
 
 

 

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. 2019.gadā 

kursus apmeklējuši galvenokārt vadošie darbinieki: galvenais grāmatvedis, 

galvenais inženieris, juriskonsults, ekonomists, darba drošības speciālists,  

santehniķi u.c. 

3. Pēc nepieciešamības tiek sasauktas darbinieku sapulces, kurās tiek 

apspriesti aktuālie jautājumi un tiek identificēti veicamie uzdevumi. 

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

atbildēts normatīvo aktu noteiktajā termiņā. 2019.gadā: lietā ‘’Juridisko, 

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

ir reģistrēti 372 iesniegumi. Savukārt lietā ‘’Sarakste ar juridiskām, fiziskām 

personām ‘’, lietas indeksa N.r1- 19 ir reģistrētas 1558 atbildes vēstules. 

Sarakste pamatdarbības jautājumos – 204 vēstule, lietas indekss Nr.1-17; 

savukārt saņemtas 313 informatīvās vēstules, lietas indeksa Nr.1-23. 2019. 

gadā uz e-pastu info@jknp.lv saņemti un apstrādāti 10853 e-pasti. 

Noformētas 423 ierakstītas vēstules un 281 parastās vēstules. 

5. 2019.gada sastādītajās tāmēs 2020.gadam, katrai dzīvojamai mājai, 

atbilstoši vizuālai apsekošanai, tika sastādīts nepieciešamo remontdarbu 

saraksts. 2020.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, 2019.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 57271 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.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 

Vidusdaugavas televīzijas mājaslapā www.jekabpilslaiks.lv; 

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

acu” princips.  

 

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 
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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 01.01.2019. SIA JK Namu pārvalde apsaimniekošanā bija 219 mājas, 

savukārt uz 31.12.2019. – 214, savukārt ieņēmumu apjoms no namu 

pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ir nedaudz pieaudzis -1280 EUR. Katrai 

dzīvojamajai mājai apsaimniekošanas maksa tiek noteikta atbilstoši tās 

tehniskajam stāvoklim un izmantotajiem pakalpojumiem ( ir mājas, kuras ir 

atteikušās no sanitārās uzkopes utml.). Ievērojami ir palielinājušies ieņēmumi 

no maksas pakalpojumiem no 96368 EUR uz 151708 EUR. 

2. Debitoru parādu samazinājums par  EUR 57271. 

3. Deviņu dzīvojamo māju projekta dokumentācija ir iesniegta ALTUM un tām ir 

piešķirti DME numuri. 

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 2019.GADĀ 
 

 
 

Gads 2017 2018 2019 

plāns 

2019 

Apgrozījums 1990913 2274835 1949749 1951764 

Apgrozāmie līdzekļi 1953117 1845710 1705915 1845710 

Īstermiņa saistības 1623907 1507471 436610 1237876 

Pašu kapitāla rentabilitāte 18.25 0.19 2.59 1.27 

Aktīvu rentabilitāte 3.94 0.05 0.52 0.36 

Realizācijas rentabilitāte 4.57 0.04 0.53 0.33 

Tekošā likviditāte 1.19 1.20 3.88 1.22 

Pašu kapitāla līdzdalība 22 23 20 27 

Neto peļņa 91067 968 10380 6423 

 

Kapitālsabiedrības pamatdarbības veids ir namu pārvaldīšana un 

apsaimniekošana. 2019.gadu  SIA JK Namu pārvalde noslēdza ar pozitīvu darbības 

rezultātu, jeb peļņu 6423 EUR  apmērā. Šādu rezultātu galvenokārt radīja tas, ka tika 

veikti ieguldījumi dzīvojamā fondā. Veikto ieguldījumu rezultātā ir samazinājusies 

bilances kopsumma par 305751 EUR, galvenokārt samazinājums ir sekojošās pozīcijās: 



’’Naudas līdzekļi’’ un ’’No īrniekiem saņemtie avansi’’, jo saņemts ir mazāk kā 

ieguldīts. 

Neto apgrozījums 2019.gadā  ir samazinājies par 323071 EUR ( kas saistīts ar 

uzkrājumu uzskaites maiņu, proti, ’’Maksājumi par turpmākajos periodos obligāto 

pārvaldīšanas darbību ietvaros veicamo dzīvojamās mājas remontu, atjaunošanu vai 

pārbūvi’’ tiek uzrādīti bilances postenī ‘’Saņemtie avansi remontiem’’, un neskar PZA 

kontus) salīdzinoši ar 2018.gadu. Izslēdzot šo maksājumu no 2018.gada PZA, kur tas 

sastāda 366852 EUR, iegūtu 43781 EUR pieaugumu. Tāpat ar uzskaites maiņu ir 

saistīts ārpakalpojumu dažādiem remontdarbiem samazinājums PZA postenī ’’Pārdotās 

ražošanas izmaksas’’. 2018.gadā, tās sastādīja EUR 393184 EUR, bet 2019.gadā 13461 

EUR, lai gan faktiski ārpakalpojums piesaistīts par 775377EUR. Lielie ārpakalpojumi 

tiek uzskaitīti bilances postenī ‘’Saņemtie avansi remontiem’’. Palielinājušās 

neizskaitāmā priekšnodokļa izmaksas no  EUR 29977 uz  EUR 44979, kas saistīts ar 

ieguldījumu veikšanu dzīvojamajā fondā. 

