
 
 

 

 

 

 

 

 

 

SIA JK NAMU PĀRVALDE 

FINANŠU UN NEFINANŠU MĒRĶI 2020.GADĀ 

  



FINANŠU MĒRĶI 

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

nodrošināšanu, spēju pēc iespējas efektīvi pielāgoties ārējo apstākļu radītām izmaiņām, kas ir 

būtisks priekšnoteikums ilgtspējīgai pastāvēšanai un attīstībai.  

Kapitālsabiedrības galvenais mērķis ir nevis peļņas gūšana, bet gan kvalitatīva esošā 

dzīvojamā fonda apsaimniekošana un uzturēšana. 

Plānotās aktivitātes efektīvas finanšu plūsmas nodrošināšanai kapitālsabiedrībā ir: 

1. Saglabāt stabilu kopējo ieņēmumu apjomu, līdzsvarot izdevumus ar ieņēmumiem.  

- Jaunu, konkurētspējīgu un efektīvu principu ieviešana dzīvojamo māju 
pārvaldīšanas pakalpojumu nodrošināšanā un apsaimniekošanas maksas 
noteikšana atbilstoši katras mājas tehniskajam stāvoklim, saglabājot pašreizējo 
klientu skaitu, kā arī sniedzot iespēju nākotnē piesaistīt jaunus klientus un 
palielinot kopējo ieņēmumu apjomu.  

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

2. Nodrošināt debitoru parāda apjoma samazinājumu.  

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

3. Piesaistīt līdzekļus pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju siltum noturības un tehniskā 
stāvokļa uzlabošanai.  

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

4. Nodrošināt konkurētspējīgu personālu.  

- Efektīvas pārvaldības struktūras formēšana un darbinieku skaita optimizācija, 
samazinot funkciju izpildei nepieciešamo resursu izmaksas.  

- Motivējoša un konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšana darbiniekiem, ņemot 
vērā veicamā darba sarežģītību un vidējo darba samaksas apmēru valstī.  

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 01.01.2020. SIA JK Namu pārvalde apsaimniekošanā bija 214 mājas, savukārt uz 
31.12.2020. – 206, savukārt ieņēmumi no pārvaldīšanas un apsaimniekošanas 
pakalpojuma ir pieauguši par 61680 EUR. Katrai dzīvojamajai mājai apsaimniekošanas 
maksa tiek noteikta atbilstoši tās tehniskajam stāvoklim un izmantotajiem 
pakalpojumiem ( ir mājas, kuras ir atteikušās no sanitārās apkopes utml.). Ievērojami 
ir palielinājušies ieņēmumi no maksas pakalpojumiem no  151708 EUR uz 300259 EUR. 



2. Tika veikts paststāvīgs darbs ar debitoru parādiem, neskatoties uz pandēmiju, 
debitoru parādus izdevās noturēt stabilā līmenī. 

3.   2020.gadā turpinās deviņu dzīvojamo māju renovācijas projektu dokumentācijas 
virzība ALTUM, astoņām no tām saņemti gala atzinumi un veiktas iedzīvotāju aptaujas 
par tālāko projekta virzību. 

4. Lai nepieļautu darbinieku migrāciju, darbinieku atalgojums JK Namu pārvaldē ir 
atbilstošs darba samaksas apmēram valstī. 

5. Uzņēmums gadu noslēdzis ar pozitīvu darbības rezultātu. 
    

 

 

 

FINANŠU RĀDĪTĀJI 2020.GADĀ 

 

Gads 2019. 

fakts 

2020. 

plāns 

2020 plāns 

atbilstoši 

PZA shēmai 

2020. 

fakts 

Apgrozījums* 1951764 2015409 1970308 2153292 

Bruto peļņa* 545157 49175 551890 594143 

Neto peļņa 6423 1422 1422 22962 

Apgrozāmie līdzekļi 1558833 1328558 1328558 1589838 

Īstermiņa saistības 1237876 974523 974523 1245555 

Debitori 911368 901840 901840 731918 

Pašu kapitāls 570601 570601 570601 574608 

Saistības pret pašu kapitālu  2.65 2.20 2.20 2.63 

Saistību īpatsvars bilancē (%) 73 69 69 72 

Debitoru īpatsvars bilancē (%) 49 56 56 38 

Pašu kapitāla līdzdalība (%) 27 31 31 28 

Pašu kapitāla rentabilitāte ( tīrā peļņa/pašu 

kapitāls*100,%) 
1.27 

 

