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IEVADS 

 

 
SIA JK Namu pārvaldes vidēja termiņa darbības stratēģija ir vidēja termiņa attīstības plānošanas 

dokuments, kurā noteikti uzņēmuma stratēģiskie mērķi, (t.sk., finanšu un nefinanšu mērķi, veikta 

kapitālsabiedrības stipro un vājo pušu, iespēju un draudu, risku analīze), kā arī definētas rīcības un 

aktivitātes, kas būtu īstenojamas 2017. - 2020.gadā. 

Šis dokuments nosaka SIA JK Namu pārvalde turpmākās attīstības virzienus, sadarbības principus 

un iespējas ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību, pilsētas iedzīvotājiem un citiem partneriem, risinot 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas un uzturēšanas jautājumus, kā arī kapitālsabiedrības 

efektīvas pārvaldības jautājumus kopā ar iesaistītajām pusēm. 

Stratēģija ir pamats SIA JK Namu pārvalde turpmākās darbības virziena noteikšanai un 

ievērošanai, ņemot vērā izvirzītos mērķus un uzdevumus. 

Dokumenta izstrāde veikta pamatojoties, uz Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 

pārvaldības likuma XII nodaļas 57.pantu. 

SIA JK Namu pārvalde stratēģijas izstrādē tiek ievērots kapitālsabiedrības pamata uzdevums – 

nodrošināt kvalitatīvu dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, kas ietver plašu un pārskatāmu 

informācijas sniegšanu, efektīvu darba organizāciju un sabiedrības attīstību. 

 

 

 
 

 

 

  



4 
 

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA PAR KAPITĀLSABIEDRĪBU 

 
Kapitālsabiedrības firma (nosaukums): SIA JK Namu pārvalde 
Tiesiskā forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
Juridiskā adrese: Andreja Pormaļa iela 39, Jēkabpils, LV-5201 
Reģistrācijas numurs: 45403000484 
Pievienotās vērtības reģistrācijas numurs: LV45403000484 
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: 14.11.1991. 
Reģistrācijas datums Komercreģistrā: 10.11.2004. 

 
SIA JK Namu pārvalde (turpmāk – Kapitālsabiedrība) tika izveidota 2004.gada 10.novembrī 

reorganizējot 1991.gada 14.novembrī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēto Jēkabpils 
pilsētas pašvaldības uzņēmumu „Namu pārvalde”. Jēkabpils pilsētas pašvaldības uzņēmums „Namu 
pārvalde” tika izveidots ar mērķi, lai nodrošinātu Jēkabpils pilsētas pašvaldības pastāvīgo funkciju - 
uzturēt pašvaldības dzīvojamo fondu un sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā. 
Reorganizācijas procesā Sabiedrība pārņēma visas Jēkabpils pilsētas pašvaldības uzņēmumu „Namu 
pārvalde” tiesības un pienākumus, tai skaitā, arī pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšanu. 
 

1.1. Pamatkapitāls 
Sabiedrības pamatkapitāla lielums ir EUR 570601,00 (Pieci simti septiņdesmit tūkstoši seši simti 
viens euro un 00 centi), ko veido 570601 (Pieci simti septiņdesmit tūkstoši seši simti viena) daļas. 
Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir EUR 1.00 (Viens euro un 00 centi). Sabiedrības 100 
% kapitāla daļu turētājs ir Jēkabpils pilsētas pašvaldība. 

 

1.2. Dalībnieki 
Sabiedrības dalībnieks ir Jēkabpils pilsētas pašvaldība. 

 

1.3. Vadības modelis 
Sabiedrības augstākā pārvaldes institūcija ir Dalībnieku sapulce, kuras funkcijas pilda kapitāla 
daļu turētājs – pašvaldības domes priekšsēdētājs.  
Sabiedrības izpildinstitūcija ir valde. Valdes sastāvā ir viens valdes loceklis. Valdi ieceļ 
Dalībnieku sapulce. Valde vada un pārstāv sabiedrību. 
Sabiedrībai ir Komercreģistrā reģistrēta prokūra. 

 

1.4. Uzdevumi un funkcijas 
Saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta septīto daļu, 

pašvaldības pienākums ir pārvaldīt dzīvojamo māju līdz tās pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu 
īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai. Lai nodrošinātu 
augstāk minētā normatīva akta izpildi, Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2016.gada 29.decembrī ir noslēgusi 
Līgumu par dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu ar Sabiedrību. Saskaņā ar šo līgumu 
Sabiedrība veic dzīvokļu īpašnieku nepārņemto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu un 
apsaimniekošanu. Sabiedrība pārvalda un apsaimnieko 228 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kurās ir 
6957 dzīvokļu īpašumi. No visiem dzīvokļu īpašumiem 27.5 % atrodas Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
īpašumā. 

Sabiedrībai, kā pašvaldības dzīvojamā fonda uzturētājam un apsaimniekotājam, galvenās 
funkcijas ir: 
1. pašvaldības, kā īpašnieka, dzīvokļu uzturēšana un apsaimniekošana; tai skaitā: Jēkabpils pilsētas 

domes īpašumā esošo dzīvojamo telpu īres līgumu slēgšana, saskaņā ar normatīvajiem aktiem un 
Jēkabpils pilsētas domes lēmumiem un norādījumiem; īres maksas un maksas par pakalpojumiem 
iekasēšana, noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu saistību savlaicīgas izpildes nodrošināšana, 
prasību celšana tiesā, pārstāvēšana tiesā, valsts un pašvaldību institūcijās saistībā ar noslēgtajiem 
līgumiem par pašvaldības dzīvokļu izīrēšanu, uzturēšanu, apsaimniekošanu.  

2. līdz dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar 
dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai veikt pašvaldības īpašumā vai 
valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, nodrošinot nepārtrauktu 
komunālo pakalpojumu sniegšanu pārvaldāmo dzīvojamo māju iedzīvotājiem; kas ietver: 
- līgumu slēgšana ar daudzdzīvokļu māju privatizēto dzīvokļu īpašniekiem par dzīvokļu 

īpašumos ietilpstošo dzīvojamo māju kopīpašuma un mājai piesaistīto zemes gabalu un 
palīgēku domājamo daļu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, pamatojoties uz īpašuma tiesību 
apliecinošiem dokumentiem; 

- līgumu slēgšana ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem daudzdzīvokļu māju nodrošināšanai 
ar pakalpojumiem, kuri ir saistīti ar dzīvokļu un neapdzīvojamo telpu lietošanu (siltumapgāde, 
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ūdensapgāde un kanalizācija, sadzīves atkritumu apsaimniekošana un citi nepieciešamie 
sabiedriskie (komunālie) pakalpojumi); 

- ikgadējā dzīvojamo māju, palīgēku un to būvkonstrukciju un komunikāciju apsekošana un 
dzīvokļu īpašnieku, īrnieku un neapdzīvojamo telpu nomnieku informēšana par dzīvojamo 
māju tehnisko stāvokli un nepieciešamajiem remontdarbiem un iepazīstināšana ar īstermiņa un 
ilgtermiņa plāniem to veikšanai; 

- nepieciešamo apkopes un remontdarbu veikšana dzīvojamo māju un palīgēku būvkonstrukciju 
un komunikāciju funkcionēšanas nodrošināšanai un mājām piesaistīto zemes gabalu uzturēšana 
apstiprināto ieņēmumu un izdevumu apjomu (tāmju) ietvaros; 

- īrnieku, nomnieku un dzīvokļu īpašnieku iemaksāto naudas līdzekļu pārvaldīšana, nodalot 
ieņēmumu un izdevumu uzskaiti atsevišķi katrai mājai un regulāri sniedzot atskaites par 
līdzekļu izlietošanu; 

- īres un apsaimniekošanas maksas, kā arī maksas par sniegto sabiedrisko (komunālajiem) 
pakalpojumu iekasēšana saskaņā ar valsts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apstiprinātiem 
tarifiem un savlaicīga norēķināšanās ar pakalpojumu sniedzējiem un citiem kreditoriem. 

 

1.5. Darbības veids 
Sabiedrības komercdarbības veidi atbilstoši NACE klasifikatoram: 
- Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10); 
- Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana (16.23); 
- Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana(25.11) 
- Mehāniskā apstrāde (25.62); 
- Biroju un veikalu mēbeļu ražošana (31.01); 
- Virtuves mēbeļu ražošana (31.02); 
- Citu mēbeļu ražošana (31.09); 
- Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus) (38.11); 
- Ūdensapgādes sistēmu būvniecība (42.21); 
- Elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība (42.22); 
- Ēku nojaukšana (43.11); 
- Elektroinstalācijas ierīkošana (43.21); 
- Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana /tā kā uz maģistrālo 

būvniecību/ (43.22); 
- Citu inženiersistēmu montāža (43.29); 
- Apmetēju darbi (43.31); 
- Galdnieku darbi (43.32); 
- Grīdas un sienu apdare (43.33); 
- Krāsotāju un stiklinieku darbi (43.34); 
- Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas (43.39); 
- Jumta seguma uzklāšana (43.91); 
- Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41); 
- Uzglabāšana un noliktavu saimniecība (52.10); 
- Kravu iekraušana un izkraušana (52.24); 
- Pārējās transporta palīgdarbības (52.29); 
- Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10); 
- Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20); 
- Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32); 
- Kravu automobiļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.12); 
- Vispārēja ēku tīrīšana (81.21); 
- Citas ēku un ražošanas objektu tīrīšanas un uzkopšanas darbības (81.22); 
- Mēbeļu un dzīvokļu iekārtu remonts (95.24). 

 

1.6. Informācija par īpašuma struktūru 
SIA JK Namu pārvalde īpašuma struktūra (tai skaitā līdzdalība citās sabiedrībās):  

- SIA JK Namu pārvalde 100% kapitāla daļu pieder Jēkabpils pilsētas pašvaldībai.  
- SIA JK Namu pārvalde nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās. 
 
 

1.7. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 
Kopš SIA JK Namu pārvalde saimnieciskās darbības uzsākšanas, finansiālās darbības gaitā 
patstāvīgi tiek veiktas iemaksas Latvijas valsts vai pašvaldības budžetos. Iemaksas 
valsts/pašvaldību budžetos pārsvarā tiek veiktas dažādu nodokļu/nodevu veidā. SIA JK Namu 
pārvalde veiktie maksājumi valsts un pašvaldību budžetā: 
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Nodeva vai nodoklis 2014 2015 2016 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 105 496.00 119 264.00 123 532.00 
Sociālās apdrošināšanas iemaksas 215 121.00 262 860.00 237 085.00 
Pievienotās vērtības nodoklis 19 620.00 15 060.00 93 494.00 
Uzņēmumu ienākuma nodoklis 32 413.00 7 746.00 10 360.00 

Nekustamā īpašuma nodoklis 1 682.00 1 861.00 1 906.00 
Dabas resursu nodoklis 47.00 37.00 00.00 
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 366.00 454.00 401.00 
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis 
Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis 

1 522.00 3 166.00 2 419.40 

Valsts nodeva par būvniecības pakalpojumiem 0.00 500.00 500.00 
KOPĀ: 376 267.00 410 948.00 469 697.40 

 

1.8. Neto apgrozījums 
 

 
 

1.9. Informācija un komunikācija 
Sekmīgā kopējo vides pārvaldības jautājumu risināšanā ārkārtīgi nozīmīga loma ir sabiedrības 

informācijai, izglītošanai un motivēšanai, lai panāktu iedzīvotāju videi draudzīgu rīcību, atbildību par 
saņemto pakalpojumu apmaksas veikšanu utml. Šobrīd iedzīvotāju informēšanai uzņēmums izmanto 
šādus informācijas kanālus:  
1. Tikšanās ar klientiem klātienē uzņēmuma telpās. Darbinieki klientiem sniedz priekšstatu par visu 

sabiedrību un tā pakalpojumu kvalitāti. Tiek pieņemti iesniegumi un pretenzijas, veikti 
skaidrojumi par izrakstītajiem rēķiniem, aprēķinu kārtību, slēgti līgumi, novirzīti klienti pie 
atbildīgajiem speciālistiem. 

