
                                                                                Apstiprināts 
10.05.2022 

Kārtējās dalībnieku sapulces sēdē (protokols Nr.1) 
  

SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” vidējā termiņa darbības stratēģijas izpilde 2021.gadā un kapitālsabiedrības darbības rezultātu saskaņā ar 
definētājiem finanšu un nefinanšu mērķiem izvērtējums.  

Uzdevums 
Rezultatīvais 

rādītājs 

Vērtība 
Stratēģijas 

perioda 
sākumā 

Komentāri, 
paskaidrojumi 

Plānotā 
mērķa vērtība 

uz gada 
beigām 

saskaņā ar 
Stratēģiju 

Koriģētā 
plānotā 

mērķa vērtība 
uz 2021.gada 

beigām1 

Atbildīgā persona 
Atzīme par 

izpildi 
Valdes komentārs 

par izpildi 

2021 2021 2021 

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 723 000 
Peļņa pirms % 
un 
nolietojuma: 
62 000 EUR (ar 
RPD 
finansējumu);  
 
Peļņa: 10 700 
EUR; 
 
Naudas 
plūsmas 
izpilde: 22 000 
EUR 

Neto 
apgrozījums: 
EUR 465 000 
 
Peļņa pirms % 
un 
nolietojuma: 
(46 000) EUR 
(ar RPD 
finansējumu);  
 
Zaudējumi: 
EUR 106 000 
EUR 
 
Naudas 
plūsmas 
izpilde: 22 000 
EUR 

Valdes loceklis 
finanšu un  
attīstības 
jautājumos 

Neto 
apgrozījums: 
408 283 EUR; 
 
Peļņa pirms % 
un 
nolietojuma: 
31 804 EUR (ar 
RPD 
finansējumu);  
 
Zaudējumi: 
EUR 27 472  
EUR  
 
Naudas 
plūsmas 
izpilde: 27 608 
EUR 

Daļēji izpildīts.  
COVID-19 radītā 
krīze un 
ierobežojumi 
infekcijas 
izplatības 
mazināšanai sākot 
ar 2020.gada 
novembri līdz 
2021.gada 
15.jūnijam un 
turpinoties 
2021.gada oktobrī 
un novembrī 
izraisīja būtisku 
kritumu virknē 
OCR darbības 
jomu. Tāpēc 
pandēmijas 

 
1 Saskaņā ar 21.05.2021. kārtēja dalībnieku sapulces 4.2.lēmumu par 2021.gada plāna apstiprināšanu. 



Uzdevums 
Rezultatīvais 

rādītājs 

Vērtība 
Stratēģijas 

perioda 
sākumā 

Komentāri, 
paskaidrojumi 

Plānotā 
mērķa vērtība 

uz gada 
beigām 

saskaņā ar 
Stratēģiju 

Koriģētā 
plānotā 

mērķa vērtība 
uz 2021.gada 

beigām1 

Atbildīgā persona 

Atzīme par 
izpildi 

Valdes komentārs 
par izpildi 

2021 2021 2021 

1 2 3 4 5 6 7   

iespaidā 
2021.gada neto 
apgrozījuma 
mērķis netika 
pilnībā sasniegts.  

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 

Ar 03.12.2020. 
vienošanos, par 
grozījumiem 
26.05.2017. 
deleģēšanas 
līgumā Nr. 
3.1.1.37/153, 
stāšanos spēkā 
objektu darbība 
notiek saskaņā ar 
līguma 
nosacījumiem. 

113 550 EUR 113 550 EUR 

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

0 EUR 

Nav izpildīts. 
Sakarā ar darbības 
ierobežojumiem 
un finanšu resursu 
trūkumu.  

Sporta halles 
nodrošināšana ar 
tehniskiem 
darbaspēkiem 

0 EUR 236 168 EUR 236 168 EUR 154 021 EUR 

Jaunu 
pakalpojumu un 
piedāvājumu 
klāsta un cenu 
politikas 
izstrādāšana 

Nav izstrādāta 
Izstrādāta 
darbojas no 
21.09.2020. 

