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SIA JK NAMU PĀRVALDE 
Reģistrācijas numurs 45403000484 

Andreja Pormaļa iela 39, Jēkabpils, LV – 5201  

tālrunis/fakss – 65231206, elektroniskais pasts: info@jknp.lv 

_______________________________________________________________________ 
 

 

 
NEFINANŠU MĒRĶI 

 
SIA JK Namu pārvalde izvirzītie nefinanšu mērķi: 
 

1. Klientu apkalpošanas un komunikācijas kvalitātes uzlabošana. 
2. Darbinieku kvalifikācijas celšana, izglītošana, motivēšana, lai uzlabotu darba 

ražīgumu un efektivitāti. 
3. Regulāra uzdevumu izpildes izvērtēšana. 
4. Aktīva komunikācija ar iedzīvotājiem par māju līdzekļu atlikumiem, problēmām 

un iespējamiem risinājumiem. 
5. Savlaicīga remontdarbu plānošana un saskaņošana ar iedzīvotājiem. 
6. Uzņēmuma atpazīstamības un reputācijas uzlabošana. 
7. Radošs un efektīvs darbs, iesaiste dažādos projektos. 
8. Debitoru parādu atgūšanas efektivitātes paaugstināšana. 
9. Savlaicīga un pilna informācijas sniegšana, kas ir saistīta ar daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. 
10. Iekšējās kontroles izveide par uzņēmumā sniegtajiem pakalpojumiem, to izpildi. 
 

Mērķu izpildes rādītāji: 

1. Tiešie darbu vadītāji seko klientu apkalpošanai. SIA JK Namu pārvalde 

galvenie klienti ir iedzīvotāji ( dzīvokļu īpašnieki un īrnieki), katrs klients 

tiek uzklausīts un klientu priekšlikumi tiek apspriesti sapulcē. 

2. Darbinieki regulāri apmeklē kvalifikācijas celšanas kursus. 2017.gadā 

vadošie darbinieki kopīgi apmeklēja ‘’Komandas vadības un saliedēšanas’’ 

semināru. 2017.gadā kursus apmeklējuši galvenokārt vadošie darbinieki: 

galvenais grāmatvedis, juriskonsults, darba drošības speciālists, ēku pārziņi 

u.c. 

3. Katru nedēļu trešdienās notiek administrācijas darbinieku sapulces, kurās 

tiek apspriestas nedēļas aktualitātes, veicamie uzdevumi, padarītie darbi  un 

aktualizēti citi saistītie jautājumi. 

4. Uz visām iedzīvotāju vēstulēm, telefon zvaniem, e-pasta vēstulēm tiek 

atbildēts normatīvo aktu noteiktajā termiņā. 2017.gadā lietā ‘’Juridisko, 

fizisko personu iesniegumi, sūdzības, priekšlikumi’’, lietas indeksa Nr.1-21 

ir reģistrēti 502 iesniegumi. Savukārt lietā ‘’Sarakste ar juridiskām, fiziskām 

personām ‘’, lietas indeksa N.r1- 19 ir reģistrētas 855 atbildes vēstules. 

5. 2017.gada sastādītajās tāmēs 2018.gadam, katrai dzīvojamai mājai, 

atbilstoši vizuālai apsekošanai, tika sastādīts nepieciešamo remontdarbu 

saraksts. 2018.gada tāmes tika izsūtītas katram dzīvokļu īpašniekam. 

Lēmumu par konkrēto darbu veikšanu bija jāpieņem dzīvokļu īpašniekiem 

kopsapulcē. Vairāk kā trešā daļa dzīvojamo māju ar dzīvokļu īpašnieku 

kopsapulces lēmumu koriģēja tāmju projektus, mainot veicamos 

remontdarbus. Tām mājam, kuras pašas aktivitātes neveica un viedokli 

neizteica, darbi tiks veikti pēc Namu pārvaldes speciālistu vizuālās 
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apsekošanas rezultātiem. Uzņēmumā notiek darbs pie atpazīstamības un 

labas reputācijas veidošanas. 

6. Uzņēmums ir uzsācis sadarbību ar ALTUM par mājas siltināšanu projektu 

īstenošanu. 

7. 2017.gada grāmatvedības dati liecina par šaubīgo debitoru parādu 

samazinājumu, lai gan kopējais debitoru apjoms ir pieaudzis par 169138 

EUR jeb 18 %. 

8. Uzņēmuma mājas lapā tiek atspoguļota informācija par aktivitātēm Namu 

pārvaldē. 

9. Notiek darbs pie iekšējās kontroles mehānisma izveides. Tiks ieviesta jauna 

dokumentu apgrozījuma shēma, uzņēmuma organizatoriskā struktūra u.c. 

