
 

 

 

 

           Apstiprināta  
dalībnieku sapulcē 2016.gada 

____.__________ 

 

SIA „Ādažu Namsaimnieks” 

DARBĪBAS STRATĒĢIJA 

(2016. – 2018.) 

 
Ādažos       2016.gada ____._____________ 

 
Izstrādāta, saskaņā ar Publiskas personas kapitāla 

daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

57.pantu, Ādažu novada domes 24.02.2015. iekšējo 

noteikumu „Pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības 

noteikumi” 6.punktu un Ādažu novada domes 

26.05.2015. lēmumu Nr.102 „Par Ādažu novada 

domes dalības vērtējumu pašvaldības 

kapitālsabiedrībās”. 

 

1. Vispārīgā informācija par Sabiedrību 

SIA “Ādažu Namsaimnieks” (turpmāk - Sabiedrība) ir Ādažu novada pašvaldības 

pārraudzībā esoša kapitālsabiedrība. 2003.gada 16.decembrī Ādažu pagasta padome izdeva 

lēmumu Nr.79 par pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma “Ādažu namsaimnieks” reorganizāciju. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu 

statūtsabiedrībās” 6.panta septīto punktu un likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un 

kapitālsabiedrībām” 25.pantu, Ādažu pagasta padome nolēma reorganizēt PU BO “Ādažu 

namsaimnieks”, reģistrācijas Nr. 000342204, mainot uzņēmējdarbības formu no pašvaldības 

uzņēmuma bezpeļņas uzņēmuma “Ādažu namsaimnieks” uz sabiedrību ar ierobežotu atbildību 

“Ādažu Namsaimnieks”, nosakot, ka Sabiedrības vienīgais dibinātājs ir Ādažu pagasta padome.  

2012.gada 2.martā, ar Sabiedrība  kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumu Nr.ANP/1-

34/12/1, tika grozīti un apstiprināti Sabiedrības statūti, kas ļauj Sabiedrībai nodarboties ar 

komercdarbību. 

Sabiedrība ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2004.gada 18.februārī, 

reģistrācijas Nr. 40003422041. Juridiskā adrese - Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV 

2164. Sabiedrības dibināšanas dokumenti ir Ādažu novada domes lēmums, Statūti. 

Šobrīd Sabiedrības vienīgais dibinātājs ir Ādažu novada dome. Sabiedrības darbu vada 

valdes loceklis, bet darbības uzraudzību veic Ādažu novada dome.  

Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no kapitāla daļu īpašnieku ieguldījumiem 380986 

EUR, sadalās 380986 daļās, vienas daļas vērtība 1 EUR.  

1998.gadā dibinot Sabiedrību, tika veikts mantiskais ieguldījums LVL 47 625 (67764 

EUR) - nekustamais īpašums. Nekustamais īpašums Attekas ielā 43, Ādažos (2014.gadā 

mainīta adrese uz Attekas iela 43A, Ādaži)  tika nodots Sabiedrībai 1998.gada 10.novembrī. Uz 

2014.gada 31.decembri Sabiedrības pamatkapitāls bija 380 986,00 EUR. 

2014.gadā Sabiedrība strādājusi ar 25889 EUR peļņu.  

2015.gadā kapitāldaļu turētājam tika pārskaitītas arī dividendes  - EUR 5177,20.  

2015.gadā Sabiedrība strādājusi ar 11235 EUR peļņu.  

Sabiedrības darbība pilnībā tiek uzturēta un nodrošināta no uzņēmuma paša līdzekļiem. 

Sabiedrībai nav valsts vai pašvaldības budžeta finansējuma. Sabiedrības stratēģija un budžets 

neparedz ziedojumus, līdz ar to nav izstrādāta ziedojumu politika. Sabiedrībai ārpusbilances 

saistību nav, ieķīlāto aktīvu nav. 

Sabiedrības pamatdarbība ir pakalpojumu sniegšana sabiedrisko pakalpojumu jomā 

novada iedzīvotājiem, iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām. 

Sabiedrības pakalpojumi tiek sniegti, pamatojoties uz tiesību aktiem, kā galvenos minot 

“Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums”, “Dzīvokļa īpašuma likums”, “Par dzīvojamo telpu 
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īri”, „Par pašvaldībām” (15.pants), kas nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt 

iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, 

un gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, kā arī 

“Komerclikums”. 

Uzņēmumam ir Licence Nr. E – 23009, uz laiku no 2011.gada 14.jūlija līdz 2031.gada 

13.jūlijam. Siltumenerģijas pārvade un sadale. Uzņēmumam ir Licence Nr. E – 25013, uz laiku 

no 2011.gada 14.jūlija līdz 2031.gada 13.jūlijam. Siltumenerģijas tirdzniecība.  

Uzņēmums nodrošina siltumapgādes tirdzniecības, sadales un pārdales pakalpojumu Ādažu un 

Kadagas ciematos. Klientu skaits: 1169 mājsaimniecības, 2 uzņēmumi,  1 biedrība, 1 

vienģimeņu māja, 1 namīpašnieks un PSIA „Ādažu slimnīca”.   

2015.gadā izstrādāts un Sabiedrisko Pakalpojumu regulatorā apstiprināts jauns siltumapgādes 

tarifs Ādažos un Kadagā.  