0.28 

 

0.28 

 

4.30 

Aktīvu rentabilitāte (peļņa pirms nod./neto 

apgrozījums*100,%)* 
0.36 

 

0.09 

 

0.08 

 

1.19 

Realizācijas rentabilitāte ( tīrā peļņa/neto 

apgrozījums*100,%)*  
0.33 

 

0.07 

 

0.07 

 

1.07 

Tekošā likviditāte ( (apgrozāmie līdz.-

krājumi)/īstermiņa saist.) 
1.22 

 

1.33 

 

1.33 

 

1.22 



Kopējā likviditāte ( apgrozāmie līdz./īstermiņa 

saistības) 
1.26 

 

1.36 

 

1.36 

 

1.28 

Pamatdarbības neto naudas plūsma -140422 -238341 -238341 +156681 

 

 2020.gadu  SIA JK Namu pārvalde noslēdza ar pozitīvu darbības rezultātu, jeb peļņu 

22962 EUR  apmērā. Šādu rezultātu galvenokārt radīja tas, ka tika veikti ieguldījumi dzīvojamā 

fondā un sniegti dažādi  maksas pakalpojumi. Bilances kopsumma ir palielinājusies par 88126 

EUR, galvenokārt pieaugums  ir sekojošās pozīcijās: ‘’Ilgtermiņa ieguldījumi’’ un ’’Naudas 

līdzekļi’’ , ‘’Pārējie aizņēmumi’’ savukārt samazinājums ir debitoru pozīcijā. 

Neto apgrozījums 2020.gadā  ir pieaudzis par 201528 EUR ( kas saistīts ar ievērojamo 

maksas pakalpojumu ieņēmumu pieaugumu) salīdzinoši ar 2019.gadu.  

2020.gadā par 148551 EUR palielinājušies saimnieciskās darbības ieņēmumi no 

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

Salīdzinošie rādītāji doti zemāk esošajā tabulā. Pēc tabulas redzams: 2020.gadā 

salīdzinoši ar 2019.gadu ir vērojams finansiālo rezultātu uzlabojums visās pozīcijās, savukārt 

salīdzinot noslēgto gadu ar plānoto, neizpilde ir vērojama saistību pozīcijās, kas pamatā ir 

saistīts ar dārgāku pamatlīdzekļu iegādi piesaistot finansu līzingu līdzekļus, kā sākotnēji tika 

plānots. Pamatdarbības naudas plūsmas svārstības pamatojamas ar ieguldījumiem 

dzīvojamajā fondā, kas, saistībā ar covid-19, 2020.gadā samazinājās, paralēli pieaugot maksas 

makalpojumiem, par ko liecina arī uzņēmuma naudas līdzekļu atlikumi uz gada beigām. 

  



FINANŠU RĀDĪTĀJU 2020.GADA SALĪDZINĀJUMS  

PRET PLĀNOTO UN IEPRIEKŠĒJO GADU 

 

 

 

Gads Salīdzinot ar 

2019.gadu 

Salīdzinot 

ar plānu 

pēc PZA 

shēmas  

Apgrozījums* +201528 +182983 

Bruto peļņa* +48986 +42253 

Neto peļņa +16539 +21540 

Apgrozāmie līdzekļi +31005 +261280 

Īstermiņa saistības +7679 +271032 

Debitori -179450 -169922 

Pašu kapitāls +4007 +4007 

Saistības pret pašu kapitālu  -0.02 +0.43 

Saistību īpatsvars bilancē (%) -1 +3 

Debitoru īpatsvars bilancē (%) -11 -18 

Pašu kapitāla līdzdalība (%) +1 -3 

Pašu kapitāla rentabilitāte ( tīrā peļņa/pašu kapitāls*100, %) +3.03 +4.02 

Aktīvu rentabilitāte (peļņa pirms nod./neto apgrozījums*100,%)* +0.83 +1.09 

Realizācijas rentabilitāte ( tīrā peļņa/neto apgrozījums*100,%) * +0.74 +1 

Tekošā likviditāte ( (apgrozāmie līdz.-krājumi)/īstermiņa saist.) 0.0 -0.11 

Kopējā likviditāte ( apgrozāmie līdz./īstermiņa saistības) 0.02 -0.08 

Pamatdarbības neto naudas plūsma -97919 +395022 

 

