izstrādāto un aktualizēto 
dokumentu skaits  

39 gab. 
Ar esošajiem OCR 
personāla, finanšu 
un materiāli – 

42 gab. 
Valdes loceklis 
infrastruktūras un 
pārvaldības 

40 gab. 

 
9 Covid-19 pandēmijas ietekmē apgrozījums ir samazinājies.  



Uzdevums  Rezultatīvais rādītājs 
Vērtība Stratēģijas 
perioda sākumā 

Komentāri, 
paskaidrojumi 

Plānotā mērķa 
vērtība uz 
2020.gada beigām  

Atbildīga persona Atzīme par izpildi 

1 2 3 4 5 6 7 

(personāla vadības jomā; 
grāmatvedības un finanšu 
plānošanas jomā un tml.) . 

tehniskajiem 
līdzekļiem. 

jautājumos un 
valdes loceklis 
finanšu un  
attīstības 
jautājumos 
 

Nodrošināt informācijas 
atklātību saskaņā ar Publiskas 
personas kapitāla daļu un 
kapitālsabiedrību pārvaldības 
likumu 

Aktualizēta informācija 
atbilstoši normatīvajiem 
aktiem  

90% 90% 90% 

Izstrādāt un ieviest krīzes 
komunikācijas  plānu  

Uzņēmuma reputācija 
(veiktas aptaujas, saņemtas 
atsauksmes, negatīvas / 
pozitīvas publikācijas) 

2 gab. 1 gab. 2 gab. 

6.mērķis: Veicināt un atbalstīt  personāla lojalitāti un piederību uzņēmumam 

Paaugstināt darbinieku 
zināšanu līmeni un 
kvalifikāciju 

Apmeklēto semināru un 
apmācību skaits 

8 gab. 

Ikgadējo OCR 
budžeta ietvaros. 
Semināru izvēle 
tiek veikta 
balstoties uz 
nepieciešamībām, 
pieejamajām 
apmācībām un ar 
to saistītām 
izmaksām. 

3 gab. 
Darba aizsardzības 
speciālists 

7 gab. 

Uzlabot funkcionālo 
darbinieku IT lietošanas 
prasmes, izmantojot 
mūsdienīgus tehniskos 
risinājumus  

Automatizēto darbību 
skaits  

4 gab. 

Pamatojoties uz 
ieguldījumiem, kas 
ir norādīti tabulā 
Nr. 6-3. 

4 gab. 
Tehniskās daļas 
vadītājs  

4 gab. 

Nodrošināt darba aizsardzības 
pasākumus 

Darba aizsardzības plāna 
izpilde 

100% (14 aktivitātes)  100% 

Darba aizsardzības 
speciālists  

85%10 (12 aktivitātes) 

Apzināto risku skaits 100%  100% 100% 

Veikto obligāto veselības 
pārbaužu skaits 

Atbilstoši darbinieku 
skaitam un risku 
novērtējumam  

 
Atbilstoši 
darbinieku skaitam 

21 gab. 

 
10 Plānota darba aizsardzības plāna izpilde nav sasniegta Covid 19 ierobežojumu dēļ.   



Uzdevums  Rezultatīvais rādītājs 
Vērtība Stratēģijas 
perioda sākumā 

Komentāri, 
paskaidrojumi 

Plānotā mērķa 
vērtība uz 
2020.gada beigām  

Atbildīga persona Atzīme par izpildi 

1 2 3 4 5 6 7 

un risku 
novērtējumam  

Darbinieku veselības 
apdrošināšana 

85% (bez sezonas 
darbiniekiem) 

Ikgadējo OCR 
budžeta ietvaros. 

85% Valdes loceklis 
infrastruktūras un 
pārvaldības 
jautājumos un 
valdes loceklis 
finanšu un  
attīstības 
jautājumos 

78%11 

Darbinieku nelaimes 
gadījumu apdrošināšana  

85% 

85% 

78% 

Ieviest un atbalstīt personāla 
ilgtspējas pasākumus 

Organizētie pasākumi  2 gab. 

Ar esošajiem OCR 
personāla, finanšu 
un materiāli – 
tehniskajiem 
līdzekļiem. 

2 gab. 

Mārketinga 
specialists/ 
pasākumu 
organizators 

1 gab.12 

 

 
11 Sakara ar to ka ar darbiniekiem tika pārtrauktas darba attiecības darbinieku veselības apdrošināšanas nav veikta plānotā apjoma. 
12 Pasākumu skaits nesasniedza plānoto, jo saskaņā ar Ministru kabineta 06.11.2020. rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” tika atcelti un aizliegti 

visi publiskie pasākumi klātienē un iekštelpās. 