2. Sarakste. SIA JK Namu pārvalde ir apjomīga dokumentu plūsma. Sarakste notiek ik dienas gan ar 
klientiem, gan dažādām iestādēm, organizācijām, uzņēmumiem. Kapitālsabiedrībā ir izstrādāts 
“Lietvedības reglaments”, kurā noteikta dokumentu saņemšanas, dokumentu virzības, atbilžu 
nosūtīšanas kārtība un kontrole, dokumentu noformēšanas prasības. 

3. Telekomunikācija. Lielākā daļa komunikācija ar klientiem notiek telefoniski. Klienti zvana, lai 
noskaidrotu vispārīgu informāciju, kontaktinformāciju, lai saņemtu atbildes par rēķiniem, ziņotu 
skaitītāju rādījumus, pieteiktu nepieciešamos remontdarbus, izteiktu pretenzijas u.tml. 

4. E-pasts. Klientiem ir iespēja regulāri saņemt rēķinu e-pastā, nosūtot iesniegumu uz 
kapitālsabiedrības e-pastu: info@jknp.lv uzdot sev interesējošus jautājumus un saņemt atbildi uz 
iesniegumā norādīto e-pastu. 

5. Pakalpojumu rēķini un tajos ietvertā papildus informācija. Pakalpojuma rēķinos tiek iekļauta 
dzīvokļa īpašniekam aktuālā informācija, piemēram, paziņojumi par norēķinu kārtības maiņu, par 
laiku un vietu, kur var iepazīties ar aprēķināto dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un 
apsaimniekošanas maksas tāmi nākamajam kalendāra gadam un kur var iepazīties ar pārskatu 
par iepriekšējā kalendāra gadā iekasēto un izlietoto maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu 
un apsaimniekošanu, u.c. 

6. Plānotas un izziņotas iedzīvotāju tikšanās uz vietas dzīvojamajās mājās (pagalmos, nomātās 
telpās). Kapitālsabiedrības pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošās mājas uzrauga ēku un 
apsaimniekojamo teritoriju pārziņi, kuri pārzina situāciju tajās un organizē darbus, t.sk., veic 
vizuālo apsekošanu, defektāciju, informē dzīvokļu īpašnieku kopības, kuras pieņem lēmumus par 
turpmāk veicamajām pārvaldnieka darbībām. Ja mājā ir nepieciešams veikt remontdarbus un to 
ir akceptējušas dzīvokļu īpašnieku kopības, ēku un apsaimniekojamo teritoriju pārziņi piesaista 
citus kapitālsabiedrības speciālistus darbu veikšanas organizēšanai. 

1450000

1500000

1550000

1600000

1650000

1700000

1750000

1800000

1850000

1900000

1950000

2012 2013 2014 2015 2016

Neto apgrozījums

mailto:info@jknp.lv


7 
 

7. Elektroniskā saziņa. SIA JK Namu pārvalde elektroniski ir nodrošinājusi klientus un jebkuru 
ieinteresēto personu ar publiski pieejamu mājas lapu - www.jknp.lv, kur ir visa aktuālā 
informācija par sabiedrību, pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošām mājām, ēku renovāciju, 
nozari regulējošiem normatīviem aktiem, kā arī skaidrojumi, aktualitātes, iepirkumi u.c. 

8. Vietējais laikraksts „Brīvā Daugava” un „Jaunais Vēstnesis”. 
9. SIA “Vidusdaugavas Televīzija”.  

Kapitālsabiedrībai ar esošiem cilvēkresursiem pastāv plašas iespējas uzlabot informācijas saturu, 
izplatīšanu un atgriezenisko saiti ar noteiktām mērķa grupām un vietējo sabiedrību kopumā, piemēram, 
papildināt mājas lapā esošo informāciju, organizēt vai piedalīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
organizētās informatīvās un iesaistošas akcijās u.c.  

Ārējās komunikācijas nodrošināšanai neapšaubāmi ir vajadzīgs laiks un kvalificētu speciālistu 
piesaiste. Ja regulāri tiktu papildināta uzņēmuma mājas lapa un vietējam laikrakstam „Brīvā Daugava” 
un „Jaunais Vēstnesis” tiktu sagatavoti izglītojoši un motivējoši raksti (piemēram, par daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju siltināšanas pozitīviem piemēriem Jēkabpils pilsētā un citur Latvijā – tādējādi izglītojot 
un motivējot arī Jēkabpils pilsētas iedzīvotājus veikt līdzīgus pasākumus), tas nestu pozitīvu rezultātu. 

 

1.10. Pārvaldība 
SIA JK Namu pārvalde valdes loceklis ikdienā veic kapitālsabiedrības vadīšanas funkcijas. 

Kapitālsabiedrība 2016.gadā vidēji ir nodarbināti 101 darbinieki, no tiem 20 administratīvie darbinieki, 
40 strādnieki un 41 sētnieki/apkopēji.  

Klientu apkalpošanai kapitālsabiedrība veic vairākus konkrētus uzdevumus: 
- Praktiska darba organizācijas koordinēšana. 
- Klientu konsultēšana dzīvojamo māju apsaimniekošanas, komunālo pakalpojumu 

(siltumenerģijas, ūdens un kanalizācijas piegāde, sadzīves atkritumu izvešana) jautājumos. 
- Apsaimniekošanas un atsevišķu komunālo maksājumu aprēķinu veikšana rēķinu sagatavošana un 

piegāde, maksājumu pieņemšana. 
- Lietvedības (līgumu slēgšana, izziņu izsniegšana) un grāmatvedības kārtošana, māju tāmju un 

pārskatu sastādīšana. 
- Vietējo statistikas datu apkopošana un uzkrāšana. 
- Apsaimniekošanas un atsevišķu komunālo maksājumu parādu piedziņa. 
- Sadarbība ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu apsaimniekošanas 

jautājumos.  
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SIA JK Namu pārvalde ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA 
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SEKRETĀRE, LIETVEDE 

PERSONĀLA UZSKAITES 

DARBINIEKS 

JURISKONSULTS 

ALGU, 
MATERIĀLU 
UZSKAITES 

GRĀMATVEDIS, 
KASIERIS 

GRĀMATVEDĪBAS 

UZSKAITVEDIS 

EKONOMISTE 

ĒKU IEKŠĒJO KOMUNIKĀCIJU 

MONTĀŽAS UN APKALPOŠANAS 

SPECIĀLISTS 
ELEKTROSISTĒMU 

INŽENIERIS 

ĒKU UN 

APSAIMNIEKOJAMO 

TERITORIJU PĀRZINIS 

DATORSISTĒMU UN 

DATORTĪKLU 

ADMINISTRATORS 

NOLIKTAVAS PĀRZINIS, 

DARBA AIZSARDZĪBAS 

SPECIĀLISTS 

KRĀSOTĀJS 

KRĀSOTĀJS APMETĒJS 

MŪRNIEKS 

GALDNIEKS 

LIFTU 

ELEKTROMEHĀNIĶIS 

SANTEHNIĶIS 

REMONTSTRĀDNIEKS 

GALVENAIS INŽENIERIS 

TĀMĒTĀJS 

ELEKTRIĶIS 

AUTOCELTŅA 

VADĪTĀJS 

VIRPOTĀJS 

PAŠKRĀVĒJA/AUTOMOBIĻA 

VADĪTĀJS 

REMONTSTRĀDNIEKS 

REMONTSTRĀDNIEKS  

APKURES KRĀŠŅU 

KURINĀTĀJS, 

DEŽURANTS 

SĒTNIEKS/APKOPĒJS 

PARĀDU PIEDZINĒJS 

SAIMNIECĪBAS 

VADĪTĀJS 
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2. INFORMĀCIJA PAR BIZNESA MODELI, TAI SKAITĀ KAPITĀLSABIEDRĪBAS 
PRODUKTIEM UN PAKALPOJUMIEM 

 

Kapitālsabiedrības pamatpakalpojums ir daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un tām pieguļošo 
teritoriju nepārtraukta un kvalitatīva pārvaldīšana un apsaimniekošana, kas sevī ietver māju tehnisko 
uzturēšanu, mājas un teritoriju sanitāro kopšanu, pārvaldīšanas darbību administrēšanu. 

Savā darbībā kapitālsabiedrība nodrošina: plānoto pakalpojumu (sanitārā kopšana, apkope un 
labiekārtošana) nepārtrauktību un kvalitāti; veic darbības, lai ieviestu jaunas un progresīvas darba 
metodes; veido un uztur sociāli atbildīga un ilgtspējīga uzņēmuma reputāciju; uztur augstu darba 
drošības līmeni. 

Saskaņā ar noslēgto Līgumu par dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu SIA JK Namu 
pārvaldei galvenās darbības funkcijas ir sekojošas: 
1. Jēkabpils pilsētas domes īpašumā esošo dzīvojamo telpu īres līgumu slēgšana, saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem un Jēkabpils pilsētas domes lēmumiem un norādījumiem;  
2. līgumu slēgšana ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju privatizēto dzīvokļu īpašniekiem par 

dzīvojamo māju kopīpašuma, mājai piesaistīto zemes gabalu un palīgēku pārvaldīšanu un 
apsaimniekošanu, pamatojoties uz īpašuma tiesību apliecinošiem dokumentiem; 

3. līgumu slēgšana ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
nodrošināšanai ar pakalpojumiem, kuri ir saistīti ar dzīvokļu un neapdzīvojamo telpu lietošanu 
(siltumapgāde, ūdensapgāde un kanalizācija, sadzīves atkritumu apsaimniekošana un citi 
nepieciešamie sabiedriskie (komunālie) pakalpojumi); 

4. ikgadējā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, palīgēku un to būvkonstrukciju un komunikāciju 
apsekošana un dzīvokļu īpašnieku, īrnieku un neapdzīvojamo telpu nomnieku informēšana par 
dzīvojamo māju tehnisko stāvokli un nepieciešamajiem remontdarbiem un iepazīstināšana ar 
īstermiņa un ilgtermiņa plāniem to veikšanai; 

5. nepieciešamo apkopes un remontdarbu veikšana dzīvojamo māju un palīgēku būvkonstrukciju un 
komunikāciju funkcionēšanas nodrošināšanai un mājām piesaistīto zemes gabalu uzturēšana 
apstiprināto ieņēmumu un izdevumu apjomu (tāmju) ietvaros;  

6. īrnieku, nomnieku un dzīvokļu īpašnieku iemaksāto naudas līdzekļu pārvaldīšana, nodalot 
ieņēmumu un izdevumu uzskaiti atsevišķi katrai mājai un regulāri sniedzot atskaites par līdzekļu 
izlietošanu;  

7. īres un nomas maksas, kā arī maksas par sabiedrisko (komunālajiem) pakalpojumu tarifiem 
iekasēšana saskaņā ar valsts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apstiprinātiem tarifiem un 
savlaicīga norēķināšanās ar pakalpojumu sniedzējiem un citiem kreditoriem.  
Papildus jau iepriekš minētajām funkcijām kapitālsabiedrība: 

1. nodrošina klientu apkalpošanu, organizē ērtus pieņemšanas laikus pie speciālistiem, kā arī 
bojājumu, avāriju, remontdarbu u.c. veida pieteikumu un iesniegumu (rakstveida, mutiski, 
telefoniski) reģistrāciju; 