Ar * atzīmēti rādītāji, kuru salīdzināšanai ir izveidota zemāk esošā tabula, jo vidējā 

termiņa darbības stratēģijā izmantoti citi peļņas vai zaudējumu aprēķina (turpmāk tekstā – 

PZA) sastādīšanas principi atšķirībā no gada pārskata sastādīšanas shēmas. Sastādot 

uzņēmuma vidējās darbības stratēģiju tika koriģēts PZA: neto apgozījumā tika  iekļauti pārējie 

saimnieciskās darības ieņēmumi un ražošanas izmaksās iekļautas  pārējās saimnieciskās 

darbības izmaksas ( t.sk. procentu maksājumi un uzņēmuma ienākuma nodoklis), jo tie ir 

saistīti ar pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumu. Plānotajā PZA pie administrācijas 

izmaksām ietvertas tikai augstākās vadības amatpersonu izmaksas, bet uzņēmuma gada 

pārskatā visas administrācijas izmaksas.  



Lai iegūtu salīdzināmus plānotos rādītājus, tika izmantoti plānotās vidējās termiņa 

stratēģijas dati, pārgrupējot tos atblistoši gada pārskata PZA shēmai. Salīdzinošā tabula: 

 

Pozīcija 

2020. 

 plāns 

2020.gada 

plāns pēc 

PZA shēmas  

2020. 

fakts 

Salīdzinot 

ar plānu 

(pēc PZA 

shēmas) 

Neto apgrozījums 2015409 1970309 2153292 +182983 

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas -1966234 -1418419 -1559149 +140730 

Bruto peļņa vai zaudējumi 49175 551890 594143 +42253 

Administrācijas izmaksas -47753 -538868 -496104 -42764 

Pārējie ieņēmumi  45100 345962 +300862 

Pārējās izmaksas  -56500 -420839 +364339 

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem 1422 1622 23162 +21540 

Nodokļi  -200 -200 0 

Peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem 1422 1422 22962 +21540 

 

Ņemot vērā salīdzināmus rādītājus: neto apgrozījuma pieaugums par 182983 EUR un 

bruto peļņas pieaugums par 42253 EUR, savukārt realizācijas rentabiltitātes pieaugums par 1 

%, aktīvu rentabilitāte par 1,11% (salīdzinots plānoto ar faktu). Pieaugums ražošanas izmaksās 

saistīts ar maksas pakalpojumu materiālu, pakalpojumu izmaksu pieaugumu, savukārt 

samazinājums administrācijas izmaksās saistīts ar izmaksu samazinājumu algām, transporta 

izmaksām un biroja izdevumiem. Pārējo ieņēmumu un izdevumu pieaugums saistīts ar dažādu 

korekciju veikšanu, lielāko summu sastādot uzkrājumu korekcijai remontdarbiem, kas 

atspoguļojas gan ieņēmumos, gan izdevumos. 

 

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS 

 

Gads 
2019. 

fakts 

2020. plāns 2020. 

fakts 

Neto apgrozījums 1951764 2015409 2153292 

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas -1406607 -1966234 -1559149 

Bruto peļņa vai zaudējumi 545157 49175 594143 



Administrācijas izmaksas -491830 -47753 -496104 

Pārējie ieņēmumi 313914  345962 

Pārējās izmaksas -360579  -420839 

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem 6662 1422 23162 

Nodokļi -239  -200 

Peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem 6423 1422 22962 

 

BILANCE 

 

Bilance  31.12.2019. 31.12.2020. 31.12.2020. 