 

 

FINANŠU MĒRĶI 

 
SIA JK Namu pārvalde vidējā termiņa mērķi ir vērsti uz finanšu darbības 

stabilitātes nodrošināšanu, spēju pēc iespējas efektīvi pielāgoties ārējo apstākļu radītām 
izmaiņām, kas ir būtisks priekšnoteikums ilgtspējīgai pastāvēšanai un attīstībai.  

Kapitālsabiedrības galvenais mērķis ir nevis peļņas gūšana, bet gan kvalitatīva 
esošā dzīvojamā fonda apsaimniekošana un uzturēšana. 

Plānotās aktivitātes efektīvas finanšu plūsmas nodrošināšanai kapitālsabiedrībā 
ir: 
1. Saglabāt stabilu kopējo ieņēmumu apjomu, līdzsvarot izdevumus ar 

ieņēmumiem.  
- Jaunu, konkurētspējīgu un efektīvu principu ieviešana dzīvojamo māju 

pārvaldīšanas pakalpojumu nodrošināšanā un apsaimniekošanas maksas 
noteikšana atbilstoši katras mājas tehniskajam stāvoklim, saglabājot 
pašreizējo klientu skaitu, kā arī sniedzot iespēju nākotnē piesaistīt jaunus 
klientus un palielinot kopējo ieņēmumu apjomu.  

- Jaunu komercdarbības pakalpojumu veidu ieviešana un attīstība, 
nepiesaistot pašvaldības dotācijas vai citu pašvaldības finansējumu.  

2. Nodrošināt debitoru parāda apjoma samazinājumu.  
- Debitoru parāda apjoms kā ļoti svarīgs naudas plūsmu ietekmējošs faktors. 

Būtisks aspekts finansiālai stabilitātei ir debitoru parādu atgūšanas 
efektivitātes paaugstināšana. Lai nodrošinātu kapitālsabiedrības 
pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un stabilu, vienmērīgu finanšu plūsmu, 
turpināsies aktīvs darbs, strādājot ar problemātiskajiem klientiem. Plānots, 
ka veicot preventīvus pasākumus un stingri uzraugot debitoru parādu 
atgūšanas procesu, vidējā termiņā izdosies samazināt debitoru parādu 
līmeni. 

3. Piesaistīt līdzekļus pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju siltum noturības un 
tehniskā stāvokļa uzlabošanai.  
- Investīciju projektu īstenošana kapitālsabiedrības pārvaldīšanā esošo 

dzīvojamo māju atjaunošanā, atbilstoši dzīvokļu īpašnieku pieņemtajiem 
lēmumiem un atbalstam, piesaistot Eiropas Savienības finansējumu 
investīciju projektu realizēšanai, rezultātā uzlabojot pārvaldīšanā esošo 
dzīvojamo māju tehnisko stāvokli.  

4. Nodrošināt konkurētspējīgu personālu.  
- Efektīvas pārvaldības struktūras formēšana un darbinieku skaita 

optimizācija, samazinot funkciju izpildei nepieciešamo resursu izmaksas.  
- Motivējoša un konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšana darbiniekiem, 

ņemot vērā veicamā darba sarežģītību un vidējo darba samaksas apmēru 
valstī.  
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5. Saglabāt esošo peļņas apjomu, nodrošināt stabila un maksātspējīga uzņēmuma 
finansiālo pamatu.  
- Vidējā termiņā stabilizēt ieņēmumu apjomu, gūstot peļņu no saimnieciskās 

darbības. 
 

Mērķu izpildes rādītāji: 

 
1. Uz 01.01.2017. SIA JK NP apsaimniekošanā bija 226.mājas, savukārt uz 

31.12.2017. – 227. Klāt nākusi Pasta 82. ieņēmumu apjoms no namu 
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas krasi neatšķiras no 2016.gada ieņēmumu 
apjoma. 

2. Šaubīgo debitoru parādu samazinājums par  EUR 107610. 
3. 2017.gada nogalē uzsākta dzīvojamo māju izvērtēšana atbilstībai ALTUM 

siltināšanas      programmas nosacījumiem. Notikušas vairākas dzīvojamo māju 
īpašnieku kopsapulces par siltināšanu. Uz 19.03.2018. trīs mājas  ir atbilstošas 
nosacījumiem un nobalsojušas PAR renovācijas veikšanu. 

4. 2017.gadā  uzņēmumā notikušas izmaiņas vadošajā personālā: mainīts valdes 
loceklis, galvenais inženieris, galvenā grāmatvede. Tika izveidota jauna štata 
vienība – ēku apsaimniekošanas un juridiskā dienesta direktors. Darbinieku 
atalgojums Namu pārvaldē ir atbilstošs darba samaksas apmēram valstī. 