Izstrādāta 
darbojas no 
21.09.2020. 

Izstrādāta 
darbojas no 
21.09.2020. 

Izpildīts.  

Multifunkcionālās 
sporta spēļu 
halles noslodzes 
nodrošināšana 

0 % 32% 25% 

Pakalpojumu un 

funkcionalitātes 

nodrošināšanas 

vadītājs 

 

22 % 

Nav izpildīts. 
Sakarā ar to, ka 
COVID-19 
pandēmijas 
ietvaros tika 
būtiski samazināts 
darba laiks, kā arī 
iekštelpu 



Uzdevums 
Rezultatīvais 

rādītājs 

Vērtība 
Stratēģijas 

perioda 
sākumā 

Komentāri, 
paskaidrojumi 

Plānotā 
mērķa vērtība 

uz gada 
beigām 

saskaņā ar 
Stratēģiju 

Koriģētā 
plānotā 

mērķa vērtība 
uz 2021.gada 

beigām1 

Atbildīgā persona 

Atzīme par 
izpildi 

Valdes komentārs 
par izpildi 

2021 2021 2021 

1 2 3 4 5 6 7   

aktivitātes 
multifunkcionālajā̄ 
sporta arēnā̄ bija 
pieejamas tikai 
profesionāliem 
sportistiem, 
plānotā noslodze 
netika sasniegta. 
Papildus Covid-19 
pandēmijas 
ietekmē 
mājsaimniecības 
deva priekšroku 
pamatvajadzību 
apmierināšanai, 
nevis 
pakalpojumiem, 
kā arī izmantoja 
bezmaksas 
tiešsaistes treniņu 
programmas un 
trenējas mājās vai 
svaigā gaisā. 

Ledus halles 
noslodzes 
nodrošināšana 

0 %  58% 33%  46 % 
Izpildīts.  

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 

Atbalstīto un 
organizēto sporta 

102 pasākumi  
Ar esošajiem OCR 
personāla, 

110 pasākumi  5 pasākumi  
Pakalpojumu un 
funkcionalitātes 

76 pasākumi  Izpildīts. 



Uzdevums 
Rezultatīvais 

rādītājs 

Vērtība 
Stratēģijas 

perioda 
sākumā 

Komentāri, 
paskaidrojumi 

Plānotā 
mērķa vērtība 

uz gada 
beigām 

saskaņā ar 
Stratēģiju 

Koriģētā 
plānotā 

mērķa vērtība 
uz 2021.gada 

beigām1 

Atbildīgā persona 

Atzīme par 
izpildi 

Valdes komentārs 
par izpildi 

2021 2021 2021 

1 2 3 4 5 6 7   

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. (Kopējais 
skaits ne mazāk ka 10 
gadā.) 

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

finanšu un 
materiāli – 
tehniskajiem 
līdzekļiem. 

nodrošināšanas 
vadītājs; 
mārketinga 
specialists/ 
pasākumu 
organizators 

Novadīto 
ekskursiju skaits 

36 ekskursijas  85 ekskursijas 10 ekskursijas 15 ekskursijas 

Izpildīts. 

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  1 800 stundas 1 800 stundas 

Pakalpojumu un 
funkcionalitātes 
nodrošināšanas 
vadītājs 

2108 stundas 

Izpildīts. 

Nodrošinātas 
treniņu – mācību 
stundas RBJSS 
peldbaseina 
nodaļai 

577 celiņ 
stundas 

 
580 celiņ 
stundas 

580 celiņ 
stundas 

3277 celiņ 
stundas 

Izpildīts. 