2015.gada augustā starp Uzņēmumu un SIA “Balteneko” noslēgts Siltumenerģijas piegādes 

līgums Nr. ĀNS/3-21/15/53.  

Pārvaldīšanā esošā pašvaldības dzīvojamā fonda skaits: 33 dzīvokļu īpašumi, kuri tiek izīrēti 

Ādažu novada iedzīvotājiem, pamatojoties uz Ādažu novada domes izdotajiem lēmumiem. . 

Pamatojums - 2012.gada 31.maijā noslēgts Ādažu novada pašvaldības dzīvojamā fonda 

PĀRVALDĪŠANAS LĪGUMS  JUR 2012 – 05/361. 

Uzņēmuma ienākumus siltumapgādes piegādes, sadales un pārdales jomā veido maksa 

par siltumenerģijas realizāciju. Maksa tiek noteikta atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu 

Regulatora (Regulatora lēmējinstitūcijas sēdes 2008.gada 16.septembra protokols Nr.1.2/08-12)    

apstiprinātiem tarifiem. 

Uzņēmuma ienākumus nekustamā īpašuma pārvaldīšanas jomā veido īres maksa (uz 

īres līguma pamata), apsaimniekošanas maksa (uz pārvaldīšanas pilnvarojumu līguma pamata), 

maksa par citiem ar nekustamā  īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumiem 

(uz uzņēmumu līguma pamata).  

Sabiedrības funkcijas ir: 

1. siltumapgādes piegādes, sadales un pārdales  pakalpojumu organizēšana un 

sniegšana; 

2. nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas darba organizācija; 

3. finanšu resursu pārvaldība; 

4. teritoriju uzturēšana un labiekārtošana. 

Sabiedrības uzdevumi: 

Siltumapgādes piegādes, sadales un pārdales  pakalpojumu organizēšanas un sniegšanas 

jomā (deleģētā funkcija): 

1. veikt siltumenerģijas pārvadi un sadali, t.i., siltumenerģijas transportēšanu pa tīkliem 

vai vadiem, lai piegādātu to attiecīgai sadales sistēmai vai tieši lietotājam; 

2. veikt siltumenerģijas tirdzniecību, t.i., siltumenerģijas iepirkšanu pārdošanai un 

pārdošanu enerģijas lietotājiem;  

3. veikt siltumenerģijas tīkla un infrastruktūras, kas izmantojama Pakalpojuma sniegšanai 

uzturēšanu, apkalpošanu, atjaunošanu, rekonstrukciju, jaunu siltumapgādes tīklu 

izbūves nepieciešamības apzināšanu, jaunu siltumapgādes tīklu plānošanu, veicinot 

energoefektivitāti;     

4. veikt Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu projektu 

īstenošanas rezultātā gūto labumu apsaimniekošanu un uzturēšanu, t.sk., kur projekta 

īstenotājs ir cita Pašvaldības izveidota iestāde, ja Pašvaldība nav lēmusi citādāk vai tas 

nav pretrunā ar projekta īstenošanas nosacījumiem;  

5. veikt siltumenerģijas novadīšanu līdz siltumtīklu un siltumapgādes sistēmu piederības 

robežai atbilstoši normatīvajiem aktiem (būvnormatīviem), izmantojot Sabiedrības 

inženierkomunikācijas;     

6. veikt dabasgāzes piegādi Pašvaldības objektu adresēs līdz piederības robežai;  

7. kontrolēt siltumenerģijas racionālu izmantošanu;  
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8. veikt siltumenerģijas patēriņa uzskaiti, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un 

noslēgtajiem līgumiem ar siltumenerģijas piegādātājiem un ražotājiem; 

9. ievērot normatīvajos aktos noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu 

aprēķināšanas metodiku;  

10. ievērot Pašvaldības saistošos noteikumus, lēmumus un citu normatīvo aktus  

siltumapgādes jomā;     

11. slēgt rakstveida līgumus ar Pakalpojumu lietotājiem par Pakalpojumiem, atbilstoši 

Sabiedrības noteiktajai kārtībai un prasībām; 

12. saņemt visas nepieciešamās atļaujas (licences) Pārvaldes uzdevuma izpildei, saskaņā ar 

LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; 

13. nodrošināt Pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību, izņemot nepārvaramas varas 

apstākļos. Ja Pakalpojumu sniegšanas pārtraukums ir bijis ilgāks par 4 nepārtrauktām 

stundām vai īsāku laikposmu vairāk kā 2 reizes 1 nedēļas laikā, Sabiedrība informē 

Pašvaldību 1 dienas laikā no Pakalpojuma sniegšanas pārtraukuma par tā iemesliem, 

veiktajām darbībām to novēršanai, kā arī plānoto rīcību turpmāku Pakalpojumu 

sniegšanas pārtraukumu nepieļaušanai; 

14. iekasēt maksu par sniegtajiem Pakalpojumiem, saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijas apstiprinātajiem tarifiem, kas izlietojama Pārvaldes uzdevumu 

izpildei. Citu maksu par sniegtajiem Pakalpojumiem Sabiedrība var iekasēt Pašvaldības 

noteiktā kārtībā; 