2. nodrošina ātru un efektīvu iesniegumu izskatīšanu un problēmu risināšanas mehānismu, kā arī 
sniedz klientiem nepieciešamās izziņas un cita veida informāciju 

3. nodrošina avārijas dispečeru dienesta darbību 24 stundas diennaktī. Avārijas gadījumā savas 
kompetences ietvaros sniedz ar tās novēršanu saistītos darbus personām, kuru īpašumā vai 
valdījumā esošie dzīvokļu īpašumi atrodas kapitālsabiedrības apsaimniekošanā esošajās 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās; 

4. nodrošina pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu, tajā esošo iekārtu un komunikāciju 
apsekošanu; 

5. nodrošina pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu un dzīvojamo telpu remontdarbu organizēšanu un 
darbu izpildes kontroli; 
SIA JK Namu pārvalde darbojas saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 2.pantā 

noteiktajiem mērķiem, t.i.: 
1. nodrošināt dzīvojamo māju ekspluatāciju un uzturēšanu (fizisku saglabāšanu visā to 

ekspluatācijas laikā) atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 
2. veicināt dzīvojamo māju uzlabošanu visā to ekspluatācijas laikā; 
3. nodrošināt ikvienas dzīvojamās mājas pārvaldīšanas procesa nepārtrauktību; 
4. saglabāt un attīstīt dzīvojamo māju kā vides objektu estētiskās vērtības un līdz ar to arī attiecīgās 

vides estētiskās vērtības; 
5. dzīvojamo māju ekspluatācijas laikā novērst ar sabiedrības un vides drošību saistītus riskus; 
6. pilnveidot dzīvojamo māju pārvaldīšanā iesaistīto personu kvalifikāciju, lai uzlabotu 

pārvaldīšanas darba organizāciju un efektivitāti. 
Kapitālsabiedrība veicot dzīvojamo māju pārvaldīšanu nodrošina Dzīvojamo māju pārvaldīšanas 

likumā noteiktās pārvaldīšanas darbības. Dzīvojamās mājas pārvaldīšana ietver: 
1. obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības, proti: 
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1.1. dzīvojamās mājas uzturēšanu (fiziska saglabāšana) atbilstoši normatīvo aktu prasībām: 
- dzīvojamās mājas un tai piesaistītās teritorijas sanitārā apkope, 
- siltumenerģijas piegāde, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana, 

sadzīves atkritumu izvešana, slēdzot attiecīgu līgumu ar pakalpojuma sniedzēju, 
- elektroenerģijas nodrošināšana dzīvojamās mājas kopīpašumā esošajai daļai (arī 

kopīpašumā esošo iekārtu darbības nodrošināšanai), 
- dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope un 

kārtējais remonts, 
- dzīvojamai mājai kā vides objektam izvirzīto prasību izpildes nodrošināšana, 
- dzīvojamās mājas energoefektivitātei izvirzīto minimālo prasību izpildes nodrošināšana; 

1.2. pārvaldīšanas darba plānošana, organizēšana un pārraudzība, tajā skaitā: 
- dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darba plāna, tajā skaitā uzturēšanai nepieciešamo 

pasākumu un kārtējo remontu darba plāna, sagatavošana, 
- attiecīgā gada budžeta projekta sagatavošana, 
- finanšu uzskaites organizēšana; 

1.3. dzīvojamās mājas lietas vešana (izveido, kārto, aktualizē un glabā); 
1.4. līguma par piesaistītā zemesgabala lietošanu slēgšana ar zemesgabala īpašnieku; 
1.5. informācijas sniegšana valsts un pašvaldību institūcijām. 

2. citas pārvaldīšanas darbības, tās ir darbības, kas saistītas ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un 
tiek veiktas atbilstoši dzīvojamās mājas īpašnieka gribai un maksātspējai. Pie tām pieder ar 
dzīvojamās mājas uzlabošanu un attīstīšanu un šim nolūkam nepieciešamo pasākumu ilgtermiņa 
plāna sagatavošanu saistītās darbības. 
Kapitālsabiedrība pēc iedzīvotāju pieprasījuma sniedz arī šādus maksas pakalpojumus:  

1. ūdensapgādes sistēmu izbūve un rekonstrukcija;  
2. apkures sistēmu izbūve un rekonstrukcija;  
3. kanalizācijas sistēmu izbūve un rekonstrukcija;  
4. sanitārtehnisko ierīču uzstādīšana un remonts;  
5. ūdens skaitītāju nomaiņa un uzstādīšana;  
6. elektromontāžas darbi;  
7. specializētā autotransporta noma.  

SIA JK Namu pārvalde veic pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķinu daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājās saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1014 „Kārtība, 
kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu” (spēkā no 2008.gada 
18.decembra). 

Ieņēmumu daļā tiek atspoguļota apsaimniekošanas maksa, nekustamā īpašuma nodoklis, zemes 
nomas maksa un citi ieņēmumi (nomas maksa, maksa par internetu u.tml.), uzkrājumu veidošana vai 
pārtēriņa dzēšana. 

Izdevumu daļa ir izvērsta un tajā tiek atspoguļoti visi nepieciešamie mājas uzturēšanas darbi un 
izmaksas: dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas un tai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala 
sanitārā kopšana un labiekārtošana, dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti (ūdensvada un 
kanalizācijas sistēma, siltumapgādes sistēmas, elektroapgādes sistēma, māju konstruktīvie elementi), 
mājas pārvaldīšanas pakalpojumi (finanšu uzskaite, juridisko pakalpojumu un lietvedības 
nodrošināšana), pārvaldnieka administratīvie izdevumi (administratīvo ēku uzturēšanas, pasta un 
sakaru pakalpojumi, informācijas tehnoloģiju pakalpojumi un citi izdevumi – projektu ieviešanas 
vienības nodrošināšana, iepirkumu veikšanas nodrošināšana, sabiedrisko attiecību nodrošināšana, 
darba drošības nodrošināšana iestādē, sagādes nodrošināšana iestādē, komercsabiedrības vadības 
nodrošināšana u.tml.), citi izdevumi (nekustamā īpašuma nodoklis, zemes nomas maksa u.tml.), kā arī 
izdevumus neparedzētiem ārkārtas gadījumiem, ja tādi ir veikti (norādot katra darba nosaukumu, 
izmaksas un veikšanas laiku), citi izdevumi. 

Ieskaitot 2016.gadu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa 
kapitālsabiedrības klientiem ir noteikta atkarībā no dzīvojamās mājas labiekārtotības līmeņa: 

Mājas labiekārtojums euro/m2 

• daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kuras nav nodrošinātas ar centralizētās siltumapgādes, 
ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumiem 

0.41 

• daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kuras nav nodrošinātas ar centralizēto siltumapgādi 0.45 

• daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kuras ir labiekārtotas 0.50 
No 2017.gada dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa kapitālsabiedrības 

klientiem ir noteikta atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1014 „Kārtība, 
kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu”, ņemot vērā katras 
mājas faktisko stāvokli.  
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Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa ir no 0.41 euro/m2 līdz 0.75 euro/m2. 
Pašvaldībai piederošajām dzīvojamām telpām, par kurām īres Dzīvojamās telpas īres līgums 

noslēgts pēc 2001.gada 31.decembra, proporcionāli izīrētās dzīvojamās telpas platībai, papildus 
noteiktajai īres (kas sastāv no apsaimniekošanas maksas) maksai, ir piemērota peļņas daļa 0.10 euro par 
vienu kvadrātmetru mēnesī. 

Privatizēto dzīvokļu platība ir aptuveni 72.5 % no kopējās SIA JK Namu pārvalde apsaimniekotās 
dzīvojamā fonda platības, pārējie dzīvokļi ir neprivatizēti. Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā ir 
pietiekams dzīvojamais fonds, lai nākotnē pilsētai piesaistītu jaunus iedzīvotājus, lai varētu nodrošināt 
dzīvojamo platību visiem interesentiem, kuri vēlas dzīvokļus īrēt. Taču jāatzīmē fakts, ka dzīvojamā 
fonda kvalitāte ir vidēja vai zema, t.i., gandrīz visos pašvaldības dzīvokļos nepieciešams remonts. 
Kopumā dzīvojamais fonds ir pasliktinājies, un gan pašvaldībai, gan privātpersonām trūkst finansējuma 
māju un dzīvokļu renovācijai un modernizācijai. 

Problemātiska ir arī dzīvojamā fonda esošā kvalitāte energoefektivitātes ziņā. Diemžēl līdz 
2016.gadam tikai 4 (četrās) apsaimniekošanā esošās daudzdzīvokļu mājās SIA JK Namu pārvalde ir 
realizējusi mājas energoefektivitātes paaugstināšanas (tas ir, siltināšanas) projektu, piesaistot Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) programmas līdzfinansējumu. Šis var kalpot kā labās prakses 
piemērs arī citiem pilsētas daudzdzīvokļu namu iemītniekiem un SIA JK Namu pārvalde kopīgu 
energoefektivitātes paaugstināšanas projektu realizēšanai. 

Daudzdzīvokļu ēku dzīvojamam fondam ir jāveic visaptveroša atjaunošana, kas ietver gan 
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, gan ar energoefektivitāti nesaistītus pasākumus. Veicot 
ēkā vienlaikus visus pasākumus, nevis atsevišķi, ir ekonomiski izdevīgāk un tehniski vieglāk, kā 
rezultātā ir iespēja iegūt vislabāko rezultātu un lielākos enerģijas ietaupījumus. Padomju laikā celtajām 
daudzdzīvokļu ēkām visaptverošu ēku atjaunošanas projektos ieteicams ietvert sekojošus 
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus:  
1. norobežojošo konstrukciju siltināšana;  
2. logu, ārdurvju un apkures sistēmas sildelementu (radiatoru) nomaiņa;  
3. apkures sistēmas renovācija;  
4. karstā ūdens sistēmas renovācija;  
5. jaunas ventilācijas sistēmas izveide;  
6. atjaunojamo energoresursu izmantošana (pēc vienošanās);  
7. enerģijas monitoringa sistēma.  

Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, visi iepriekš minētie pasākumi ir jāīsteno vienlaicīgi kā 
nedalāms pasākumu kopums. Visaptverošas atjaunošanas ietvaros ieteicams veikt arī ar 
energoefektivitāti nesaistītus darbus, kas nodrošina ēkas turpmāku drošu ekspluatāciju un ilgtspēju:  
1. norobežojošo konstrukciju un to elementu remonts;  
2. kāpņu telpas kosmētiskais un mājas ieejas mezgla remonts;  
3. balkonu un lodžiju renovācija;  
4. lietus ūdens novadīšanas sistēmas sakārtošana;  
5. jauna aukstā ūdens un kanalizācijas sistēmas izveide, ja nepieciešams;  
6. jumta renovācija.  

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kurās daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki un SIA JK Namu 
pārvalde kopīgi realizēja energoefektivitātes paaugstināšanas projektu, piesaistot Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūras (LIAA) programmas līdzfinansējumu: 
1. Slimnīcas ielā 4, Jēkabpilī 
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2. Bebru ielā 30, Jēkabpilī 

 
3. Dārzu ielā 5, Jēkabpilī 

 
4. Nameja ielā 1, Jēkabpilī 
 

 
Darbus, kas ir saistīti ar dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, izpilda SIA JK Namu 

pārvalde, izmantojot ražošanas tehniskās bāzes iespējas. Izņēmuma gadījumos, lai nodrošinātu 
ekonomiski izdevīgāko risinājumu, remontdarbus un tehnisko apkopi var nodrošināt darbuzņēmējs, kuru 
piesaista noteikta pakalpojuma izpildei un, kas tiek izvēlēts, pamatojoties uz iepirkuma procedūru 
rezultātiem. Iepirkuma procedūras tiek rīkotas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. 