Nodrošinātas 
treniņu – mācību 
stundas RBJSS 
ledus sporta 
nodaļām 

0 stundas 

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

1 130 stundas 1 130 stundas 473 stundas 

Nav izpildīts. 
Sakarā ar COVID-
19 
ierobežojumiem 
infekcijas 
izplatības 
mazināšanai līdz 
2021.gada 
15.jūnijam un 



Uzdevums 
Rezultatīvais 

rādītājs 

Vērtība 
Stratēģijas 

perioda 
sākumā 

Komentāri, 
paskaidrojumi 

Plānotā 
mērķa vērtība 

uz gada 
beigām 

saskaņā ar 
Stratēģiju 

Koriģētā 
plānotā 

mērķa vērtība 
uz 2021.gada 

beigām1 

Atbildīgā persona 

Atzīme par 
izpildi 

Valdes komentārs 
par izpildi 

2021 2021 2021 

1 2 3 4 5 6 7   

turpinoties 
2021.gada oktobrī 
un novembrī, 
iekštelpās 
nodarbības tika 
aizliegtas 

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

0 stundas 2 900 stundas 500 stundas 644 stundas 

Izpildīts.  

Regulāri sniegt 
publiskos 
komercpakalpojumus 
par maksu pēc 
apstiprinātiem 
izcenojumiem.    

Ieņēmumi no 
maksas 
pakalpojumiem, % 

78% 
Attiecībā pret 
RPD plānoto 

dotāciju 
63% 54% 

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

47% 

Nav izpildīts. 
Covid-19 situācija 
negatīvi ietekmēja 
Sabiedrības 
darbības finanšu 
rādītājus. Lai 
kompensētu 
Covid-19 
infekcijas izraisītās 
pandēmijas laikā 
negūtos 
ieņēmumus no 
maksas 
pakalpojumiem 
un nodrošināt 
deleģēšanas 
līguma noteikto 



Uzdevums 
Rezultatīvais 

rādītājs 

Vērtība 
Stratēģijas 

perioda 
sākumā 

Komentāri, 
paskaidrojumi 

Plānotā 
mērķa vērtība 

uz gada 
beigām 

saskaņā ar 
Stratēģiju 

Koriģētā 
plānotā 

mērķa vērtība 
uz 2021.gada 

beigām1 

Atbildīgā persona 

Atzīme par 
izpildi 

Valdes komentārs 
par izpildi 

2021 2021 2021 

1 2 3 4 5 6 7   

pārvaldes 
uzdevumu 
kvalitatīvu 
sniegšanu ir 
nepieciešams 
papildus 
finansējums MFA 
uzturēšanas 
izdevumu 
segšanai. 

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 3 SUPERIOR 

Daudzfunkcionālās 
sporta ēkas 

pārvaldnieks 

3 SUPERIOR 

Izpildīts. 

Viesnīcas 
vērtējums 
booking.com 
sistēmā, 
atsauksmju 
grāmatā un 
anketās 

9,1 balles  9,1 balles 9,1 balles 8,9 balles 

Nav izpildīts. 
Klientu 
apmierinātība 
kritusies 
pandēmijas 
ierobežojumu dēļ. 
Viesnīcā nebija 
pieejami 
ēdināšanas 
pakalpojumi, 
izņemot brokastis 
numuriņos. 
Karstajā vasaras 
sezonā tika 



Uzdevums 
Rezultatīvais 

rādītājs 

Vērtība 
Stratēģijas 

perioda 
sākumā 

Komentāri, 
paskaidrojumi 

Plānotā 
mērķa vērtība 

uz gada 
beigām 

saskaņā ar 
Stratēģiju 

Koriģētā 
plānotā 

mērķa vērtība 
uz 2021.gada 

beigām1 

Atbildīgā persona 

Atzīme par 
izpildi 

Valdes komentārs 
par izpildi 

2021 2021 2021 

1 2 3 4 5 6 7   

saņemtas 
sūdzības par to, ka 
numuriņos nav 
kondicionieru. 

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. 

492 000 EUR 550 000 EUR 
Tehniskās daļās 

vadītājs 
0 EUR 

Nav izpildīts. 
Finanšu resursu 
trūkums. 

Nodrošināšana 
racionālo un lietderīgu 
sporta bāzes 
izmantošanu un 
noslodzi. 