15. patstāvīgi veikt visus nepieciešamos pasākumus Pārvaldes uzdevumu īstenošanai, to 

izpildes efektivitātes un kvalitātes pilnveidošanai un Pakalpojumu nodrošināšanai 

iedzīvotājiem, t.sk., materiālo resursu iegādi, investīciju projektu realizāciju un papildus 

finanšu līdzekļu piesaisti. Ja Sabiedrība paredz uzņemties saistības, kas pārsniedz tās 

apstiprināto budžetu, tas vispirms saskaņojams ar Pašvaldību vai tās pilnvaroto personu; 

16. par saviem līdzekļiem nodrošināt ar Pārvaldes uzdevuma īstenošanu saistīto sistēmu 

ekspluatāciju un to tehniskā stāvokļa atbilstību spēkā esošajiem tiesību aktiem; 

17. novērst bojājumus un avārijas situācijas, kas saistītas ar Pakalpojumu sniegšanu 

atbilstoši ar Pakalpojumu lietotājiem noslēgtajiem līgumiem un normatīvo aktu 

prasībām; 

18. uzturēt un atjaunot savus pamatlīdzekļus un nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, lai 

nodrošinātu Pārvaldes uzdevumu īstenošanu un Pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem; 

19. bez saskaņošanas ar Pašvaldību neizdarīt investīcijas Pašvaldībai piederošā 

infrastruktūrā, sistēmās un pamatlīdzekļos; 

20. organizēt un piedalīties informēšanas pasākumos un aptaujās, kā arī pētījumos par 

Pakalpojumu lietotāju apmierinātību par sniegto Pakalpojumu kvalitāti; 

21. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 dienu laikā, rakstveidā ziņot Pašvaldībai, ja ir saņemts 

Sabiedrisko pakalpojumu regulatora rakstveida brīdinājums par izsniegtās licences 

grozīšanu, anulēšanu vai apturēšanu, kā arī par tādiem apstākļiem, kas kavē vai liedz 

Pakalpojumu sniegšanu un tādēļ var būt par pamatu licences anulēšanai vai apturēšanai. 

 

Nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas darba organizācijas jomā: 

 

1. dzīvojamo māju uzturēšanas organizēšana un veikšana (fiziskā saglabāšana):  

 1.1. dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemes gabala sanitārā apkope;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 1.2. dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā 

apkope, kārtējie remonti, renovācija un rekonstrukcija; 

 1.3. pašvaldības dzīvojamo telpu, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tai 

skaitā, lai konstatētu patvaļīgās būvniecības rezultātā veikto dzīvojamo un 

koplietošanas telpu pārplānošana; 

 1.4. nodrošināšana ar pamatpakalpojumiem (apkure, aukstais ūdens, kanalizācija, 

sadzīves atkritumu izvešana) un citiem nepieciešamajiem pakalpojumiem 

(piemēram, karstais ūdens, elektroenerģija, lifts u.c.); 
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 1.5. dzīvojamai mājai kā vides objektam izvirzīto prasību, kā arī dzīvojamās mājas 

energoefektivitātei izvirzīto minimālo prasību  izpildes nodrošināšana; 

 1.6. avāriju un avārijas radīto postījumu novēršanas pasākumu organizēšana;  

2. pārvaldīšanas darba plānošana, organizēšana un pārraudzība; 

3. Ādažu novada domes īpašumā esošā dzīvojamā fonda pārvaldīšana;  

4. dzīvojamo māju lietu vešana; 

5. dzīvokļu īpašnieku/īrnieku, nedzīvojamo telpu īpašnieku/nomnieku un citu personu 

(visi kopā – klienti) komunikācijas organizēšana. 

6. Pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldīšana (deleģētā funkcija): 

6.1. pašvaldības dzīvojamā fonda, tai skaitā ar dzīvojamo māju funkcionāli 

saistīto ēku, būvju un piesaistīto zemes gabalu izīrēšana, kas sevi ietver īres 

līguma slēgšanu, grozīšanu un izbeigšanu atbilstoši LR spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem, Ādažu novada domes pieņemtajiem normatīvajiem 

aktiem, lēmumiem;  

6.2. pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšana un remontēšana; 

6.3.īres maksas iekasēšana no īrnieka, kas novirzāma un izlietojama Līgumā 

noteikto uzdevumu izpildei; 

6.4.visu nepieciešamo pasākumu veikšana Līgumā noteikto uzdevumu 

īstenošanai, lai uzlabotu uzdevumu izpildes efektivitāti un kvalitāti; 

6.5. ziņošana Pašvaldībai nekavējoties, bet ne vēlāk kā septiņu dienu laikā no 

brīža, kad Uzņēmumam kļuvis zināms, ja atbrīvojas kāda no Līguma pielikumā 

uzskaitītajām  dzīvojamām telpām;     

6.6.   dzīvojamo telpu iekšējo iekārtu bojājumus izlabošana pēc īrnieka 

pieteikuma, par savstarpēji saskaņotu samaksu;  

6.7. iekasētās īres maksas uzskaite un izlietojuma atspoguļojums atbilstoši 

likumam „Par grāmatvedību";  

6.8.visu darbību izpilde un visu pakalpojumu sniegšana, kuri ir noteikti Līgumā 

vai kuri, kaut arī nav minēti Līgumā, paši par sevi ir nepieciešama uzdevuma 

izpildes sastāvdaļa. 