5. Uzņēmums gadu noslēdzis ar pozitīvu darbības rezultātu. 
    

1.  

 
 

 

 

 
 

 

 

FINANŠU MĒRĶI 2017.GADĀ 
 

 

 
 

 

 

Gads 2016 2017 1 2017 

Apgrozījums 1892408 1911332 1990913 

Apgrozāmie līdzekļi 1487194 1569620 1953117 

Īstermiņa saistības 1238219 1331216 1623907 

Pašu kapitāla rentabilitāte -8,82 2,72 18.25 

Aktīvu rentabilitāte 0,39 0,54 3.94 

Realizācijas rentabilitāte -1,72 0,54 4.57 

Tekošā likviditāte 2,26 2,97 1.19 

Pašu kapitāla līdzdalība 20 20 22 

Neto peļņa -32502 10316 91067 

 

Kapitālsabiedrības pamatdarbības veids ir namu pārvaldīšana un 

apsaimniekošana. 2017.gadu privatizējamais SIA JK Namu pārvalde noslēdza ar 

pozitīvu darbības rezultātu, jeb peļņu 91067 EUR  apmērā. Šādu rezultātu galvenokārt 

radīja tas, ka netika veikti ieguldījumi dzīvojamā fondā, respektīvi samazināti materiālu 

un ārpakalpojumu izdevumi.  

 
1 “Plānotie finanšu mērķi 2017.gadam” 
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Neto apgrozījums 2017.gadā  ir palielinājies par 98505 EUR ( pieaugums par 

5%) salīdzinoši ar 2016.gadu, un par  EUR 79581 salīdzinoši ar plānoto. Mainīta ir 

uzskaites metode pozīcijai - Ieņēmumi no apkures un karstā ūdens piegādes ( EUR 

57929), kas 2016.gadā tika iekļauts kā tranzīt maksājums, kas sastāda 89% pieauguma. 

2017.gadā krasi samazinājušies izdevumi ārpakalpojumiem un remontiem, 

sastādot tikai EUR 85032 EUR ( 2016.gadā – EUR 323071 ). Samazinājušās 

neizskaitāmā priekšnodokļa izmaksas no  EUR 77449 uz  EUR 24317. Izdevumu 

pozīcijā 2017.gadā ir iekļauti – apkures izdevumi iedzīvotājiem EUR 57958. Kopējie 

ražošanas izdevumi samazinājušies par EUR 164347 jeb 12 %. 

2017.gadā par  EUR 80321 palielinājušies pārējie saimnieciskās darbības 

ieņēmumi, kas saistīts ar šaubīgo debitoru parādu atgūšanu un ieņēmumiem no kļūdu 

korekcijas par iepriekšējiem gadiem. 

Viens no uzņēmuma efektivitātes rādītājiem ir bruto peļņas rentabilitāte, kura 

2017.gadā ir 41% ( salīdzinoši ar 2016.gadu kāpums par 21%). Realizācijas 

rentabilitāte 2017.gadā ir 4.57 %. Būtiski ir pieaugusi pašu kapitāla rentabilitāte, 

sasniedzot 18.28 %. Aktīvu rentabilitāte ir pieaugusi līdz 3.94 %, kas būtiski pārsniedz 

gan 2016.gada rādītāju, gan plānoto rādītāju 2017.gadam. 

 Par 2% ir pieaugusi pašu kapitāla līdzdalība, sasniedzot 22 %. Noslēgtā gada 

tekošā gada likviditāte palikusi nemainīga – 1,19. Tekošā gada likviditāti ietekmē 

apstāklis, kas uzkrājumi remontdarbiem 2016.gadā tika uzskaitīti bilances postenī 

uzkrājumi plānotajiem remontdarbiem, bet 2017.gada pārskatā veiktas korekcijas un 

māju pozitīvie atlikumi atspoguļoti bilances īstermiņa kreditoru postenī – No īrniekiem 

saņemtie avansi 

 

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS 

 

Gads 2016 20172 2017 

Neto apgrozījums 1892408 1911332 1990913 

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas -1332836 -1354161 -1168489 

Bruto peļņa vai zaudējumi 559572 557171 822424 

Administrācijas izmaksas -363307 -377839 -437451 

Pārējie ieņēmumi 143268 143984 223589 

Pārējās izmaksas -332388 -313000 -517495 

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas 
izmaksas -46 0 0 

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem 7099 10316 91067 

Nodokļi -39601    

Peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem -32502 10316 91067 

 

 

 

BILANCE 

 

