
 
 

 

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. 2018.gadā 

kursus apmeklējuši galvenokārt vadošie darbinieki: galvenais grāmatvedis, 

galvenais inženieris, juriskonsults, darba drošības speciālists, ēku pārziņi, 

santehniķi 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. 2018.gadā: lietā ‘’Juridisko, 

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

ir reģistrēti 407 iesniegumi. Savukārt lietā ‘’Sarakste ar juridiskām, fiziskām 

personām ‘’, lietas indeksa N.r1- 19 ir reģistrētas 1323 atbildes vēstules. 

Sarakste pamatdarbības jautājumos – 176 vēstule, lietas indekss Nr.1-17; 

savukārt saņemtas 320 informatīvās vēstules, lietas indeksa Nr.1-23. 2018. 

gadā uz e-pastu info@jknp.lv saņemti un apstrādāti 5240 e-pasti. 

Noformētas 362 ierakstītas vēstules. 

5. 2018.gada sastādītajās tāmēs 2019.gadam, katrai dzīvojamai mājai, 

atbilstoši vizuālai apsekošanai, tika sastādīts nepieciešamo remontdarbu 

saraksts. 2019.gada tāmes tika izsūtītas katram dzīvokļu īpašniekam. 

Lēmumu par konkrēto darbu veikšanu bija jāpieņem dzīvokļu īpašniekiem 

kopsapulcē. Pirmo reizi šāda procedūra tika veikta 2017.gadā, izsūtot 
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2018.gada tāmes, pēc to saņemšanas bija vērojama iedzīvotāju aktivitāte 

lēmumu pieņemšanā, 2018.gadā aktivitāte bija diezgan zema. 

6. Uzņēmumā notiek darbs pie atpazīstamības un labas reputācijas veidošanas. 

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

īstenošanu. 

8. Gada laikā  debitoru parādi ir  samazinājušies par 107958 EUR. 

9. SIA JK Namu pārvaldes aktualitātes tiek atspoguļotas:  

uzņēmuma mājaslapā www.jknp.lv 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājaslapā www.jekabpils.lv 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības izdevumā „Jēkabpils Vēstis” 

www.draugiem.lv/www.jknp.lv/ 

www.facebook.lv/JekabpilsNamuparvalde/ 

twitter kontā JKNamuparvalde 

www.instagram.com/jknamuparvalde/ 

Jēkabpils Radio 1 mājaslapā www.radio1.lv 

laikrakstā „Ceturtdiena” 

laikrakstā „Brīvā Daugava” 

laikraksta „Brīvā Daugava” mājaslapā www.bdaugava.lv 

laikrakstā „Jaunais Vēstnesis” 

laikraksta „Jaunais Vēstnesis” mājaslapā www.jvestnesis.lv 

Vidusdaugavas televīzijas mājaslapā www.jekabpilslaiks.lv; 

10. Notiek darbs pie iekšējās kontroles mehānisma izveides. Tiek pielietots “četru acu” 

princips.  

 

 

SIA JK Namu pārvalde izvirzītie 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 
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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.  

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 01.01.2018. SIA JK Namu pārvalde apsaimniekošanā bija 227 mājas, 

savukārt uz 31.12.2018 – 219, savukārt ieņēmumu apjoms no namu 

pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ir pieaudzis par 187554 EUR. Katrai 

dzīvojamajai mājai apsaimniekošanas maksa tiek noteikta atbilstoši tās 

tehniskajam stāvoklim un izmantotajiem pakalpojumiem ( ir mājas, kuras ir 

atteikušās no sanitārās uzkopes utml.) 

2. Debitoru parādu samazinājums par  EUR 107958. 

3. 2018.gadā turpinās darbs pie dzīvojamo māju izvērtēšanas atbilstībai  15.03.2016. MK 

noteikumi Nr.160 “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 

4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un 

dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma „Veicināt 

energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumi”. 

Organizētas vairākas dzīvojamo māju īpašnieku kopsapulces par siltināšanu.  

2018.gadā desmit dzīvojamo māju īpašnieku kopības ir pieņēmušas lēmumu piedalīties 

siltināšanas programmā. 

4. Ņemot vērā saimnieciskās darbības specifiku, darbā tika pieņemti vairāki 

darbinieki, pamatā apkopēji un ražošanas darbinieki. Darbinieku atalgojums 

Namu pārvaldē ir atbilstošs darba samaksas apmēram valstī. 

5. Uzņēmums gadu noslēdzis ar pozitīvu darbības rezultātu. 
    

 

 

FINANŠU RĀDĪTĀJI 2018.GADĀ 
 

 
 

Gads 2016 2017 2018 

plāns 

2018 

Apgrozījums 1892408 1990913 1930445 2178467 

Apgrozāmie līdzekļi 1487194 1953117 1592705 1845710 

Īstermiņa saistības 1238219 1623907 465610 1507471 

Pašu kapitāla rentabilitāte -8,82 18.25 2.91 0.19 

Aktīvu rentabilitāte 0,39 3.94 0.58 0.05 

Realizācijas rentabilitāte -1,72 4.57 0.59 0.04 

Tekošā likviditāte 2,26 1.19 3.39 1.20 
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Pašu kapitāla līdzdalība 20 22 20 23 

Neto peļņa -32502 91067 11368 968 

 

Kapitālsabiedrības pamatdarbības veids ir namu pārvaldīšana un 

apsaimniekošana. 2018.gadu  SIA JK Namu pārvalde noslēdza ar pozitīvu darbības 

rezultātu, jeb peļņu 968 EUR  apmērā. Šādu rezultātu galvenokārt radīja tas, ka tika 

veikti ieguldījumi dzīvojamā fondā.  

Neto apgrozījums 2018.gadā  ir palielinājies par 187554 EUR ( pieaugums par 

9.4%) salīdzinoši ar 2017.gadu, un par  EUR 248022 salīdzinoši ar plānoto. Pieaugums 

galvenokārt saistīts ar uzkrājumu veidošanu plānotajiem remontdarbiem, kas sākotnēji 

šādi netika plānots. 

2018.gadā krasi palielinājās izdevumi ārpakalpojumiem un remontiem, sastādot 

tikai EUR 393184 EUR ( 2017.gadā – EUR 85032 ). Palielinājušās neizskaitāmā 

priekšnodokļa izmaksas no  EUR 24137 uz  EUR 29977. Krasi pieauguši ražošanas 

izdevumi  par EUR 574691, kas saistīts ar ieguldījumiem dzīvojamā fondā. 

2018.gadā par  EUR 30562 palielinājušies pārējie saimnieciskās darbības 

ieņēmumi, ieņēmumi no maksas pakalpojumiem gandrīz divkāršojušies. 

Viens no uzņēmuma efektivitātes rādītājiem ir bruto peļņas rentabilitāte, kura 

2018.gadā ir 20% , salīdzinoši ar 2017.gadu kritums par 21%). Realizācijas rentabilitāte 

2018.gadā ir 0.04 %. Pašu kapitāla rentabilitāte samazninājusies, sasniedzot 0.19 %. 

Aktīvu rentabilitāte ir samazinājusies līdz 0.05 %. 

Par 1% ir pieaugusi pašu kapitāla līdzdalība, sasniedzot 23 %. Noslēgtā gada 

tekošā gada likviditāte  – 1,20.  
 