AKTĪVS fakts plāns fakts 

Nemateriālie ieguldījumi kopā 7214 456 1332 

Pamatlīdzekļi    

Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi 
30942 

 

26521 

 

30289 

Iekārtas un mašīnas 82012 62393 184209 

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 26425 87263 33007 

Pamatlīdzekļu izveidošana nep.celtn.   2000 

Pamatlīdzekļi kopā 139379 176177 249505 

III Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi    

Pārējie aizdevumi un citi debitori 145163 104389 98040 

Ilgtermiņa ieguldījumi 145163 104389 98040 

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 291756 281022 348877 

Apgrozāmie līdzekļi    

Krājumi    

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 52201 33208 73717 

Krājumi kopā 52201 33208 73717 

Debitoru parādi    

Pircēju un pasūtītāju parādi 848595 839630 673688 

Citi debitori 52216 52210 47215 



Nākamo periodu izmaksas 10557 1000 11015 

Debitori kopā 911368 901840 731918 

Naudas līdzekļi (kopā) 595264 393510 784203 

Apgrozāmie līdzekļi kopā 1558833 1328558 1589838 

        Aktīvu kopsumma 1850589 1609580 1938715 

PASĪVS    

Pašu kapitāls    

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 570601 570601 574608 

Nesadalītā peļņa    

         a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa -70573 -68650 -64149 

         b) pārskata gada nesadalītā peļņa 64238 1422 22962 

Nesadalītā peļņa kopā -70573 -67228 41187 

Pašu kapitāls kopā 506451 503373 533421 

Kreditori    

Ilgtermiņa parādi    

Aizņēmumi no kredītiestādēm 106262 63684 64004 

Pārējie aizņēmumi  68000 95735 

Ilgtermiņa kreditori kopā 106262 131684 159739 

Īstermiņa kreditori    

Aizņēmumi no kredītiestādēm 42579 42258 42257 

Pārējie aizņēmumi   32217 

No īrniekiem saņemtie avansi remontiem 856937 726959 856714 

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem 268648 164593 264057 

Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi 
28831 

 

 

 

12533 

Pārējie kreditori 168   

Uzkrātās saistības 40713 40713 37777 

Īstermiņa kreditori kopā 1237876 974523 1245555 

Kreditori kopā 1344138 1106207 1405294 

        Pasīvu kopsumma 1850589 1609580 1938715 



Sabiedrībā tiek ievērots bilances zelta likums: ilgtermiņa ieguldījumi tiek finansēti no 

pašu kapitāla un apgrozāmie līdzekļi pilnībā nosedz īstermiņa kreditoru parādus. 

Lai efektivizētu uzņēmuma darbību,  vadība turpina darbu pie vairākiem aktīvu atdeves 

ietekmējošiem faktoriem: 

• Tiek pārskatītas un, balsoties uz aktuāliem datiem, precizētas pārvaldīšanas un 
apsaimniekošanas pakalpojuma veidojošās izmaksas ( degvielai, materiāliem, 
ārpakalpojumam). Autotransports tiek aprīkots ar GPS sistēmu. Uzņēmumā ir 
izveidota materiālu noliktava. 2020.gada vidū tika pārdotas izsolē nolietotās tehnikas 
vienības. 

• Tiek strādāts pie mūsdienīgu tehnoloģiju un programmnodrošinājuma ieviešanas 
sabiedrībā. 2018.gadā ir ieviesta VAR DATU Sistēmas izstrādātās komunālo norēķinu 
sistēmas programmas divi modeļi : Nams un Namsaimnieks. 2019.gadā tika ieviests 
modulis: Debitori. 2020.gadā ēku pārziņi uzsāka darbu šajā modelī. Ieviešot 
programmnodrošinājumu, tiek sakārtota darba vide un  mazināts kļūdu risks. Notiek 
operatīvāka datu ieguve. Plānots ieviest elektronisko darba lapu un jaunu 
grāmatvedības uzskaites programmu. Plānots ieviest WEB NAMS. 

• 2020.gadā tika iegādāta jauna smagā automašīna MB ar iekrāvēju, līdz ar to kravu 
pārvietošanu varēs veikt optimālākos termiņos, samazinot transporta izmaksas. Gada 
beigās tika iegādāts unversālais ekskavators-iekrāvējs Case, kurš nodrošinās 
operatīvāku iekšpagalmu sakārtošanu un piedalīsies dažādos celtniecības darbos. Tika 
iegādāts nekustamais īpašums Madonas ielā 53, Jēkabpilī. 