Futbola laukuma 
noslodze (%) 

67%  69% 67% 

Pakalpojumu un 
funkcionalitātes 
nodrošināšanas 
vadītājs 

47% 

Nav izpildīts.  
2021.gada 27. 
oktobra 
grozījumus 
Ministru kabineta 
rīkojumā Nr. 720 
"Par ārkārtējās 
situācijas 
izsludināšanu", 
visā Latvijā tika 
ieviests 
visaptverošs 
“lokdauns” jeb 
mājsēde, sakarā 
ar ko tika atcelti 
āra treniņi ziemā 
un rudenī. 

Viesnīcas 
noslodze (%) 

71%  74% 50% 56% 
Izpildīts.  



Uzdevums 
Rezultatīvais 

rādītājs 

Vērtība 
Stratēģijas 

perioda 
sākumā 

Komentāri, 
paskaidrojumi 

Plānotā 
mērķa vērtība 

uz gada 
beigām 

saskaņā ar 
Stratēģiju 

Koriģētā 
plānotā 

mērķa vērtība 
uz 2021.gada 

beigām1 

Atbildīgā persona 

Atzīme par 
izpildi 

Valdes komentārs 
par izpildi 

2021 2021 2021 

1 2 3 4 5 6 7   

Peldbaseina 
noslodze (%) 

43%  44% 28% 
Daudzfunkcionālās 
sporta ēkas 
pārvaldnieks   

51% 
Izpildīts.  

Sadarboties ar sporta 
federācijām, biedrībām, 
sporta klubiem un 
izglītības iestādēm  
kopīgu sporta 
pasākumu  un fizisku 
aktivitāšu organizēšanā. 

Sadarbības līgumu 
skaits ar 
biedrībām, sporta 
klubiem un 
izglītības iestādēm   

3 līgumi 

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

6 līgumi 2 līgumi 

Pakalpojumu un 
funkcionalitātes 
nodrošināšanas 
vadītājs 

2 līgumi 

Izpildīts.  
Noslēgti līgumi ar 
Biedrību SEDNA;  
Latvijas Sporta 
Veterānu-Senioru 
Savienību. 

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 18 pasākumi 5 pasākumi 

Mārketinga 
specialists/ 
pasākumu 
organizators 

6 pasākumi 

Izpildīts. 

Pāriet no deleģēšanas 
līguma kas parakstīts 
starp RPD un OCR uz 

pakalpojuma līgumu ar 
RPD. 

Ieņēmumi no 
maksas 

pakalpojumiem 
114 010 EUR 

03.12.2020. starp 
RPD un OCR ir 

parakstītas 
vienošanās, par 

grozījumiem 
26.05.2017. 
deleģēšanas 
līgumā Nr. 

3.1.1.37/153. 

394 450 EUR 
0 EUR 

 

Valdes loceklis 
infrastruktūras un 

pārvaldības 
jautājumos un 
valdes loceklis 

finanšu un  
attīstības 

jautājumos 

0 EUR 

Daļēji izpildīts. 
Lai kompensētu 
Covid-19 
infekcijas izraisītās 
pandēmijas laikā 
negūtos 
ieņēmumus no 
maksas 
pakalpojumiem 
un nodrošināt 
līguma noteikto 
pārvaldes 
uzdevumu 



Uzdevums 
Rezultatīvais 

rādītājs 

Vērtība 
Stratēģijas 

perioda 
sākumā 

Komentāri, 
paskaidrojumi 

Plānotā 
mērķa vērtība 

uz gada 
beigām 

saskaņā ar 
Stratēģiju 

Koriģētā 
plānotā 

mērķa vērtība 
uz 2021.gada 

beigām1 

Atbildīgā persona 

Atzīme par 
izpildi 

Valdes komentārs 
par izpildi 

2021 2021 2021 

1 2 3 4 5 6 7   

nepārtrauktu un 
kvalitatīvu 
sniegšanu, OCR 
izmantoja finanšu 
līdzekļus 144 131 
eiro apmērā MFA 
uzturēšanas 
izdevumu 
segšanai un āra 
peldbaseina 
sezonas darbības 
uzsākšanai 

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. saskaņā ar 
pasākumu plānu. 