Kapitālsabiedrība ir reģistrēta: 
1. Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā no 2012.gada 26.jūnija (reģistrācijas numurs 153); 
2. Būvkomersantu reģistrā no 2012.gada 27.aprīļa (būvkomersanta reģistrācijas numurs Nr. 9675-
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R). Būvkomersantu reģistrā reģistrētās darbības sfēras, kurās buvkomersants veic komercdarbību: 
- ēku būvdarbu vadīšanai un būvuzraudzība; 

3. kā arī kapitālsabiedrība ir Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas biedrs. 
Kapitālsabiedrībai ir izdots sertifikāts „Par atbilstību namu pārvaldītāja un apsaimniekotāja 

kvalifikācijai” ar atbilstības apstiprināšanu katru gadu (izdota: Latvijas manu pārvaldītāju un 
apsaimniekotāju asociācija). 
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3. KAPITĀLSABIEDRĪBAS STIPRO UN VĀJO PUŠU ANALĪZE 
 

IEKŠĒJIE FAKTORI 
Stiprās puses (S) Vājās puses (V) 

• Daudzfunkcionāls un konkurētspējīgs 
uzņēmums. 

• Vairāk nekā 20 gadu pieredze daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju apsaimniekošanā. 

• Izdevīga atrašanās vieta (kapitālsabiedrībai ir 
divi namu apsaimniekošanas iecirkņi pilsētā). 

• Tiek veidots apsaimniekojamo ēku finanšu 
uzkrājums daudzdzīvokļu mājā nepieciešamo 
remontdarbu veikšanai. 

• Sakārtoti daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
individuālie siltummezgli. 

• Atbilstoša esošo darbinieku kvalifikācija. 
• Augstas ražošanas bāzes tehniskās iespējas. 
• Konkurētspējīgas sniegto pakalpojumu cenas. 
• Laipna un atsaucīga attieksme pret klientiem. 
• Citu maksas pakalpojumu, kas nav dzīvojamo 

māju apsaimniekošana, sniegšana iedzīvotājiem 
un uzņēmumiem. 

• Apsaimniekošanā esošo māju īpašniekiem un 
īrniekiem ir iespēja norēķināties par 
apsaimniekošanas maksu, īri, apkuri (par apkuri 
tikai mājas Jēkabpilī, Madonas iela 26, 28, 28A, 
28B, Rīgas iela 227, 229, 231, Ķieģeļu iela 14A) 
bez komisijas. 

• Sadarbība ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību. 

• Iedzīvotāju zemā maksātspēja un negatīvā 
sociālā situācija pilsētā, kas kavē parādu 
piedziņu. 

• Komunikāciju fiziskais nolietojumus lielā daļā 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju. 

• Iedzīvotāju zemais zināšanu līmenis par dzīvokļa 
īpašnieka pienākumiem un tiesībām, sava 
īpašuma apsaimniekošanu. 

• Apsaimniekoto māju fiziskais nolietojums, kas 
nav energoefektīvs un rada nepievilcīgu pilsētas 
tēlu. 

• Nepilnības klientu norēķinu programmas 
darbībā, kā arī apsaimniekošanas maksas 
aprēķinu plānošanas un izlietošanas uzskaitē. 

• Konservatīva pieeja jauninājumu ieviešanā un 
darbinieku inertums. 

• Pasīvi dzīvokļu īpašnieki, kā rezultātā zema 
iniciatīva īstenot energoefektivitātes projektus. 

• Liels darba apjoms. 
• Kvalificētu darbinieku trūkums. 
• Iedzīvotājiem nav pietiekošas informācijas par 

kapitālsabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem 
un to cenu, piemēram, sanitārtehnisko ierīču 
uzstādīšana un remonts; elektromontāžas darbi; 
specializētā autotransporta noma.  

• Nepietiekoša informācijas izplatīšana un 
komunikācija ar iedzīvotājiem par jautājumiem, 
kas saistīti ar dzīvojamo māju apsaimniekošanu 
un remontdarbu (gan avārijas, gan plānoto) 
veikšanu. 

• Tīša, apzināta (vai neapzināta) mantas bojāšana 
no iedzīvotāju puses. 

ĀRĒJIE FAKTORI 
Iespējas (I) Draudi (D) 

• Jaunu moderno tehnoloģiju ieviešana 
kapitālsabiedrībā, inovatīvu materiālu un moderno 
pielietojamo tehnoloģiju izmantošana 
pakalpojumu sniegšanā 

• Esošo darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana, 
kvalificētu profesionāli tehnisko darbinieku 
piesaiste kapitālsabiedrībā.  

• Atalgojuma paaugstināšana un lielākas sociālās 
garantijas darbiniekiem. 

• Mācību un darba prakšu nodrošināšana. 
• Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

energoefektivitātes paaugstināšanas projektu 
realizācija. 

• Pakalpojumu klāsta palielināšana. 
• Sabiedrības informēšanas pasākumu 

paaugstināšana (t.sk., kapitālsabiedrības mājas 
lapas papildināšana un informācijas izplatīšana 
iedzīvotājiem par pakalpojumu pieejamību un 
izmaksu veidošanos). 

• Darbs ar sabiedrību un atzīstama reputācija. 
• Eiropas Savienības finansējuma piesaiste 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanā. 
• Pašvaldības dzīvojamā fonda paplašināšana. 

• Mainīga valsts nodokļu politika, likumdošanas 
neparedzēta ietekme. 

• Jaunu konkurentu parādīšanās kapitālsabiedrības 
darbības jomā. 

• Kvalificētu speciālistu skaita turpmāka 
samazināšanās kapitālsabiedrībā un pilsētā 
kopumā, sakarā ar nepietiekamu darba samaksu 
(speciālistu trūkums). 

• Pakalpojuma saņēmēju maksātspējas 
samazināšanās un kopējās sociāli ekonomiskās 
situācijas pasliktināšanās. 

• Nepieciešamo resursu, tehnisko līdzekļu un 
materiālu cenu paaugstināšanās (piemēram, cenu 
kāpums  energoresursiem, kas negatīvi ietekmēs 
tarifus). 

• Esošās programmatūras novecošanās pie strauju 
informācijas tehnoloģiju attīstības. 

• Finanšu līdzekļu nepietiekamība, lai veiktu 
nepieciešamos remontdarbus daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājās. 

• Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju celtniecības 
trūkums. 



15 
 

4. TIRGUS ANALĪZE, KONKURENTU UN KLIENTU APRAKSTS 

 
SIA JK Namu pārvalde pārvaldīšanā un apsaimniekošanā uz 2017.gada 01.janvāri atrodas 228 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kopējo platību 318324.79 m2, kopējo dzīvokļu skaitu 6957, no tiem 
neprivatizēto dzīvokļu skaits ir 1914, privatizēto dzīvokļu skaits ir 5043. Pakalpojumi tiek sniegti gan 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības pārvaldīšanā esošajām mājām, gan atsevišķām dzīvokļu īpašnieku 
kopībām, kuras no pašvaldības ir pārņēmušās dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības. 

Lielākais namu apsaimniekošanas uzņēmums Jēkabpils pilsētā ir SIA JK Namu pārvalde, kas ir 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība. Jau vairāk kā 20 gadus kapitālsabiedrības 
apsaimniekošanā ir atradušās ne mazāk kā 225 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. 

Gads 
Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde apsaimniekošanā esošās mājas (skaits) 

pilnvarojuma līgums ar pašvaldību pilnvarojuma līgums ar dzīvokļu īpašniekiem 
2013.gads 226 1 
2014.gads 226 1 
2015.gads 225 1 

2016.gads 228 5 
Pastāv arī citi namu apsaimniekotāji ar salīdzinoši nelielu apsaimniekojamo māju skaitu (skat. 

1.att.): 
• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”Pils rajona Namu pārvalde” – apsaimnieko 15 daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas; 
• Biedrība ”Bebru Atmoda” – apsaimnieko 2 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas; 
• Jēkabpils dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "Neretieši" – apsaimnieko 2 daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas; 
• Dzīvokļu īpašnieku biedrība ”JAUNIEŠI” – apsaimnieko 1 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju; 
• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”SĒLIJAS NAMSAIMNIEKS” – apsaimnieko 1 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju. 
Aktīvākie daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieki izveido dzīvokļu īpašnieku biedrības un paši 

saviem spēkiem apsaimnieko māju. 

1.attēls 
Jēkabpils namu apsaimniekošanas tirgus sadalījums 

 

  

Namu apsaimniekotāji Jēkabpilī

SIA Bebru atmoda Dzīvokļu īpašnieku biedrība Jaunieši

SIA Sēlijas namsaimnieks DzĪKS Neretieši

SIA Pils rajona namu pārvalde Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde
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5. KAPITĀLSABIEDRĪBAS VISPĀRĒJIE STRATĒĢISKIE MĒRĶI 

 
5.1. MISIJA 

Veikt kvalitatīvu un nepārtrauktu dzīvojamo māju apsaimniekošanu un uzturēšanu, nodrošinot 
pārvaldīšanas procesa nepārtrauktību, veicinot dzīvojamo māju uzlabošanu visā to ekspluatācijas laikā. 
Izveidot dzīvojamā fonda apsaimniekošanas maksas sadalījuma kritērijus un ieviest tos praksē, 
nosakot īpašuma pārvaldīšanas izdevumus atkarībā no apsaimniekojamā objekta stāvokļa. 
5.2. VĪZIJA 

2020.gadā sabiedrība turpina sekmīgi attīstīt pārvaldīto dzīvojamo fondu. Uzlabot 
kapitālsabiedrības reputāciju iedzīvotāju vidū un turpināt ieņemt līdera pozīcijas namu 
apsaimniekošanas jomā Jēkabpilī. 

Kapitālsabiedrība nodrošina dzīvojamo māju apsaimniekošanas pakalpojumus kvalitatīvi, 
pamatojoties uz personāla profesionalitāti, pieredzi, efektīvu finanšu līdzekļu izlietojumu dzīvojamo 
māju remontam un uzlabošanai, atbilstoši dzīvokļu kopības lēmumiem un maksātspējai, piemērojot 
progresīvas pārvaldības un darbu izpildes metodes. 

Apsaimniekošanas maksas noteikšana tiek balstīta uz iepriekšējo pieredzi konkrētā īpašuma 
pārvaldīšanā, ko ir iespējams detalizēti atspoguļot un pierādīt pakalpojuma ņēmējam. Jaunā īpašumu 
pārvaldīšanas cenu noteikšanas metodika ļauj daudzdzīvokļu dzīvojamo namu iedzīvotājiem izprast 
apsaimniekošanas maksā ietilpstošos pakalpojumus un to izmaksu pamatotību. 

SIA JK Namu pārvalde finansējumu veido ieņēmumi no dzīvojamo māju apsaimniekošanas 
maksas un citiem maksas pakalpojumiem; sadarbības projektu rezultātā iegūtais finansējums. 
5.3. SABIEDRĪBAS VĒRTĪBAS  

Savā darbībā kapitālsabiedrība izceļ šādas pamatvērtības:  
1. Profesionalitāte – kapitālsabiedrības darbiniekiem ir pieredze un zināšanas savā jomā, kas tiek 

mērķtiecīgi un pastāvīgi pilnveidotas, tādējādi uzlabojot sniegto pakalpojumu kvalitāti un 
paaugstinot klientu apmierinātību;  

2. Orientēšanās uz rezultātu – izvirzīto uzdevumu izpilde solītajā termiņā un apjomā, iniciatīva, 
radoša un proaktīva rīcība nepieciešamā rezultāta sasniegšanā; 

3. Komandas darbs – būtiski priekšnoteikumi rezultatīvam un efektīvam darbam ir sadarbība, 
paļaušanās uz kolēģiem, cita viedokļa cienīšana un lojalitāte uzņēmumam;  

4. Atbildība – ikkatrs ir atbildīgs par uzticēto uzdevumu izpildi, saviem pieņemtajiem lēmumiem 
un ar maksimālu rūpību attiecas pret uzticēto īpašumu;  

5. Atklātība – kapitālsabiedrības darbība ir caurskatāma un saprotama visiem – darbiniekiem, 
klientiem, sabiedrībai, kapitāla daļu turētājam. 