 

Finanšu resursu pārraudzībā: 

1. noslēgto līgumu administrēšana, tai skaitā: 

 1.1. līgumos paredzēto patēriņa un maksājumu aprēķinu veikšana, ik mēnesi 

nodrošinot šo maksājumu rēķinu sagatavošanu un izsniegšanu; 

 1.2. maksājumu saņemšana, savlaicīgi veicot norēķinus par dzīvojamā mājā 

saņemtajiem pakalpojumiem, nodrošinot saņemto un veikto maksājumu uzskaiti, 

veicot norēķinu kontroli. 

 

Teritoriju uzturēšanas un labiekārtošanas jomā, apsaimniekojamajos objektos, kā arī 

objektos ar līgumiskām attiecībām: 

1. zāles pļaušanas organizēšana; 

2. sniega tīrīšanas organizēšana; 

3. ceļa greiderēšanas organizēšana; 

4. teritorijas uzkopšanas organizēšana; 

5. ielu slaucīšanas ar traktortehniku organizēšana. 

 

Sabiedrības pārvaldes izpildinstitūcija ir valdes loceklis. Valdes loceklis pārzina un vada 

Sabiedrības lietas.  

Jebkuras vadības sistēmas efektīga funkcionēšana un attīstība ir būtiski atkarīga no tās 

organizatoriskās struktūras pareizas izveides. Veiksmīgi izveidots organizācijas struktūras 

modelis nodrošina efektīvu vadības funkciju veikšanu un uzdevumu sadali, kā rezultātā katrs 

darbinieks saprot savus pienākumus un atbildību, kas ir pamats sekmīgai uzņēmuma darbībai 

un mērķu sasniegšanai. 
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Ņemot vērā, ka laika posmā no 2012.gada septembra līdz 2014.gada septembrim ir 

palielinājies pārvaldāmo ēku skaits, Sabiedrības viens no primārajiem uzdevumiem bija veikt 

strukturālās izmaiņas, funkciju pārdali starp struktūrvienībām un personāla atlasi, tādējādi radot 

visus priekšnosacījumus vienotai uzņēmuma darbībai. 

Sabiedrības darbību nodrošina Finanšu daļa un Apsaimniekošanas daļa, Tehniskā daļa, kā 

arī valdes loceklim tiešajā pakļautībā esošais darbinieks –Klientu apkalpošanas speciālists 

(skat. Pielikumu nr.1).  

Vidējais Uzņēmuma darbinieku skaits 2015.gadā bija 34 darbinieki, tai skaitā administratīvie 

darbinieki un vadošie speciālisti – 6, tehniskais personāls  - 10, apkalpojošais personāls 

(sētnieki, apkopējas, labiekārtošanas strādnieki) – 18.  Kopumā lielākais darbinieku skaits ir 

tieši apkalpojošais personāls, kurš nodrošina  nekustamā īpašuma (ēku un teritorijas sanitāro 

apkopi). 

 2015.gadā Uzņēmumā strādāja personas ar maģistra grādu – 2. personas; 2 līmeņa 

Augstākā izglītība (bakalaura grāds) – 4 personas; 1. Līmeņa augstākā izglītība – 1 persona; 

vidējā profesionālā izglītība – 1 persona un vidējā tehniskā (speciālā) izglītība 1 persona. 1 

persona studēja 3.kursā Banku Augstskolā. 

 Papildus – 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis (Namu pārzinis) – 2 personas un 

1.līmeņa augstākā izglītība (4.profesionālās kvalifikācijas līmenis) Namu (nekustamā īpašuma) 

pārvaldnieks) – 1 persona. 

Uzņēmuma personāla izglītošanu un kvalifikācijas paaugstināšanu nodrošina speciālos 

organizāciju rīkotajos kursos un semināros. 

Sabiedrības darbinieki, kas nodrošina administratīvo un tehnisko funkciju izpildi, ir 

izvietoti ēkā Gaujas iela 16, Ādaži, un attālumi starp pārvaldāmajiem un apsaimniekojamiem 

objektiem ir nelieli, kas nodrošina sekmīgu un efektīvu darba organizāciju. 

Palielinoties klientu skaitam, un pakalpojumu klāstam, Sabiedrība paredz iespēju 

piesaistīt jaunus darbiniekus, tādējādi paredzot izmaiņas struktūrā. 

 

 

 



 

2. Informācija par biznesa modeli, tai skaitā pakalpojumiem. 

 

Sabiedrība darbojas pēc sekojošiem modeļiem (1. un 2.tabula).  

1.tabula 

Siltumapgāde. Biznesa modelis 

Galvenie partneri Galvenās aktivitātes Mūsu piedāvājums Attiecības ar klientiem Klientu segmenti 

 

Galvenie sadarbības 

partneri: 

 

SIA BalteEnEko 

SIA Weseman - Siltums 

 

 

Partnerības veids: 

Sadarbība ar ražotājiem 

un piegādātājiem 

 

Galvenās aktivitātes, kas 

tiek veiktas, lai  sniegtu 

pakalpojumus. 