Kopējais 
pasākumu skaits  

6 pasākumi 

Ar esošajiem OCR 
personāla, 
finanšu un 
materiāli – 

tehniskajiem 
līdzekļiem. 

135 pasākumi 1 pasākums 

Mārketinga 
speciālists/ 
pasākumu 

organizators 

1 pasākums 

Izpildīts. 

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

klientu skaitu 34 936 klienti  115 000 klienti 45 700 klienti 

Pakalpojumu un 
funkcionalitātes 
nodrošināšanas 

vadītājs; 
Daudzfunkcionālās 

sporta ēkas 
pārvaldnieks; 
Mārketinga 
speciālists/ 

82 848 klienti 

Izpildīts. 
MFA 1.gadadiena. 



Uzdevums 
Rezultatīvais 

rādītājs 

Vērtība 
Stratēģijas 

perioda 
sākumā 

Komentāri, 
paskaidrojumi 

Plānotā 
mērķa vērtība 

uz gada 
beigām 

saskaņā ar 
Stratēģiju 

Koriģētā 
plānotā 

mērķa vērtība 
uz 2021.gada 

beigām1 

Atbildīgā persona 

Atzīme par 
izpildi 

Valdes komentārs 
par izpildi 

2021 2021 2021 

1 2 3 4 5 6 7   

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. 

>+65% >+12% 

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

-12% 

Nav izpildīts. 
Skat. komentāru: 
1.mērķis. 

Klientu skaita 
pieaugums, %  

0% >+220% > +30% 

Pakalpojumu un 
funkcionalitātes 
nodrošināšanas 

vadītājs; 
Daudzfunkcionālās 

sporta ēkas 
pārvaldnieks; 
Mārketinga 
speciālists/ 
pasākumu 

organizators 

+81% 

Izpildīts. 
Klientu 
apmierinātība ar 
OCR 
pakalpojumiem 
liecina par to, ka 
neskatoties uz 
pandēmijas laika 
izaicinājumiem un 
ierobežojumiem 
pakalpojumu 
sniegšanā, ir 
izdevies veicināt 
klientu 
apmeklētību. 

Veicināt atpazīstamību:  
pilnveidot OCR 
interneta vietnes, 
plānveidīgi izvietot 

OCR interneta 
vietnes 
apmeklētāju 
skaits 

7 800 
apmeklētāji 

8 800 
apmeklētāji 

8 800 
apmeklētāji 

Mārketinga 
speciālists/ 
pasākumu 

organizators 

19 396 
apmeklētāji 

Izpildīts. 



Uzdevums 
Rezultatīvais 

rādītājs 

Vērtība 
Stratēģijas 

perioda 
sākumā 

Komentāri, 
paskaidrojumi 

Plānotā 
mērķa vērtība 

uz gada 
beigām 

saskaņā ar 
Stratēģiju 

Koriģētā 
plānotā 

mērķa vērtība 
uz 2021.gada 

beigām1 

Atbildīgā persona 

Atzīme par 
izpildi 

Valdes komentārs 
par izpildi 

2021 2021 2021 

1 2 3 4 5 6 7   

reklāmu par maksu un 
bez maksas  reklāmas 
nesējos.   

Izvietotu reklāmu 
skaits 

20 gab. 35 gab. 10 gab. 5 gab. 

Nav izpildīts. 
Primārais mērķis 
ir aktīva darbība 
sociālo mediju 
vidē, lai iegūtu 
pēc iespējas 
vairāk dabiski 
sasniegtas 
auditorijas 
(organic reach) 

Sociālo tiklu 
statistikas rādītāji  

6 025 sekotāji 9 000 sekotāji 7000 sekotāji 7925 sekotāji 
Izpildīts. 

Izplatīto drukāto 
materiālu skaits 

600 gab. 900 gab. 300 gab. 0 gab. 