5.4. GALVENIE STRATĒĢISKIE MĒRĶI 
SIA JK Namu pārvalde galvenie stratēģiskie mērķi: 

1. Nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu dzīvojamo māju apsaimniekošanu un pārvaldīšanu, 
efektīvi izmantojot finanšu līdzekļus.  

2. Veicināt pasākumu īstenošanu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanai un kapitālo 
remontu veikšanai.  

3. Nodrošināt kapitālsabiedrības konkurētspēju, apgūstot jaunas tehnoloģijas, modernizējot tehniku, 
veicinot personāla attīstību. 

4. Panākt klientu apmierinātību ar sniedzamajiem pakalpojumiem, uzturēt komunikāciju ar 
sabiedrību kopumā.  
Vidējā termiņa stratēģiskie mērķi ietver kvalitatīvu un nepārtrauktu dzīvojamo māju 

apsaimniekošanu un uzturēšanu. Pamatojoties uz noteiktajiem mērķiem, tiek izvirzīti veicamie 
uzdevumi 2017.-2020.gadam un prognozēti sasniedzamie rezultāti. 
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KAPITĀLSABIEDRĪBAS UZDEVUMI UN REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI 

Uzdevumi Sasniedzamais rezultāts Rezultatīvais rādītājs Izpildes termiņš 
Nepieciešamie resursi, 

euro 

1. NODROŠINĀT NEPĀRTRAUKTU UN KVALITATĪVU DZĪVOJAMO MĀJU APSAIMNIEKOŠANU UN PĀRVALDĪŠANU 

1.1. Nodrošināt dzīvojamo māju tehniskās 
apkopes.  

Dzīvojamās mājas ir uzturētas labā stāvoklī. 
Savlaicīgi tiek konstatēti un novērsti 
bojājumi. Inženierkomunikāciju tehniskie 
parametri un tehnisko iekārtu režīms atbilst 
noteiktām normām. 

100% apsaimniekošanā esoša 
dzīvojamā fonda. Pamatojoties uz 
28.09.2010. MK noteikumiem 
Nr.907 „Noteikumi par dzīvojamās 
mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, 
kārtējo remontu un 
energoefektivitātes minimālajam 
prasībām” darbi tiek izpildīti 
noteiktā termiņā. 

2017.-2020. Uz esošo resursu bāzes 

1.2. Veikt dzīvojamo māju kārtējos 
remontdarbus un ārkārtas 
remontdarbus.  

Darbi izpildīti savlaicīgi un kvalitatīvi. 
Finanšu līdzekļi izlietoti efektīvi, saskaņā ar 
darba tāmēm un/vai darba uzdevumiem. 

100% attiecībā pret konstatēto 
defektu skaitu un 100% izpildītie 
darbi atbilst augstai kvalitātei. 

2017.-2020. EUR 884 023.00 
(sk. tabulu Remontdarbu 
plāna un to izmaksu 
apkopojums 2017.-
2020.gadam) 

1.3. Veikt dzīvojamo māju un tām 
pieguļošo teritoriju sanitāro 
uzkopšanu un labiekārtošanas darbus. 

Teritorijas ir sakoptas savlaicīgi un atbilstoši 
sanitārās apkopes noteikumiem.  

100% apsaimniekošanā esošo 
pieguļošo teritoriju un koplietošanas 
telpu. 

2017.-2020. EUR 193 479.75 

1.4. Debitoru parādu atgūšanas 
efektivitātes paaugstināšana: 
• Lursoft datu bāzes – monitorings – 

izmantošana. 
• Regulārs darbs ar debitoriem 

(parādniekiem) – savlaicīga 
parādnieku apzināšana un 
nemaksāšanas iemeslu 
noskaidrošana, pirmstiesas 
brīdinājumu izsniegšana, tiesvedību 
uzsākšana, tiesas nolēmumu 
izpilde. 

Laika resursu ietaupījums - jo Lursoft sistēma 
sekos svarīgajiem notikumiem, kas saistīti ar 
konkrēto debitoru. Samazināts zaudējumu 
risks - pakalpojums nodrošinās, ka 
nepalaidīsim garām svarīgākos notikumus 
interesējošo personu lokā (piemēram, 
maksātnespēju, mantojuma ziņas u.c.). 
Apvienota iespēja sekot izmaiņām daudzos 
reģistros - sistēma nodrošina automatizētu 
sekošanu ap 140 dažādiem notikumiem 
(maksātnespējas notikumi, mantojuma ziņas, 
Latvijas Vēstneša sludinājumu monitorings). 

Debitoru parāda apjoma 
samazināšanās. 

2017.-2020. EUR 3 990,00 

1.5. Pilnveidot finanšu vadību, efektīvi 
izlietot finanšu līdzekļus 

Pilnveidota saimnieciskās un finansiālās 
darbības datu uzskaite. Ekonomiski pamatotas 
saimnieciskās darbības izmaksas. Nodrošināta 

Ieviestas progresīvas informācijas 
sistēmas, kuras ļauj veikt pilnvērtīgu 
uzskaiti, kontrolēt izmaksas. 
Izmaksas ir atbilstošas izejvielu un 

2017.-2020. Uz esošo resursu bāzes 

https://www.klientuportfelis.lv/lv/monitorejamie-notikumi
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rentabilitātes un maksātspējas rādītāju 
kontrole. 

resursu cenām. Uzlaboti finanšu 
rādītāji. 

1.6. Uzlabot administratīvā darba kvalitāti 
• Regulāras sapulces, problēmu 

risināšana; 
• Pilnveidot Iekšējās kontroles 

sistēmu; 
• Uzlabota komunikācija ar 

klientiem. 

Darbinieki ir informēti un zinoši par ikdienas 
veicamo darbu. Tiek novērsts nepilnīgs un 
nekvalitatīvs darbs. Klientiem tiek sniegta 
pilnīga, noteiktā termiņā un aktuāla 
informācija 
 

Sakārtota iekšējā vide. Darbinieku 
apmierinātība. Klientu 
apmierinātība. 

2017.-2020. Uz esošo resursu bāzes 

1.7. Aktivizēt uzņēmuma darbību, lai 
dzīvokļu īpašnieki pārņemtu 
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas 
tiesības no pašvaldības. 
Pārvaldīšanas līgumu noslēgšana. 

Izpildīti likuma „Par valsts un pašvaldību 
dzīvojamo māju privatizāciju” nosacījumi, tas 
ir, pārņemtas dzīvojamo māju pārvaldīšanas 
tiesības un izvēlēta piemērotākā pārvaldīšanas 
forma. Atbilstoši normatīvajiem aktiem 
sakārtotas līgumattiecības starp dzīvokļu 
īpašniekiem un mājas pārvaldnieku. 

25% no kopējā dzīvojamo māju 
skaita 

2017.-2020. Papildus viena štata 
vienība EUR 9 640.00 
(gadā) 

2. VEICINĀT PASĀKUMU ĪSTENOŠANU DZĪVOJAMO MĀJU ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAI UN KAPITĀLO REMONTU VEIKŠANAI 

2.1. Veikt dzīvojamo māju novērtējumu, 
informēt īpašniekus par 
nepieciešamajiem, neatliekamajiem 
darbiem. Pārskatīt un pilnveidot 
vizuālās apsekošanas aktos 
atspoguļojamo informāciju par māju 
tehnisko stāvokli un veicamo 
remontdarbu plāniem. Vizuālās 
apsekošanas aktos atspoguļoto 
informāciju papildināt ar 
fotofiksāciju un nepieciešamo 
remontdarbu sarakstu prioritātes 
kārtībā. 

Novērtēts māju tehniskais stāvoklis, savlaicīgi 
konstatēti un novērsti bojājumi. 

Sagatavots apsekošanas akts/ 
ziņojums par veicamo darbu plānu 
katrai dzīvojamai mājai. 

2017.-2020. Uz esošo resursu bāzes 

2.2. Veikt inženiertīklu un iekārtu 
modernizāciju un rekonstrukciju. 

Nodrošināta inženierkomunikāciju un 
tehnoloģisko iekārtu bezavārijas darbība. 

iekšējie tīkli ir labā stāvoklī 70 % no 
kopējā dzīvojamā fonda 

2017.-2020.  

2.3. Nodrošināt izstrādāto un realizēto 
projektu pasākumu īstenošanu 
dzīvojamo māju energoefektivitātes 
paaugstināšanai un kapitālo remontu 
veikšanai izmantot Eiropas 
Savienības fondu programmu 

Samazināts energoresursu patēriņš. Uzlabojas 
dzīvojamās mājas tehniskais stāvoklis. 

Uzlabojas dzīvojamās mājas 
tehniskais stāvoklis. 

2017.-2020. Dzīvokļu īpašnieku 
finansējums piesaistot 
Eiropas Savienības 
līdzfinansējumu. 
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iespējas. Informēt daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju īpašniekus par 
iespēju izmantot Eiropas Savienības 
līdzekļus, lai veiktu māju renovāciju. 

2.4. Veikt remontdarbu organizācijas 
uzlabošanu, izveidojot iekšējo 
kontroles sistēmu par remontdarbu 
veikšanu, uzraudzību. 

Tiek nodrošināta nepārtraukta plānoto 
remontdarbu veikšana, kas vērsta uz 
dzīvojamo māju tehniskā stāvokļa kvalitatīvu 
saglabāšanu un uzlabošanu. Remontdarbi tiek 
veikti laikā un kvalitatīvi 

100% veiktie remontdarbi 2017.-2020. Uz esošo resursu bāzes 

2.5. Izstrādāt iekšējo bāzi par dzīvojamo 
māju tehnisko stāvokli, 
nepieciešamajiem un veiktajiem 
darbiem. 

Vienota, savlaicīgi aktualizēta māju tehniskā 
stāvokļa, nepieciešamo darbu, paveikto darbu 
datu bāze 

100% aktuāla un pilnīga informācija 
uzņēmuma darbiniekiem 

2017.-2020. Uz esošo resursu bāzes 

2.6. Informēt dzīvokļu īpašniekus par 
dzīvokļa īpašnieka tiesībām un 
pienākumiem, vairot dzīvokļu 
īpašnieku interesi, izpratni un 
pozitīvu attieksmi sava un 
kopīpašuma pārvaldīšanā. 

Zinošs, sabiedriski aktīvs dzīvokļu īpašnieks, 
kas rūpējas par īpašuma saglabāšanu. 

Sniegta informācija par dzīvokļa 
īpašnieka tiesībām un pienākumiem, 
ko uzliek dzīvokļa īpašums. Sniegta 
izsmeļoša informācija par 
nepieciešamajiem darbiem un 
dzīvojamās mājas bilanci.  

2017.-2020. Uz esošo resursu bāzes 

3. NODROŠINĀT KAPITĀLSABIEDRĪBAS KONKURĒTSPĒJU, APGŪSTOT JAUNAS TEHNOLOĢIJAS, MODERNIZĒJOT TEHNIKU, VEICINOT 
PERSONĀLA ATTĪSTĪBU 

3.1. Modernizēt nepieciešamo 
specializēto transportu, instrumentus 
un datortehniku. 

Uzlabota darbu izpildes kvalitāte. Atbilstoša 
darba un drošības prasībām tehnika, 
instrumenti. Palielināta konkurētspēja. 