  

1. Partnerība ar SIA 

BalteEnEko 

 

1) Tiek slēgts līgums par 

siltumenerģijas ražošanu 

un pārdošanu 

2) Tiek nodrošināta 

siltumenerģijas sadale, 

pārdale un piegāde līdz 

klientam 

 

2. Partnerība ar SIA 

Weseman – Siltums 

 

1) Tiek slēgts līgums par 

siltumenerģijas ražošanu,  

sadali, pārdali un piegādi 

līdz klientam 

 

 

Kādas klientu vajadzības 

apmierina 

 

 

1.Siltumenerģijas piegāde 

2.Karstā ūdens uzsildīšana  

Ar katru klientu 

segmentu tiek izveidotas 

un uzturētas attiecības. 

 

SIA BalteEnEko 

 

1.Pakalpojuma 

nodrošināšana klientiem 

notiek uz dzīvojamo māju 

pārvaldīšanas 

pilnvarojuma līguma 

pamata 

2. Klientiem katru mēnesi 

tiek izrakstīts rēķins, kurā 

norādīts patērētais 

siltumenerģijas daudzums, 

siltumenerģijas tarifs 

3. Saņemtais maksājums 

tiek sadalīts divās daļās 

(maksa par siltumenerģiju 

un maksa par sadali un 

pārdali). Maksa par 

siltumenerģiju ir kā  

tranzīta maksājums, kas 

 

Kas ir klienti. 

 

SIA BalteEnEko 

Ādažu un Kadagas ciema 

daudzdzīvokļu dzīvojamo 

māju dzīvokļu īpašnieki  

 

Weseman – Siltums 

Podnieku ciemata 

daudzdzīvokļu dzīvojamo 

māju dzīvokļu īpašnieki 
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 tiek atbilstoši līgumam, 

pārskaitīts pakalpojuma 

sniedzējam 

 

SIA Weseman – Siltums 

 

1.Pakalpojuma 

nodrošināšana klientiem 

notiek uz dzīvojamo māju 

pārvaldīšanas 

pilnvarojuma līguma 

pamata 

2. Klientiem katru mēnesi 

tiek izrakstīts rēķins  

SIA Weseman – Siltums 

vārdā, kurā norādīts 

patērētais siltumenerģijas 

daudzums, siltumenerģijas 

tarifs 

3.Klients pakalpojumu par 

siltumenerģiju un karstā 

ūdens uzsildīšanu 

nodrošina tiešo 

maksājumu veidā.  

3. SIA “Ādažu 

namsaimnieks”, saskaņā 

ar noslēgto līgumu ar 

pakalpojuma sniedzēju, 

veic  maksājumu 

administrēšanu 

 

 

 



ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS 

 

8 
 

 

Galvenie ilgtermiņa 

ieguldījumi un resursi 

Kanāli 

Ilgtermiņa ieguldījumi: 

- Pamatlīdzekļi:  

Ēkas: katlu mājas Attekas 

43A, Ādaži iekārtas; 

Siltuma trases Ādažu 

cen150F Grunfosstrā; 

Kadagas siltuma trase; 

Degazācijas iekārta; 

Sūknis Magva 1 40 

 

- Nemateriālie 

ieguldījumi:  

Licences 

siltumenerģijas sadalei 

un pārdalei (E - 23009 

uz 20 gadiem; E – 

25013 uz 5 gadiem) 

- Resursi, kas ir 

nepieciešami: 

- Cilvēkresursi 

(administrācija, 

siltumtehniķis, 

santehniķis, 

grāmatvedis) 

- Materiāli 

Individuālie siltuma 

mezgli; 

ECL Comfort 110 (230 

V) universālā kontrole 

SiltUmmainis XB 61L-1-

1.Dzīvojamo māju 

pārvaldīšanas 

pilnvarojuma līgumi 

2.Līgumi par 

siltumenerģijas piegādi 
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30-SB DANFOSS 

Ultraskaņas  10 Dn 40 

DANFOSS Qn FL TUR 

 

 

Izmaksu struktūra  Ieņēmumu avoti/ veidi 

Galvenās Izmaksas:  

Administratīvie izdevumi (biroja uzturēšana – 

komunālie pakalpojumi, IT uzturēšana, 

telekomunikācijas, darba algas) 

Tehniskais personāls – darba algas 

Transporta izdevumi – autotransports, degviela, 

remonts) 

Pamatlīdzekļu nolietojums 

Siltumtrašu remonts 

 

 

MWh (megavatstundas) 

Klienta maksā par saņemot siltumenerģiju apkures un 

karstā ūdens nodrošināšanu 

No klientu (dzīvokļu īpašnieku) maksājumiem 

 

 

 2.tabula 

Nekustamā īpašuma apsaimniekošana. Biznesa modelis 

Galvenie partneri Galvenās aktivitātes Mūsu piedāvājums Attiecības ar klientiem Klientu segmenti 

 

Galvenie sadarbības 

partneri: 

 

Ādažu novada dome 

SIA BalteEnEko 

SIA Wesemann – Siltums 

SIA Ādažu ūdens 

SIA EKO Baltia vide 

SIA Latvenergo 

SIA Ottis Latvia 

SIA Alpex 

 

 

Galvenās aktivitātes, kas tiek 

veiktas, lai  sniegtu 

pakalpojumus. 