Bilance  2016 20173 2017 

 
2 Plānotais peļņas vai zaudējumu aprēķins 2017. gadam 
3 Plānotā SIA JK Namu pārvalde bilance 2017.gadam 
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AKTĪVS    

Nemateriālie ieguldījumi kopā 347 30330 8926 

Pamatlīdzekļi      

Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi 45213 40692 40432 

Iekārtas un mašīnas 8059 6447 53207 

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 16044 62835 21582 

Pamatlīdzekļi kopā 69316 109974 115221 

III Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi      

Citi debitori 278855 192198 235522 

Ilgtermiņa ieguldījumi 278855 192198 235522 

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 348518 332502 359669 

Apgrozāmie līdzekļi      

Krājumi      

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 11418 12000 21516 

Krājumi kopā 11418 12000 21516 

Debitoru parādi      

Pircēju un pasūtītāju parādi 897443 852571 1003293 

Citi debitori 46740 36903 110143 

Nākamo periodu izmaksas 3012 3000 4975 

Debitori kopā 947195 892474 1118411 

Naudas līdzekļi (kopā) 528581 665146 813190 

Apgrozāmie līdzekļi kopā 1487194 1569620 1953117 

        Aktīvu kopsumma 1835712 1902122 2312786 

Bilance     

PASĪVS 2016 2017 2017 

Pašu kapitāls    

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 570601 570601 570601 

Nesadalītā peļņa      

         a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa -169707 -202209 -162608 

         b) pārskata gada nesadalītā peļņa -32502 10316 91067 

Nesadalītā peļņa kopā -202209 -191893 -71541 

Pašu kapitāls kopā 368392 378708 499060 

II Uzkrājumi      

Uzkrājumi paredzamajiem remontiem*    

Uzkrājumi atvaļinājumiem      

Uzkrājumi kopā    

Kreditori      

Ilgtermiņa parādi      

Aizņēmumi no kredītiestādēm 229101 192198 189819 

Atliktā nodokļa saistības 0 0  

Ilgtermiņa kreditori kopā 229101 192198 189819 

Īstermiņa kreditori      

Aizņēmumi no kredītiestādēm 36903 36903 38828 

No īrniekiem saņemtie avansi 588215  807643 1094664 

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem 489846 391670 449675 

Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi 94563 90000 10340 

Pārējie kreditori 705 1000 108 

Uzkrātās saistības 27987 4000 30292 

Īstermiņa kreditori kopā 1238219 1331216 1623907 

Kreditori kopā 1467320 1523414 1813726 

        Pasīvu kopsumma 1835712 1902122 2312786 

*novirzīts uz posteni – no īrniekiem saņemtie avansi 
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Sabiedrībā tiek ievērots bilances zelta likums: ilgtermiņa ieguldījumi tiek 

finansēti no pašu kapitāla un apgrozāmie līdzekļi pilnībā nosedz īstermiņa kreditoru 

parādus. 

Lai efektivizētu uzņēmuma darbību, jaunā vadība uzsāka darbu pie vairākiem 

aktīvu atdeves ietekmējošiem faktoriem: 

• Tiek pārskatītas un, balsoties uz aktuāliem datiem, precizētas pārvaldīšanas un 

apsaimniekošanas pakalpojuma veidojošās izmaksas ( degvielai, materiāliem, 

ārpakalpojumam). Autotransports tiek aprīkots ar GPS sistēmu. Tiks mainīta 

materiālu plūsma, izveidojot materiālu izsniegšanas punktu uzņēmumā. 

• Tiek meklēti risinājumi efektīvākai darba organizācijai, ir mainīts ēku pārziņu 

darba laiks. Klientiem ir iespēja sev interesējošos jautājumus noskaidrot 

klātienē pēc darba laika beigām, respektīvi pēc plkst.17:00  

• Tiek strādāts pie mūsdienīgu tehnoloģiju un programmnodrošinājuma 

ieviešanas sabiedrībā. Ieviešot programmnodrošinājumu, tiks sakārtota darba 

vide un  mazināts kļūdu risks. Notiks operatīvāka datu ieguve. 2017.gadā jau 

iegādāta programma abonementu daļai. 

Tāpat uzņēmums turpina darbu pie iekšējo vadības procesu pilnveides ( iknedēļas 

sapulces, apsaimniekošanas programmatūras ieviešana, aktuāla info mājas lapā u.c.). 

Uzņēmuma pamatprincipi ir:  

• Uz klientu orientēts uzņēmums. 

• Vadības līdzdalība.  

• Darbinieku iesaistīšana. 

• Procesa pieeja. 

• Sistēmas pieeja vadībai. 

• Nepārtraukti uzlabojumi. 

• Uz faktiem orientēta pieejama lēmumu pieņemšanā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