Nav sūdzību par veiktajiem 
darbiem. Atjaunoti tehniskie resursi. 
Izpildīto remontdarbu apjoma 
pieaugums. 

2017.-2020. EUR 50 000.00 

3.2. Palielināt darbinieku profesionalitāti 
dažādos semināros, apmācībās, 
darbiniekus informēšanu par 
aktuāliem jautājumiem. 

Personāla izglītība, kvalifikācija un 
kompetence atbilst ieņemamajam amatam. 

100% kvalitatīvs uzņēmuma 
ikdienas darbs. 

2017.-2020. EUR 2 000.00 

3.3. Pilnveidot un ieviest mūsdienīgus 
tehnoloģiskos risinājumus 
• Pilnveidot un ieviest iekšējās 

programmas, datu bāzes. 

Mūsdienīgas apsaimniekošanas programmas. 
Datu ievade un apmaiņa starp uzņēmuma 
darbiniekiem. Kvalitatīvs un pilnīgs 
uzņēmuma darbs. 

100% kvalitatīvs uzņēmuma 
ikdienas darbs. 

2017.-2020. EUR 30 000.00 

4. PANĀKT KLIENTU APMIERINĀTĪBU AR SNIEDZAMAJIEM PAKALPOJUMIEM, UZTURĒT KOMUNIKĀCIJU AR SABIEDRĪBU KOPUMĀ 

4.1. Veicināt uzņēmuma pozitīva tēla 
veidošanu sabiedrībā. Regulāri 
papildināt kapitālsabiedrības mājas 

Savlaicīga, normatīvajos aktos noteiktajā 
termiņā, informēta sabiedrība par aktuālajiem 
jautājumiem. 

Publiskoti raksti, aktualizēta 
informācija kapitālsabiedrības 
mājas lapā internetā www.jknp.lv  

2017.-2020. Uz esošo resursu bāzes 

http://www.jknp.lv/
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lapu ar informāciju par aktualitātēm 
kapitālsabiedrības darbībā. 

4.2. Noturēt un iespēju robežās palielināt 
tirgus daļu.  

Esošo apsaimniekošanā māju saglabāšana, 
jaunu piesaiste. 

100% esošais apsaimniekojamais 
dzīvojamais fonds 

2017.-2020. Uz esošo resursu bāzes 

4.3. Novērtēt pakalpojumu kvalitāti Pozitīva viedokļa būtisks pārsvars. 100% 2017.-2020. Uz esošo resursu bāzes 
4.4. Uzklausīt iedzīvotājus, nodrošināt 

darbības atklātību, uzlabot 
komunikācijas kvalitāti 
• Jautājumu/problēmu operatīva 

risināšana; 
• Klientu informēšana par avārijas 

remontdarbiem; 
• Pilnveidot sabiedrības mājas lapu 

internetā www.jknp.lv; 
• Nodrošināt, lai dzīvokļu īpašnieku 

sapulcēs tiktu sniegta pilnvērtīga 
informācija, izmantojot informāciju 
tehnoloģiju sniegtās iespējas 
(bildes, atskaites); 

• E-pārvaldnieks pakalpojumu 
ieviešana (saņemt rēķinus 
elektroniski, apskatīt dzīvojamās 
mājas tāmi (gan plānoto gan 
faktisko). 

Savstarpējās sadarbības uzlabošana un 
uzticības paaugstināšana. Sagatavotas atbildes 
pēc būtības uz saņemtajiem iesniegumiem. 
Veikta saņemto mutisko un rakstisko sūdzību 
analīze. Veidojas efektīva informācijas 
apmaiņa ar katru klientu. E-pārvaldnieks 
nodrošina ātru, ērtu un savlaicīgu rēķinu un 
citas informācijas saņemšanu (t.sk. klientiem, 
kas dzīvo ārzemēs). Klientiem tiek 
nodrošināta maksimāli plašāka iespēja aktīvāk 
iesaistīties sava īpašuma apsaimniekošanas 
plānošanā. 

Normatīvajos aktos noteiktajos 
termiņos sniegta izsmeļoša un 
kvalitatīva informācija klientam. 
Sūdzību skaita samazināšanās. 

2017.-2020. Uz esošo resursu bāzes 
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REMONTDARBU PLĀNA UN TO IZMAKSU APKOPOJUMS 

2017.-2020.gadam 
 

N
r.

p
.k

. 

Pasākumi/aktivitātes Mājas adrese Sasniedzamie rezultāti 
Plānotās 
izmaksas 

EUR 

Finansējuma 
avots 

1. Dzīvojamā fonda remontdarbi: 
1.1. Jumta seguma remonts/nomaiņa Rīgas iela 253, 162, Celtnieku iela 9, 

Bebru iela 23, Auseklīša iela 3, J.Raiņa 
iela 6, Dārzu iela 8, Brīvības iela 111, 
94, 2H/2, Bebru iela 31, Celtnieku iela 
15, 11A 
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69 975.00 

Ieņēmumi no 
sniegtajiem 

pakalpojumiem 
(apsaimniekošanas 
maksas), atbilstoši 

normatīvo aktu 
regulējumam papildus 

piesaistot dzīvokļu 
īpašnieku finansējumu 

1.2. Logu maiņa koplietošanas telpās Viestura iela 41, 26, 14, 13B, Nameja 
iela 34, Draudzības aleja 21, 15, 11, 
Dārzu iela 1, Celtnieku iela 3, Jaunā iela 
24, Nameja iela 24 

41 199.00 

1.3. Logu nomaiņa siltummezglā Celtnieku iela 11A 474,00 

1.4. Pagraba logu nomaiņa Palejas iela 11, Draudzības aleja 23 6 202.00 
1.5. Ieejas ārdurvju nomaiņa Draudzības aleja 26 Celtnieku iela 7, 

Brīvības iela 173 
7 742.00 

1.6. Ieejas ārdurvju krāsošana Viestura iela 16 948.00 
1.7. Stikla bloku daļēja nomaiņa Viestura iela 31 316.00 
1.8. Gala sienu siltināšana Nameja iela 18, Jaunā iela 31C 20 887.00 
1.9. Mājas fasādes krāsojuma atjaunošana Rīgas iela 241, 175, 170, Brīvības iela 

90, Aizkraukles iela 5 
7 387.00 

1.10. Ārsienu remonts Celtnieku iela 17, Brīvības iela 7 3 950.00 
1.11. Cokola remonts Brīvības iela 7 1 225.00 
1.12. Fasādes paneļu šuvju hermetizācija Viesītes iela 51, 49, 47, 39, 18B, 18A, 

Nameja iela 34, 30, 26, 20C, 18, 16, 
Jaunā iela 24, 22, Draudzības aleja19, 
Celtnieku iela 17A, 17, Bebru iela 27, 
26,  
23, 16, 11, 7, 1, Auseklīša iela 21, 15, 
Auseklīša iela 3 

11 530.00 
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1.13. Betona apmaļu un/vai mājas pamatu plākšņu 
remonts 

Viestura iela 26, 13B, Viesītes iela 51, 
49, 47, 41, 18B, 18A, 18, Ozolu iela 3, 
Palejas iela 13, 11, Nameja iela 34, 30, 
20C, 18, 16, 14, Meža iela 6, Liepu iela 
22, Jaunā iela 34, 24, 22, Draudzības 
aleja 23, 20, 11, 10, 8, Celtnieku iela 19, 
17A, 17, 11A, Brīvības iela 274, 239, 
174, Bebru iela 22, Bebru iela 16, 11, 9, 
7, 5, 1, Auseklīša iela 21, 15, 3, Aizupes 
iela 3 

180 974.00 

1.14. Pamatu siltināšana, hidroizolācijas atjaunošana, 
pamatu apmales atjaunošana 

Draudzības aleja 26 7 900.00 

1.15 Teritorijas labiekārtošanas darbi (piemēram: soliņu 
uzstādīšana, spēļu ierīču demontāža vai 
uzstādīšana) 

Draudzības aleja 19 500.00 

1.16. Pastkastīšu nomaiņa Draudzības aleja 19 650.00 

1.17. Koplietošanas telpu kosmētiskais remonts Nameja iela 1, Viestura iela 14B, 14, 
Viesītes iela 39, Rīgas iela 190A, 137, 
Palejas iela 13, 9, Nameja iela 36, 
Krasta iela 63, Draudzības aleja 26, 24, 
8, Dārzu iela 7, Brīvības iela 173, 5A, 
Jaunā iela 24, Nameja iela 24 

103 375.00 

1.18. Grīdas seguma nomaiņa koplietošanas telpās Celtnieku iela 11A 790.00 
1.19. Skrsteņgalvu pārmūrēšana Rīgas iela 241, 216C, 164, 162, 104, 

J.Raiņa iela 6, Madonas iela 91, 30A, 
Aizkraukles iela 5, Aizupes iela 3 

11 500.00 

1.20. Ieejas jumtiņu remonts Viestura iela 38A, 16, Viesītes iela 47, 
41, Nameja iela 30, 26, 18, 16, 
Draudzības aleja 20, 15, 10, Bebru iela 
27, 1. 

9 283.00 

1.21. Saimniecības palīgēku remonts Jāņa iela 20 500.00 
1.22. Ventilācijas izvadu remonts Zīlānu iela 4 3 318.00 

1.23. Balkona ekrānu sānu malu uzstādīšana Nameja iela 1 1 155.00 
1.24. Balkona ekrānu nomaiņa Viestura iela 38A, Viesītes iela 41, 18B, 

18A, Slimnīcas iela 2, Nameja iela 30, 
20C, 14, Jaunā iela 24, Draudzības aleja 
10, Celtnieku iela 9, Auseklīša iela 21 

46 645.00 
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1.25. Balkona pilastru/dzelzbetona konstrukciju 
remonts 

Viestura iela 14B, Viesītes iela 47, 
Nameja iela 26, Jaunā iela 24, Bebru 
iela 33, 27, 26, 23, 22, 16, 11, 9, 5, 1 

28 000.00 

1.26. Balkonu dzelzbetona konstrukciju remonts, 
balkonu ekrānu nomaiņa 

Viesītes iela 51, Nameja iela 34, 
Auseklīša iela 4 

7 229.00 

1.27. Lodžiju ekrānu nomaiņa Viestura iela 41, K.Skaubīša iela 14, 
Draudzības aleja 20, Brīvības iela 9 

6 636.00 

1.28. Lodžiju dzelsbetona konstrukciju remonts, ekrānu 
atjaunošana 

Zemgales iela 7, Celtnieku iela 11 10 191.00 

1.29. Lietus ūdens notekcauruļu sistēmas remonts Zaļā iela 8, Kuģu iela 9, Draudzības 
aleja 20, Dārzu iela 1, Brīvības iela 274, 
193, 111, Aizkraukles iela 5 

5 712.00 

1.30. Soliņu krāsošana Viestura iela 38A, 36A 1 000.00 
2. Elektroapgādes sistēmas remontdarbi: 

2.1. Elektroapgādes sistēmas remontdarbi atbilstoši faktiskajai situācijai Iedzīvotāju dzīves apstākļu 
uzlabošana, kāpņu telpu 
labiekārtošana. Mūsdienīgas vides 
nodrošināšana, vienlaicīgi veicot 
energoresursu ietaupījumu. 

 Ieņēmumi no 
sniegtajiem 

pakalpojumiem 
(apsaimniekošanas 
maksas), atbilstoši 

normatīvo aktu 
regulējumam papildus 

piesaistot dzīvokļu 
īpašnieku finansējumu 

3. Iekšējo inženierkomunikāciju sistēmas remontdarbi: 

3.1. Kanalizācijas tīklu nomaiņa mājas pagrabā (no 
stāvvadiem līdz akai) 

Bebru iela 18, Celtnieku iela 15, 
Draudzības aleja 16, 18, 19, Viestura 
iela 26, 38C, Viesītes iela 18. 