Nav izpildīts. 
Sakarā ar 
ierobežotiem 
finanšu resursiem, 
netika izgatavoti 
bukleti un 
brošūras 

Aktualizēt un 
nepieciešamības 
gadījuma izstrādāt 
jaunus 
iekšējos normatīvos 
aktus 
(personāla vadības 
jomā; grāmatvedības 
un finanšu 
plānošanas jomā un 
tml.) 

Izstrādāto un 
aktualizēto 
dokumentu skaits  

39 gab. 

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

44 gab. 
+2 gab. (kopā 
42.gab.) 

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

+ 2 gab. (kopā 
42 gab.) 

Izpildīts. 



Uzdevums 
Rezultatīvais 

rādītājs 

Vērtība 
Stratēģijas 

perioda 
sākumā 

Komentāri, 
paskaidrojumi 

Plānotā 
mērķa vērtība 

uz gada 
beigām 

saskaņā ar 
Stratēģiju 

Koriģētā 
plānotā 

mērķa vērtība 
uz 2021.gada 

beigām1 

Atbildīgā persona 

Atzīme par 
izpildi 

Valdes komentārs 
par izpildi 

2021 2021 2021 

1 2 3 4 5 6 7   

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

Aktualizēta 
informācija 
atbilstoši 
normatīvajiem 
aktiem  

90% 95% 95% 50 % 

Nav izpildīts.  
Ārkārtējā situācija 
ar tai raksturīgo 
regulējuma 
straujo izmaiņu 
procesu būtiski 
ietekmēja iekšējo 
normatīvo aktu 
izstrādes un 
pieņemšanas 
procesa 
ievērošanu.   

Izstrādāt un ieviest 
krīzes komunikācijas  
plānu  

Izstrādāts plāns  0 gab. 1 gab. 1 gab. 1 gab. 

Izpildīts.  
Krīzes 
komunikācijas 
plāns ir izstrādāts 
un tika 
apstiprināts 
30.12.2021. 

Informēts 
personāls  

0 % 100% 100% 0 % 

Nav izpildīts.  
Personāla 
informēšana 
atlikta uz 
2022.gadu.  

Uzņēmuma 
reputācija (veiktas 
aptaujas, 
saņemtas 
atsauksmes, 
negatīvas / 

2 aptaujas  3 aptaujas 1 aptauja  1 aptauja 

Izpildīts.  
Ikdienā tiek 
monitorēti un 
analizēti ar 
uzņēmumu 
saistītie ieraksti 



Uzdevums 
Rezultatīvais 

rādītājs 

Vērtība 
Stratēģijas 

perioda 
sākumā 

Komentāri, 
paskaidrojumi 

Plānotā 
mērķa vērtība 

uz gada 
beigām 

saskaņā ar 
Stratēģiju 

Koriģētā 
plānotā 

mērķa vērtība 
uz 2021.gada 

beigām1 

Atbildīgā persona 

Atzīme par 
izpildi 

Valdes komentārs 
par izpildi 

2021 2021 2021 

1 2 3 4 5 6 7   

pozitīvas 
publikācijas) 

un atsauksmes 
internetā, kā arī 
tiek uzklausīts 
klientu viedoklis 
klātienē ar mērķi 
identificēt 
nepieciešamās 
izmaiņas. Papildus 
tiek aprēķināts 
klientu lojalitātes 
indekss (NPS) – 
2021.gadā tas ir 
55, kas ir ļoti labs 
rādītājs. 
 

Piesaistīt  Eiropas 
Savienības, valsts un 
citu finansējumu, 
piedalīties projektos. 

Iesniegto un 
apstiprināto 
projektu skaits, 
gab. 

1 gab. 1 gab. 1 gab. 1 gab. 

Izpildīts.  
Dalība jauniešu 
karjeras un 
vasaras 
nodarbinātības 
pasākuma 
realizēšanā 
Rēzekne pilsētas 
pašvaldībā. 

Realizēto projektu 
skaits 

1 gab.  1 gab. 1 gab. 1 gab. 