  

1. 1. Ādažu novada domes 

īpašumā esošo dzīvokļu 

īpašumu pārvaldīšana 

2. 1)Tiek noslēgts pilnvarojuma 

līgums par dzīvokļu īpašumu 

pārvaldīšanu 

3. 2) Tiek apsekoti dzīvokļu 

īpašumi, gatavoti 

apsekošanas akti, 

pieņemti/nodoti brīvie 

Kādas klientu vajadzības 

apmierina 

 

 

1. Ādažu novada domes 

īpašumā esošā dzīvojamā 

fonda pārvaldīšana 

2.Dzīvojamo māju 

pārvaldīšana un 

apsaimniekošana, tai 

skaitā pamatpakalpojumu 

un papildpakalpojumu 

nodrošināšana  

3. Sanitārās apkopes un 

Ar katru klientu 

segmentu tiek izveidotas 

un uzturētas attiecības. 

 

Ādažu novada dome 

 

1.Pakalpojuma 

nodrošināšana notiek uz 

pārvaldīšanas 

pilnvarojuma līguma 

pamata 

2. Ādažu novada domei 

divreiz gadā tiek sniegta 

atskaite par dzīvojamā 

 

Kas ir klienti. 

 

Ādažu novada dome 

Ādažu un Kadagas ciema 

iedzīvotāji, kuriem 

noslēgti īres līgumi par 

dzīvojamās telpas 

lietošanu 

 

Dzīvojamo māju 

pārvaldīšana  

Podnieku, Ādažu un 

Kadagas  ciematu 
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Partnerības veids: 

Sadarbība ar ražotājiem 

un piegādātājiem 

 

dzīvokļi 

4. 3)tiek nodrošināta finanšu 

vadība īres maksājumiem 

(gatavoti īres 

maksājumi/rēķini, tiek veikta 

to administrēšana, parādu 

piedziņas veikšana 

5. 4)Tiek nodrošināta īrnieku 

uzklausīšana, organizējot 

klientiem ērtus pieņemšanas 

laikus 

6. 2. Dzīvojamo māju 

pārvaldīšana uz 

pilnvarojuma pamata 

1)Tiek slēgts Dzīvojamo māju 

pārvaldīšanas pilnvarojuma 

līgums  

2)Uz dzīvokļu īpašnieku 

pilnvarojuma pamata tiek slēgti 

līgums par pamatpakalpojumu 

nodrošināšanu (siltumenerģijas 

piegāde, aukstā ūdens un 

kanalizācijas nodrošināšana, 

atkritumu izvešana) 

3)Uz dzīvokļu īpašnieku 

pilnvarojuma pamata tiek slēgti 

līgums par papildpakalpojumu 

nodrošināšanu (elektroenerģijas 

piegāde koplietošanas telpās, 

liftu tehniskā apkope, 

kopīpašuma apdrošināšana) 

4)pamatojoties uz Dzīvojamo 

māju pārvaldīšanas likuma 

teritorijas uzturēšanas un 

labiekārtošanas darbu 

veikšana fiziskām un 

juridiskām personām 

fonda pārvaldīšanu 

  

 

Dzīvojamo māju 

pārvaldīšana  

 

1.Pakalpojuma 

nodrošināšana klientiem 

notiek uz dzīvojamo māju 

pārvaldīšanas 

pilnvarojuma līguma 

pamata 

2. Klientiem katru mēnesi 

tiek izrakstīts rēķins  

Par sniegtajiem 

apsaimniekošanas 

pakalpojumiem, 

pamatpakalpojumiem, 

papildpakalpojumiem, 

uzkrājumu iekasēšana 

3.Ādažu un Kadagas 

ciemata klientu 

pakalpojumu par aukstā 

ūdens un kanalizācijas 

pakalpojumu veic tiešo 

maksājumu veidā.  

4. Apsaimniekošanas 

pakalpojumi tiek 

nodrošināti ar Sabiedrības 

darbinieku darba spēku un 

kapacitāti 

5. Atkritumu izvešanas un 

elektroenerģijas piegādes 

daudzdzīvokļu dzīvojamo 

māju dzīvokļu īpašnieki 

 

Biroja telpu uzkopšana 

 

AS Latfood 

 

 

Teritorijas uzturēšana un 

labiekārtošana 

 

Ādažu novada dome 

SIA KH Select 

Un citi  
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6.panta 1.daļu, tiek nodrošināta 

obligāto minimālo prasību 

veikšana dzīvojamās mājās 

5)saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku 

lēmumiem, tiek organizēta 

nekustamā īpašuma 

remonta/atjaunošanas darbu 

veikšana 

7. 6) Tiek nodrošināta klientu 

uzklausīšana, organizējot 

klientiem ērtus pieņemšanas 

laikus 

8. 7)Tiek nodrošināts diennakts 

avārijas diennakts 

(siltumenerģija, aukstais 

ūdens un kanalizācija, 

elektroenerģijas piegāde 

koplietošanas telpās) 

 

 

3. Partnerība ar AS 

Latfood 

 

1) Tiek slēgts līgums par 

biroja telpu uzkopšanu 

2) Tiek nodrošināta biroja 

telpu sausā un mitrā 

uzkopšana, atbilstoši 

pušu sastādītajam 

grafikam 

 