Kopējā tīklu stāvokļa uzlabošana, 
kā rezultātā tiks nodrošināta 
kvalitatīva pakalpojuma sniegšana. 
Iedzīvotāju apmierinātības līmeņa 
celšana. 

45 000.00 

Ieņēmumi no 
sniegtajiem 

pakalpojumiem 
(apsaimniekošanas 
maksas), atbilstoši 

normatīvo aktu 
regulējumam papildus 

piesaistot dzīvokļu 
īpašnieku finansējumu 

3.2. Aukstā ūdens tīklu nomaiņa mājas pagrabā (no 
stāvvadiem, ne tikai no ventiļa, līdz ievadam) 

Celtnieku iela 11, 13, 17, 17A, 
Draudzības aleja 20, Jaunā iela 24 

Atjaunot esošo tīklu tehnisko 
stāvokli, samazināt avārijas 
stāvoklī esošo tīklu daudzumu, 
nodrošināt nepārtrauktu un 
kvalitatīvu ūdens piegādi. 
Iedzīvotāju apmierinātības līmeņa 
celšana. 

34 000.00 

3.3. Karstā ūdens tīklu nomaiņa mājas pagrabā (no 
stāvvadiem, ne tikai no ventiļa) 

Bebru iela 7, 9, Viesītes iela 18, 18B 32 000.00 
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33.4. Apkures tīklu nomaiņa mājā/mājas pagrabā Draudzības aleja 13, 19, Nameja iela 18, 
Rīgas iela 104, Viestura iela 14B, 
Ķieģeļu iela 13B, 13C, Rīgas ielā 229 

Inženierkomunikāciju stāvokļa 
uzlabošana (stāvvadu un guļvadu 
maiņa, ventiļu maiņa), kas 
samazina avārijas situācijas 
rašanās iespējamību. Cauruļvadu 
siltumizolācijas atjaunošana ļauj 
sasniegt lielākus 
siltumietaupījumus, tādējādi 
samazinot enerģijas patēriņu. 
Iedzīvotāju apmierinātības līmeņa 
celšana. 

85 000.00 

3.5. Apkures ventiļu un siltumizolācijas nomaiņa 
mājas pagrabā 

Rīgas iela 190A, Draudzības aleja 19, 
26, Viesītes iela 41, Viestura iela 14, 16 

53 500.00 

3.6. Apkures un karstā ūdens ventiļu nomaiņa mājas 
pagrabā 

Celtnieku iela 3, 11, 15 13 000.00 

3.7. Lietus kanalizācijas tīklu nomaiņa mājas bēniņos Draudzības aleja 23 Tiks nodrošināta kvalitatīva lietus 
ūdens novadīšana. 

4 000.00 

3.8. Iekšējo inženierkomunikāciju sistēmas avārijas 
remontdarbi 

atbilstoši faktiskajai situācijai Ātra un kvalitatīva avārijas 
situācijas novēršana, pēc iespējas 
ātrāk atjaunojot klientiem 
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas 
un/vai siltuma padevi. 
Problemātisko vietu apzināšana, 
nepieciešamības gadījumā – to 
iekļaujot remontdarbu plānā. 

 

4. Iekškvartālu piebraucamo ceļu un trotuāru asfaltbetona seguma bedrīšu remonts 

4.1. Ieeju bojāto betona plākšņu remonts Viestura iela 38C Tiks nodrošināts, ka piebraucamo 
ceļu un trotuāru virsmas ir līdzenas, 
bez bedrēm. Iedzīvotāju 
apmierinātības līmeņa celšana. 

830.00 Ieņēmumi no 
sniegtajiem 

pakalpojumiem 
(apsaimniekošanas 
maksas), atbilstoši 

normatīvo aktu 
regulējumam papildus 

piesaistot dzīvokļu 
īpašnieku finansējumu 

4.2. Gājēju celiņu remonts Viestura iela 31, Draudzības aleja 23,19 19 500.00 
4.3. Iekškvartālu piebraucamo ceļu un trotuāru 

asfaltbetona seguma bedrīšu remonts 
atbilstoši faktiskajai situācijai  
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6. NEFINANŠU MĒRĶI 

 
Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde 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. 
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7. 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 siltumnoturības 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. FINANŠU MĒRĶI1 
 

 

 

 

 

 

Gads 2016 2017 2018 2019 2020 
Apgrozījums 1892408 1911332 1930445 1949749 1969246 

Apgrozāmie līdzekļi 1487194 1569620 1592705 1705915 1726046 
Īstermiņa saistības 653576 523573 465610 436610 436610 
Pašu kapitāla rentabilitāte -8,82 2,72 2,91 2,59 2,46 
Aktīvu rentabilitāte 0,39 0,54 0,58 0,52 0,48 
Realizācijas rentabilitāte -1,72 0,54 0,59 0,53 0,51 
Tekošā likviditāte 2,26 2,97 3,39 3,88 3,93 

Pašu kapitāla līdzdalība 20 20 20 20 20 
Neto peļņa -32502 10316 11368 10380 10111 

 

 

 

  

                                                           
1 “Plānotie finanšu mērķi 2017. - 2020.gadam” 
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7.2. PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS2 

 

Gads 2016 2017 2018 2019 2020 

Neto apgrozījums 1892408 1911332 1930445 1949749 1969246 

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas -1332836 -1354161 -1375828 -1395778 -1416017 

Bruto peļņa vai zaudējumi 559572 557171 554617 553971 553229 

Administrācijas izmaksas -363307 -377839 -392953 -404742 -405000 

Pārējie ieņēmumi 143268 143984 144704 146151 146882 

Pārējās izmaksas -332388 -313000 -295000 -285000 -285000 

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas 
izmaksas -46 0 0 0 0 

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem 7099 10316 11368 10380 10111 

Nodokļi -39601         

Peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem -32502 10316 11368 10380 10111 

 

 

 

 

 

  

                                                           
2 Plānotais peļņas vai zaudējumu aprēķins 2017. - 2020.gadam 
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7.3. BILANCE3 
 

Bilance  2016 2017 2018 2019 2020 

AKTĪVS      

Nemateriālie ieguldījumi kopā 347 30330 28814 27373 26004 

Pamatlīdzekļi           

Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi 45213 40692 36623 32961 29665 

Iekārtas un mašīnas 8059 6447 5158 4126 3301 

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 16044 62835 125029 124334 224804 

Pamatlīdzekļi kopā 69316 109974 166810 161421 257770 

III Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi           

Citi debitori 278855 192198 155295 118392 81489 

Ilgtermiņa ieguldījumi 278855 192198 155295 118392 81489 

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 348518 332502 350919 307186 365263 

Apgrozāmie līdzekļi           

Krājumi           

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 11418 12000 12000 12000 12000 

Krājumi kopā 11418 12000 12000 12000 12000 

Debitoru parādi           

Pircēju un pasūtītāju parādi 897443 852571 809942 769445 730973 

Citi debitori 46740 36903 36903 36903 36903 

Nākamo periodu izmaksas 3012 3000 3000 3000 3000 

Debitori kopā 947195 892474 849845 809348 770876 

Naudas līdzekļi (kopā) 528581 665146 730860 884567 943170 

Apgrozāmie līdzekļi kopā 1487194 1569620 1592705 1705915 1726046 

        Aktīvu kopsumma 1835712 1902122 1943624 2013101 2091309 

Bilance       

PASĪVS 2016 2017 2018 2019 2020 

Pašu kapitāls      

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 570601 570601 570601 570601 570601 

Nesadalītā peļņa           

         a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa -169707 -202209 -191893 -180525 -170145 

         b) pārskata gada nesadalītā peļņa -32502 10316 11368 10380 10111 

Nesadalītā peļņa kopā -202209 -191893 -180525 -170145 -160034 

Pašu kapitāls kopā 368392 378708 390076 400456 410567 

II Uzkrājumi           

Uzkrājumi paredzamajiem remontiem 584643 807643 932643 1057643 1162643 

Uzkrājumi atvaļinājumiem           

Uzkrājumi kopā 584643 807643 932643 1057643 1162643 

Kreditori           

Ilgtermiņa parādi           

Aizņēmumi no kredītiestādēm 229101 192198 155295 118392 81489 

Atliktā nodokļa saistības 0 0 0 0 0 

Ilgtermiņa kreditori kopā 229101 192198 155295 118392 81489 

Īstermiņa kreditori           

Aizņēmumi no kredītiestādēm 36903 36903 36903 36903 36903 

No īrniekiem saņemtie avansi 3572         

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem 489846 391670 341707 319707 319707 

Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi 94563 90000 82000 75000 75000 

Pārējie kreditori 705 1000 1000 1000 1000 

Uzkrātās saistības 27987 4000 4000 4000 4000 

Īstermiņa kreditori kopā 653576 523573 465610 436610 436610 

Kreditori kopā 882677 715771 620905 555002 518099 

        Pasīvu kopsumma 1835712 1902122 1943624 2013101 2091309 

                                                           
3 Plānotā SIA JK Namu pārvalde bilance 2017. - 2020.gadam 
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8. RISKU ANALĪZE 
 

SIA JK Namu pārvalde savā darbībā ir pakļauta dažādiem riskiem, tomēr arī riskēt un ciest 
zaudējumus ir jāmācās. Izvairīties no riska nav iespējams, bet to var paredzēt, novērtēt un censties pret 
to nodrošināties, samazināt riska pakāpi.  

Apzinot galvenos riskus ir noteikti galvenie uzdevumi to novēršanai/samazināšanai. 

Apzināto risku veidi Uzdevumi risku novēršanai/samazināšanai 

OPERACIONĀLIE RISKI 
• Iekšējie krāpnieciskie darījumi; 
• Ārējie krāpnieciskie darījumi; 
• Nekorekta attieksme pret klientiem, neatbilstoši 

produkti un komercdarbības prakse ; 
• Materiālo aktīvu bojājumi - piemēram, 

terorisms, vandālisms, ugunsgrēki, plūdi; 
• Komercdarbības pārrāvumi un sistēmu kļūdas 

(defekti);  
• Nepilnības izpildes, piegādes un procesa 

vadībā.  

Veikt ieguldījumus atbilstošās datu apstrādes un 
informācijas drošības tehnoloģijās; 
kapitālsabiedrības darba procesu reglamentēšana; 
regulārā reglamentējošo dokumentu bāzes 
aktualizēšana; iekšējās kontroles sistēmas 
regulārā pilnveidošana (limitu pārskatīšana, 
atskaišu sistēmas pilnveidošana, organizatoriskās 
struktūras pārskatīšana atbilstoši 
kapitālsabiedrības attīstības tempiem u.c.) un 
pārraudzība; pilnvaru sadalījuma principu un 
pakļautības ievērošana; regulāra sākotnējo 
dokumentu un rēķinu, kas saistīti ar 
kapitālsabiedrības darījumiem, salīdzināšana; 
kvalificētu speciālistu atlase; darbinieku 
pastāvīga apmācība un to kvalifikācijas celšana; 
ārpakalpojumu saņemšana atbilstoši 
normatīvajiem aktiem. 

FINANŠU RISKI 
• Iedzīvotāju maksātspējas samazināšanās 

(kopējās sociāli ekonomiskās situācijas 
pasliktināšanās). 

• Neparedzamas izejmateriālu, tehnisko līdzekļu 
un resursu cenu paaugstināšanās; 

• Neplānoti izdevumi (soda naudas, tiesvedība). 

Veidot finanšu rezerves, uzkrājumus, sekot līdzi 
kapitālsabiedrības naudas plūsmai, izmantot 
īstermiņa kredītus, sadarboties ar vairākiem 
biznesa partneriem, veikt mērķtiecīgu un 
sistemātisku darbu debitoru parādu atgūšanā. 