Tāpat uzņēmums turpina darbu pie iekšējo vadības procesu pilnveides: iknedēļas sapulces 

tiek aizstātas ar neplānotām uz problēmjautājumiem balstītām sapulcēm, apsaimniekošanas 

programmatūras ieviešana, aktuāla info mājas lapā u.c. Identificējot problēmu, tiek noteikts 

procesa virzītājs, kurš nes atbildību par notiekošo procesu. Kā prioritārais mērķis 2021.gadam 

tiek izvirzīts  pārveldes ēku siltumnoturības pasākumu īstenošana, krautuves ierīkošana 

Madonas 53, ALTUM atbalsta saņemšanas gala dokumentācijas sakārtošana un nepieciešamo 

iepirkumu veikšana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijai . 

 

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 pilnveide 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 un pretenzijas, pieteikumi tiek fiksēti elektroniskajā 
pieteikumu žurnālā, kurā pastāvīgi tiek veikta kontrole par uzdevuma uzsākšanu, 
izpildi un nobeigumu.  
2020.gadā, ar pašvaldības atbalstu, tika ierīkoti individuālie siltummezgi 15 

daudzdzīvokļu mājām un veikti ievērojami remontdarbi Kaļķu ielā 1. Veicot šos 

pasākumus, uzlabojās energoefektivitātes rādītāji šajās mājās. 

2. Darbinieki apmeklē kvalifikācijas celšanas kursus. 2020.gadā kursus apmeklējuši 
darbinieki: galvenais grāmatvedis,  juriskonsults, tāmētājs, ekonomists, darba 
drošības speciālists un remontrādnieki apgūstot, elektromontiera un metinātāja 
profesijas,  

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. 2020.gadā: lietā ‘’Juridisko, fizisko personu 
iesniegumi, sūdzības, priekšlikumi’’, lietas indeksa Nr.1-21 ir reģistrēti 266 
iesniegumi ( samazinājums ar iepriekšējo gadu par 106 iesniegumiem). Savukārt 
lietā ‘’Sarakste ar juridiskām, fiziskām personām ‘’, lietas indeksa N.r1- 19 ir 
reģistrētas 682 atbildes vēstules. Sarakste pamatdarbības jautājumos – 164 
vēstule, lietas indekss Nr.1-17; savukārt saņemtas 279 informatīvās vēstules, 
lietas indeksa Nr.1-23. 2020. gadā uz e-pastu info@jknp.lv saņemti un apstrādāti 
9264 e-pasti. Noformētas 358 ierakstītas vēstules, 198 parastās vēstules un 504 
brīdinājumi. 

5. 2020.gada sastādītajās tāmēs 2021.gadam, katrai dzīvojamai mājai, atbilstoši 
vizuālai apsekošanai, tika sastādīts nepieciešamo remontdarbu saraksts. 
Dzīvojāmās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāme 2021.gadam ( 
t.sk. Dzīvojamai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojums) laicīgi tika 
izsūtītas katram dzīvokļu īpašniekam. Lēmumu par konkrēto darbu veikšanu bija 
jāpieņem dzīvokļu īpašniekiem kopsapulcē. 2020.gadā iedzīvotāju aktivitāte bija 
diezgan zema, līdz ar to tika veiktas īpašnieku aptaujas un iegūts nepieciešamais 
balsojums, piemēram, energoefektivitātes jautājumos, Nameja-Viesītes 
iespējamo teritorijas labiekārtošanu. 

6. Uzņēmumā notiek darbs pie atpazīstamības un labas reputācijas veidošanas. 
7. Uzņēmums turpina projektu dokumentācijas virzību ALTUM daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju siltināšanai. 
8. Gada laikā  tiek strādāts pie debitoru parādu atgūšanas. 
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” 

mailto:info@jknp.lv
http://www.jknp.lv/
http://www.jekabpils.lv/
http://www.facebook.lv/JekabpilsNamuparvalde/
http://www.instagram.com/jknamuparvalde/
http://www.radio1.lv/


laikraksta „Brīvā Daugava” mājaslapā www.bdaugava.lv 

Vidusdaugavas televīzijas mājaslapā www.jekabpilslaiks.lv; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informācija aktualizēta: 09.04.2021. 
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