4. Teritorijas uzturēšanas 

un labiekārtošanas 

koplietošanas telpās 

pakalpojums tiek 

nodrošināts, izmantojot 

sabiedrības starpniecību 

3. Avārijas dienests tiek 

nodrošināts: 

siltumenerģija, aukstais 

ūdens un kanalizācija – 

izmantojot sabiedrības 

darbinieku kapacitāti; 

elektroenerģijas piegāde 

koplietošanas telpās – 

ārpakalpojums) 

3. SIA “Ādažu 

namsaimnieks”, saskaņā 

ar noslēgtajiem līgumiem, 

veic  maksājumu 

administrēšanu un parādu 

piedziņu 

 

 

Biroja telpu uzkopšana 

 

1.Saskaņā ar noslēgto 

uzņēmuma līgumu par 

telpu uzkopšanu, katru 

dienu tiek veikta telpu 

sausā un mitrā 

uzkopšana. Darbu veic 

Sabiedrības darbinieki. 

Nepieciešamības 

gadījumā, tiek piesaistīts 

ārpakalpojums 
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pakalpojumu veikšana 

 

1)Tiek slēgts līgums ar 

Ādažu novada domi par ceļu 

greiderēšanu – atbilstoši 

līguma nosacījumiem tiek 

veikts ceļu greiderēšanas 

darbs 

2)Pamatojoties uz fizisko vai 

juridisko personu 

pasūtījumiem, tiek veikta 

teritorijas zāles pļaušana; 

sniega tīrīšana; greiderēšana; 

labiekārtošana 

 

(Piemēram, grīdu 

vaskošana) 

2. Katru mēnesi tiek 

sagatavots pieņemšanas – 

nodošanas akts un 

izrakstīts rēķins 

 

Teritorijas uzturēšana un 

labiekārtošana 

 

1. Ar katru klientu 

tiek veikta atsevišķa 

vienošanās, atkarībā no 

pasūtījuma specifikas 

un  apjoma 

2. Pēc veikto darbu 

pabeigšanas klientam 

tiek piestādīts rēķins 

Galvenie ilgtermiņa 

ieguldījumi un resursi 

Kanāli 

Ilgtermiņa ieguldījumi: 

- Pamatlīdzekļi:  

- (Skatīt pielikumu)  

Transportlīdzekļi 

Traktortehnika 

Santehnikas instrumenti 

Zāles pļaušanas tehnika 

 

- Resursi, kas ir 

nepieciešami: 

- Cilvēkresursi 

(administrācija, 

pārvaldnieks, pārzinis, 

1.Pārvaldīšanas 

pilnvarojuma līgums ar 

Ādažu novada domi par 

īres dzīvokļu pārvaldīšanu 

2. Dzīvojamo māju 

pārvaldīšanas 

pilnvarojuma līgumi 

3.Līgumi par 

pamatpakalpojumu 

piegādi 

4. Līgumi par 

papildpakalpojumu 

piegādi 
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siltumtehniķis, 

santehniķis, būvnieks, 

elektriķis, 

grāmatvedis, parādu 

piedziņas speciālists) 

- Materiāli 

(skatīt pielikumu) 

 

5. Uzņēmuma līgums par 

biroja telpu uzturēšanu 

6. Līgums ar Ādažu 

novada domi par ceļu 

greiderēšanu 

7.Vienošanās par 

pakalpojuma veikšanu 

Izmaksu struktūra  Ieņēmumu avoti/ veidi 

Galvenās Izmaksas:  

Administratīvie izdevumi (biroja uzturēšana – komunālie 

pakalpojumi, IT uzturēšana, telekomunikācijas, darba 

algas) 

Tehniskais personāls – darba algas 

Transporta izdevumi – autotransports, degviela, remonts) 

Pamatlīdzekļu nolietojums 

Darba vides uzraudzība 

Tehnikas uzturēšanas izmaksas 

Uzņēmuma darbības civiltiesiskā apdrošināšana 

Datorprogrammas uzturēšana 

 

 

Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un 

apsaimniekošanas pakalpojums 

 

Klients maksā par nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un 

apsaimniekošanas darbu nodrošināšanu  

No klientu maksājumiem 

 

 

  

 

 

 



 

3. Stipro un vājo pušu analīze. 

Sabiedrības sabiedrisko pakalpojumu un nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un 

apsaimniekošanas pakalpojumu organizēšana Ādažu novadā, no kuriem galvenie ir centrālās 

apkures un nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumi. 

Plānojot attīstību, svarīgi ir iepazīties ar uzņēmuma iekšējo un ārējo vidi, kas dod 

iespēju noteikt uzņēma stiprās un vājās puses, pastāvošās iespējas un draudus. Tabulā Nr.3, 

izmantojot SVID analīzi, identificētas Sabiedrības stiprās un vājās puses, kā arī iespējas un 

draudi.  

 

3.tabula  

SIA  stiprās un vājās puses/ draudi un iespējas 

 

 

Stiprās puses Vājās puses 

Stabils finanšu stāvoklis. 
Pārvaldāmie objekti ar lielu tehnisko 

nolietojumu.  

Stabila Ādažu novada tirgus daļa. Klientu maksātspēja. 

Uzņēmuma darbības attīstības stratēģijas 

īstenošana. 

Nepietiekama naudas plūsma no klientu 

puses.  

Organizācijas nosprausto mērķu un funkciju 

izpratne.  