REPUTĀCIJAS RISKI 

• Negatīvs sabiedrības viedoklis par 
kapitālsabiedrību. 

• Negatīvs sabiedrības viedoklis par uzņēmuma 
sniegtajiem pakalpojumiem. 

Nodrošināta ārējo un iekšējo normatīvo aktu un 
regulējošo institūciju prasību ievērošanas 
pastāvīgu kontroli; strikti ievērot maksājumu 
disciplīnu, t.sk. savlaicīga norēķinu klientu 
uzdevumā veikšana u.c.; nodrošināt kontroli par 
atskaišu datu un citas publicējamās informācijas 
ticamību un precizitāti; veikt masu medijos 
publicējamās informācijas, kura var skart 
kapitālsabiedrības reputāciju, pastāvīgu 
monitoringu; ievietot informāciju par 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
apsaimniekošanas jautājumiem 
kapitālsabiedrības mājas lapā internetā. 

TIRGUS RISKI 
• Klientu skaita turpmāka samazināšanās. 
• Jaunu konkurentu parādīšanās. 
• Jaunas prasības kvalitātes un citos standartos. 

Nepārtraukti pētīt tirgu, sekot līdzi tirgus 
izmaiņām (cenu svārstībām, pieprasījuma un 
piedāvājuma izmaiņām, klientu maksātspējai), 
sekot līdzi potenciālo konkurentu darbībai, 
klientu vajadzībām un vērtību maiņai, uzlabot 
sava pakalpojuma kvalitāti, ieviest jauninājumus, 
meklēt jaunus klientus, plānot un attīstīt jaunus 
papildus pakalpojumus. 

STRATĒĢISKIE RISKI 
• Kļūdas kapitālsabiedrības stratēģiskajā darbībā; Pastāvīgi kontrolēt kapitālsabiedrības darbības 

pašreizējo rādītāju atbilstību kapitālsabiedrības 
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• Nepietiekami apzināti un noteikti darbības 
perspektīvie virzieni un mērķi; 

• Nepietiekami organizatoriskie lēmumi izvirzīto 
mērķu sasniegšanai. 

attīstības stratēģiskajam plānam, kā arī 
nepieciešamības gadījumā labot 
kapitālsabiedrības  attīstības stratēģisko plānu. 

VIDES RISKI 
• Darba apstākļi, epidēmijas un citi līdzīga 

rakstura riski. 
• Vētras un/vai ugunsgrēki. 

Izmantot obligāto un brīvprātīgo apdrošināšanu 
(īpašuma, tehnikas, iekārtas, darbinieku 
veselības), iespēju robežās nodrošināt apsardzes 
sistēmu, stingri ievērot darba drošības un 
ugunsdrošības noteikumus. 

POLITISKIE RISKI 
• Nepietiekoša ārējā komunikācija ar galveno 

sadarbības partneri – Jēkabpils pilsētas 
pašvaldību. 

• Nodokļu politikas izmaiņas. 
• Normatīvo aktu izmaiņas attiecībā uz namu 

apsaimniekošanu, tās darbību. 

Regulāri tikties ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
pārstāvjiem, apmeklēt nozarē nozīmīgus 
seminārus un informatīvas tikšanās valsts 
mērogā, sekot līdzi visam jaunajam, kas notiek 
valsts un pašvaldības ekonomikā, politikā un 
finanšu sfērā, veidot finanšu fondu. 

RAŽOŠANAS RISKI 
• Nepietiekošs tehniskās bāzes nodrošinājums. 
• Novecojušas tehnoloģijas, transporta vienības. 
• Izejvielu/materiālu kvalitātes neatbilstība. 
• IT programmatūras sakaru traucējumi. 
• Iekārtu traucējumi, sistēmas bojājumi. 

Sadalīt risku, sniedzot plašāku pakalpojumu 
klāstu, regulāri pārbaudīt iepirkto izejvielu un 
materiālu kvalitāti un ievērot optimālus to 
uzglabāšanas apstākļus, sekot līdzi iekārtu 
tehniskajam stāvoklim, laikus novērst to 
trūkumus un savlaicīgi plānot jaunu 
pamatlīdzekļu iegādi. 

CILVĒCISKĀ FAKTORA RISKI 

• Kvalificētu speciālistu aizplūšana. 
• Nepietiekoša iekšējā komunikācija darbinieku 

vidū. 
• Nepietiekoša informācijas izplatīšana 

klientiem. 
• Darbinieku bezatbildība, nolaidība, darba 

kultūras degradācija, ilgstošas slimības. 
• Klientu neparedzētas rīcības sekas. 

Paredzēt jebkura darbinieka aizstāšanas iespēju, 
veidot spēcīgu, uzticīgu darbinieku "komandu", 
rūpīgi izvēlēties darbinieku atlases metodes, 
ievērot godīgas konkurences principus, uzturēt 
labas attiecības gan ar uzņēmuma darbiniekiem, 
gan ar konkurentiem, gan klientiem. 
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9. KAPITĀLSABIEDRĪBAS DARBĪBAS EFEKTIVITĀTI RAKSTUROJOŠIE 
REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI 

 

Īstenojot Vidēja termiņa darbības stratēģiju 2017.-2020.gadam, prognozējami šādi rezultāti:  
1. Kvalitatīvi sniegti pakalpojumi. 
2. Apmierināti un uzticami klienti. 
3. Uzlabota uzņēmuma reputācija.  
4. Profesionāli un konkurētspējīgi darbinieki.  
5. Pilsētas iedzīvotājiem un viesiem patīkama apkārtējā vide.  
6. Uzlabota dzīvojamo māju energoefektivitāte un tehniskais stāvoklis.  
7. Aktīva dzīvokļu īpašnieku līdzdalība dzīvojamo māju pārvaldīšanā. 

Lai uzraudzītu SIA JK Namu pārvalde vidējā termiņa stratēģijas 2017.-2020.gadam īstenošanu, 
nepieciešams paredzēt monitoringa pasākumu kopumu, kas paredz ikgadēju datu apkopošanu par katru 
darbību.  

Kā vidējā termiņa stratēģijas izvērtēšanas kritēriji (rezultātu rādītāji) 2016.gadā un prognoze 
2017.-2020.gadam tiek izvirzīti: 

Nr.p.k. Rādītājs 2016.gadā 
Prognoze 

2017.-2020.gadam 
1. Apsaimniekoto dzīvojamo māju skaits  

t.sk.  
228  

1.1. - Labiekārtoto dzīvojamo māju skaits 146  
1.2. - Daļēji labiekārtoto dzīvojamo māju skaits 31  
1.3. - Nelabiekārtoto dzīvojamo māju skaits 51  

2. Noslēgto dzīvojamo māju pilnvarojuma līgumu 
skaits 

5 ↑ 

3. Dzīvojamo māju skaits, kam veikts energoaudits 0 ↑ 
4. Īstenoto dzīvojamo māju energoefektivitātes 

uzlabošanas projektu skaits 
0 ↑ 

5. Informatīvi izglītojošie pasākumi par dzīvojamo 
māju apsaimniekošanas tiesību pārņemšanu no 
pašvaldības 

1 ↑ 

6. Dzīvojamo māju skaits, kuru pārvaldīšanas un 
apsaimniekošanas tiesības ir pārņēmuši dzīvokļu 
īpašnieki vai to pilnvarotā persona 

1 ↑ 

7. Dzīvojamo māju skaits, kurās veikti būvdarbi, t.sk.   

7.1. Jumta seguma nomaiņa/remonts 2  
7.2. Lifta remonts 1  
7.3. Uzstādītas jaunas pastkastītes, veikts kāpņu telpu 

daļējs remonts 
2  

7.4. Kāpņu telpu remonts 9  
7.5. Ēkas fasādes remonts 1  
7.6. Logu nomaiņa koplietošanas telpās 1  

7.7. Kāpņu telpu kosmētiskais remonts 9  
7.8. Dūmvada (skursteņa) galvas remonts 1  
7.9. Balkonu/lodžiju remonts 3  

7.10. Balkonu/lodžiju ekrānu nomaiņa 0  
7.11. Kanalizācijas sistēmas remonts/nomaiņa 7  
7.12. Ūdensvada sistēmas remonts/nomaiņa 8  

7.13. Uzstādīts individuāls siltmenerģijas skaitītājs 7  
7.14. Lietus kanalizācijas sistēmas remonts 4  
7.15. Iekškvartālu piebraucamo ceļu un trotuāru 

asfaltbetona seguma bedrīšu remonts 
20  

7.16. Gala sienu siltināšana   
7.17. Ieejas jumtiņu remonts   
7.18. Ventilācijas izvadu remonts   

7.19. Saimniecības palīgēku remonts   
7.20. Ieejas ārdurvju nomaiņa/remonts   
7.21. Mājas fasādes krāsojuma atjaunošana   
7.22. Fasādes paneļu šuvju hermetizācija   
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7.23. Betona apmaļu un/vai mājas pamata plākšņu 
remonts 

  

7.24. Teritorijas labiekārtošanas darbi   
8. Dzīvojamo māju skaits, kurās veikti pakalpojumi, 

t.sk. 
  

8.1. Dūmvadu/ventilācijas kanālu tīrīšana 51  
8.2. Deratizācijas/dezinsekcijas pasākumi 19  

9. Iesniegto pieteikumu skaits tiesā, t.sk. 170 ↑ 
9.1. - Par parāda piedziņu 133 ↑ 
9.2. - Par īres līguma izbeigšanu un izlikšanu 37 ↑ 

10. No klientiem saņemto rakstisko 
sūdzību/priekšlikumu skaits 

476 ↔ 

11. Uz klientu saņemtajā sūdzībām/priekšlikumiem 
sniegto atbilžu skaits 

571 ↔ 
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10. STRATĒĢIJAS AKTUALIZĒŠANAS UN REALIZĀCIJAS KĀRTĪBA 

 
Sabiedrības vidēja termiņa stratēģija 2017.-2020.gadam ir izstrādāta balstoties uz līdzšinējo 

darbības pieredzi un esošās situācijas analīzi, kā arī ņemot vērā stratēģiskās plānošanas dokumentus, 
līdz ar to var uzskatīt, ka izvirzītie stratēģiskie mērķi ir sasniedzami. Stratēģija noteiktie kritēriji 
jāsasniedz pakāpeniski, ik gadu izvērtējot sasniegtos rādītājus. 

Sabiedrības kapitāldaļas 100% apmērā ir Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašums, tad īpašnieks 
var mainīt izvirzīto mērķu sasniegšanas kārtību, koriģējot izvirzītos kritērijus. 

Ņemot vērā mainīgos Pasaules makro un Latvijas mikro ekonomikas apstākļus, iedzīvotāju 
migrāciju, būtu nepieciešams ik gadu veikt starpnovērtējumu izvirzīto mērķu izpildei un aktualizēt 
Sabiedrības stratēģiju līdz 2020.gada beigām. 

Ņemot vērā minēto, kā arī ja tiks konstatētas būtiskas izmaiņas nozarē un tirgos vai 
kapitālsabiedrības saimnieciskā darbībā, kas liecinās, ka plānotie vidēja termiņa mērķi netiks sasniegti, 
ne retāk kā reizi gadā tiks pārskatīta un grozīta vidēja termiņa darbības stratēģija. 

Uzraudzību par izvirzīto stratēģisko mērķu sasniegšanu uzdots veikt valdei un darbiniekiem 
atbilstoši savas kompetences sfērai. 

 

 

 

 

 
SIA JK Namu pārvalde valdes loceklis                A.Rutmanis 
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Kļaviņa 65231206 