Piesaistītie 
finanšu līdzekļi, 
EUR2 

240 EUR  500 EUR 120 EUR  0 EUR 

Nav izpildīts.  
Pandēmijas laikā 
OCR nebija 
nepieciešamo  

 
2 OCR nav iespēju piesaistīt ES finansējumu tiešā veidā, bet gan tikai ar biedrību starpniecību. Tāpēc tie  ir bijuši un, visdrīzāk, ka būs nelieli projekti. 



Uzdevums 
Rezultatīvais 

rādītājs 

Vērtība 
Stratēģijas 

perioda 
sākumā 

Komentāri, 
paskaidrojumi 

Plānotā 
mērķa vērtība 

uz gada 
beigām 

saskaņā ar 
Stratēģiju 

Koriģētā 
plānotā 

mērķa vērtība 
uz 2021.gada 

beigām1 

Atbildīgā persona 

Atzīme par 
izpildi 

Valdes komentārs 
par izpildi 

2021 2021 2021 

1 2 3 4 5 6 7   

tehnisko resursu 
organizēt un 
nodrošināt 
attālināto praksi 
mācību iestāžu 
audzēkņiem. 

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

Paaugstināt darbinieku 
zināšanu līmeni un 
kvalifikāciju 

Apmeklēto 
semināru un 
apmācību skaits 

8 

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

9 gab. 4 gab. 
Darba aizsardzības 
speciālists 

5 gab. 

Izpildīts. 

Uzlabot funkcionālo 
darbinieku IT lietošanas 
prasmes, izmantojot 
mūsdienīgus tehniskos 
risinājumus  

Automatizēto 
darbību skaits  

4 gab. 

Pamatojoties uz 
ieguldījumiem, 
kas ir norādīti 
tabulā Nr. 6-2. 

5 gab. 0 gab. 
Tehniskās daļas 
vadītājs 

0 gab. 

Izpildīts.  

Nodrošināt darba 
aizsardzības pasākumus 

Darba 
aizsardzības plāna 
izpilde 

100%  100% 100% 
Darba aizsardzības 
speciālists 

100 % 
Izpildīts. 

Apzināto risku 
skaits 

100%  100% 100% 100 % 
Izpildīts. 



Uzdevums 
Rezultatīvais 

rādītājs 

Vērtība 
Stratēģijas 

perioda 
sākumā 

Komentāri, 
paskaidrojumi 

Plānotā 
mērķa vērtība 

uz gada 
beigām 

saskaņā ar 
Stratēģiju 

Koriģētā 
plānotā 

mērķa vērtība 
uz 2021.gada 

beigām1 

Atbildīgā persona 

Atzīme par 
izpildi 

Valdes komentārs 
par izpildi 

2021 2021 2021 

1 2 3 4 5 6 7   

Veikto obligāto 
veselības 
pārbaužu skaits 

Atbilstoši 
darbinieku 
skaitam un 
risku 
novērtējumam  

 

Atbilstoši 
darbinieku 
skaitam un 
risku 
novērtējumam  

Atbilstoši 
darbinieku 
skaitam un 
risku 
novērtējumam  

Atbilstoši 
darbinieku 
skaitam un 

risku 
novērtējumam 

Izpildīts. 

Darbinieku 
veselības 
apdrošināšana 

85% 

Ikgadējo OCR 
budžeta ietvaros. 

85% 0%3 
Valdes loceklis 
infrastruktūras un 
pārvaldības 
jautājumos un 
valdes loceklis 
finanšu un  
attīstības 
jautājumos 

0 % 
Izpildīts. 

Darbinieku 
nelaimes 
gadījumu 
apdrošināšana  

85% 85% 15% 50 % 

Izpildīts. 

Ieviest un atbalstīt 
personāla ilgtspējas 
pasākumus 

Organizētie 
pasākumi  

2 pasākumi 

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

2 pasākumi 1 pasākums  

Mārketinga 
speciālists/ 
pasākumu 
organizators 

1 pasākums 

Izpildīts. 

 

 
3 Sakarā ar COVID-19 izraisīto krīzi, 19.01.2021 valde sēdē pieņēma lēmumu Nr. 2.1. 2021. gadā neveikt OCR darbinieku veselības apdrošināšanu. 