2019.gadā par  EUR 55340 palielinājušies saimnieciskās darbības ieņēmumi no 

dažādiem maksas pakalpojumiem, kas pamatā saistīts ar dažādu remontdarbu veikšanu. 

Pašu kapitālu rentabilitāte – 1.27%, kas ir par 1.08% pieaugusi salīdzinot ar 

pagājušo gadu. Aktīvu rentabilitāte uzlabojusies par 0.31%. Realizācijas rentabilitāte 

pieaugusi par 0.29%. Tekošā likviditāte ir pieaugusi par 0.02 

Pašu kapitāla līdzdalība 27%, tā pieaugusi par 4%, pārsniedzot plānoto par 7% 

Kopumā uzņēmums ir uzlabojis savus finansiālās darbības rādītājus salīdzinoši 

ar iepriekšējo gadu.  

 

 

 

 

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS 

Gads 2017 2018 
2019 

plāns 

2019 

Neto apgrozījums 1990913 2274835 1949749 1951764 

Pārdotās produkcijas ražošanas 

izmaksas 

-

1168489 

-

1743180 

-

1395778 

-

1406607 

Bruto peļņa vai zaudējumi 822424 531655 553971 545157 

Administrācijas izmaksas -437451 -508794 -404742 -491830 

Pārējie ieņēmumi 223589 157783 146151 313914 

Pārējās izmaksas -517495 -179547 -285000 360579 

Peļņa vai zaudējumi pirms 

nodokļiem 
91067 1097 

10380 6662 

Nodokļi  -129 0 -239 

Peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem 91067 968 10380 6423 

 
 

 

BILANCE 
 

Bilance  2017 2018 2019 2019 

AKTĪVS   plāns  

Nemateriālie ieguldījumi kopā 8926 10990 10441 7214 

Pamatlīdzekļi      

Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie 

stādījumi 40432 35651 

32961 30942 



Iekārtas un mašīnas 53207 51979 4126 82012 

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 21582 20640 124334 26425 

Pamatlīdzekļi kopā 115221 108270 161421 139379 

III Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi      

Citi debitori 235522 191370 118392 145163 

Ilgtermiņa ieguldījumi 235522 191370 118392 145163 

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 359669 310630 307186 291756 

Apgrozāmie līdzekļi      

Krājumi      

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 21516 34436 12000 52201 

Krājumi kopā 21516 34436 12000 52201 

Debitoru parādi      

Pircēju un pasūtītāju parādi 1003293 905866 769445 848595 

Citi debitori 110143 99642 36903 52216 

Nākamo periodu izmaksas 4975 10270 3000 10557 

Debitori kopā 1118411 1015778 809348 911368 

Naudas līdzekļi (kopā) 813190 795496 884567 595264 

Apgrozāmie līdzekļi kopā 1953117 1845710 1705915 1558833 

        Aktīvu kopsumma 2312786 2156340 2013101 1850589 
     

PASĪVS     

Pašu kapitāls     

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 570601 570601 570601 570601 

Nesadalītā peļņa      

         a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa -162608 -71541 -180525 -70573 

         b) pārskata gada nesadalītā peļņa 91067 968 10380 64238 

Nesadalītā peļņa kopā -71541 -70573 -170145 -70573 

Pašu kapitāls kopā 368392 500028 400456 506451 

II Uzkrājumi      

Uzkrājumi paredzamajiem remontiem   1057643  

Uzkrājumi atvaļinājumiem      

Uzkrājumi kopā   1057643  

Kreditori      

Ilgtermiņa parādi      

Aizņēmumi no kredītiestādēm 189819 148841 118392 106262 

Atliktā nodokļa saistības     

Ilgtermiņa kreditori kopā 189819 148841 118392 148841 

Īstermiņa kreditori      

Aizņēmumi no kredītiestādēm 38828 40775 36903 42579 

No īrniekiem saņemtie avansi remontiem 1094664 1171562 0 856937 

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem 449675 254275 319707 268648 

Nodokļi un sociālās nodrošināšanas 

maksājumi 10340  

75000 28831 

Pārējie kreditori 108  1000 168 

Uzkrātās saistības 30292 40859 4000 40713 

Īstermiņa kreditori kopā 1623907 1507471 436610 1237876 



Kreditori kopā 1813726 1656312 555002 1344138 

        Pasīvu kopsumma 2312786 2156340 2013101 1850589 

 

Sabiedrībā tiek ievērots bilances zelta likums: ilgtermiņa ieguldījumi tiek 

finansēti no pašu kapitāla un apgrozāmie līdzekļi pilnībā nosedz īstermiņa kreditoru 

parādus. 

 

 