Pakalpojumi jānodrošina piemērojot publisko 

iepirkumu likumu, kas bieži vien noved pie 

sliktas darbu izpildes kvalitātes un paildzina 

darbu izpildes ātrumu.  

Plānveidīga noteikto uzdevumu īstenošana. 
Slēdzot ārpakalpojuma līgumu, grūti 

prognozējama izpildītā darba kvalitāte.  

Uzņēmuma strauja darbības attīstība namu 

pārvaldīšanas jomā.  

Trūkst pieredzējuši speciālisti tehniskajā 

nozarē. 

Pastāvīgi, lojāli klienti.  Izmaksu paaugstināšanās tendence. 

Pastāvīga uzņēmuma darbības sasniegto 

rezultātu analīze un uzdevumu izpildes 

kontrole. 

Zema klientu ieinteresētība Eiropas 

savienības fondu apguvē. 

Kapacitāte - profesionāli darbinieki, augsts 

kompetences līmenis. 

Nevienmērīga noslogotība  tehnikai 

(mehāniskie instrumenti, traktortehnika). 

Personāla vēlme uzlabot zināšanas un 

prasmes.  

Trūkst kapacitātes veikt lielākus 

remonta/atjaunošanas darbus. 

Jaunas modernas tehnikas un tehnoloģiju 

izmantošana tehnisko darbu veikšanā.  
 

Zemas izmaksas darbu veikšanā.   

Uzlabots tēls klientu acīs.  

Iespējas Draudi 

Piesaistīt jaunus privātos (fiziskas un 

juridiskas personas) klientus. 
Piesātināts tirgus, liela konkurence. 

Saņemt pasūtījumus no Ādažu novada domes 

par teritorijas uzkopšanu, uzturēšanu, ēku 

apsaimniekošanu. 

Konkurences palielināšanās. 

Ieviest jaunas tehnoloģijas. Nodokļu palielināšanās, paaugstināšanās. 

Iekarot lielāku tirgus daļu. Negatīva iedzīvotāju attieksme. 

Ieviest jaunus pakalpojumus. 
Likumdošanas izmaiņas valsts un Eiropas 

Savienības līmenī. 

Uzlabot uzņēmuma darbības  stratēģiju. Resursu trūkums. 

Uzlabot uzņēmuma mārketinga  stratēģiju. 
Piegādātāju sniegto pakalpojumu izmaksu -

cenas/tarifa paaugstināšana. 

– Uzlabojoties novada ekonomiskajam 

stāvoklim un demogrāfiskajai situācijai, 

Nelabvēlīgas demogrāfiskās un ekonomiskās 

izmaiņas 
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paaugstinās klientu maksātspēja. 

Palielināt Sabiedrības rentabilitāti. Klientu maksātspējas samazināšanās. 

Palielināt Sabiedrības peļņu. Bezdarbs, nodarbinātība. 

 Sadarbības partneru bankrots. 

 

Izvērtējot uzņēmuma iekšējās un ārējās vides iespēju matricu, ir redzams, ka 

pakalpojumi, kas saitīti ar nekustamā īpašuma jomu ir vērtējami kā peļņu nesoši. Tajā pat laikā 

ir jāseko nepārtraukti ārējās vides izmaiņām, jo pastāv iespēja kā kādos darbības brīžos tas var 

būt arī zaudējumus nesošs. Tas nozīmē, ka uzņēmumam ir jābūt informētam par visu, kas 

notiek gan ar saviem konkurentiem, gan sabiedrības izmaiņas, gan arī valstī notiekošos 

procesus, kas saistīti gan ar nekustamā īpašuma nozari, gan citām jomām, kur valsts dod savus 

regulējumus un veido savu fiskālo un monetāro politiku. Sabiedrība, izvirzot sasniedzamus 

mērķus, pārdomātu cenu politiku un piedāvājot augstas kvalitātes pakalpojumus, izmantojot arī 

iespējamos inovatīvos risinājumus, pastāv iespēja darboties ar peļņu, bez zaudējumiem. Līdz ar 

to ir jādomā arī par tādām lietām kā jaunu objektu piesaiste, tirgus paplašināšana, jo tas 

nodrošina arī pieejamos brīvos līdzekļus, kas savukārt nodrošina uzņēmuma  finansiālu 

stabilitāti. 

Izvērtējot SVID matricu, ir redzams, ka pakalpojumi, kas ir saistīti ar nekustamā 

īpašuma jomu, ir vērtējams arī kā riskants bizness, jo tajā darbojas daudz riska faktoru, kas 

saistīti gan ar konkurentu uzvedību, gan ar ekonomisko situāciju valstī un Eiropas Savienībā 

kopumā, problemātisko tiesvedību, nestabilo, mainīgo likumdošanu un politiskajām izmaiņām, 

kas var kavēt uzņēmuma sekmīgu attīstību. Riska faktors ir drauds, ka šobrīd pārvaldāmie 

objekti ir ar lielu tehnisko nolietojumu vai ar būvniecības defektiem, kas kavē  nodrošināt ēku 

ilgmūžību. Sabiedrība strādā ar diezgan atšķirīgiem klientiem, kur būtiskākā atšķirība ir 

finansiālais nodrošinājums, kas darbojas kā kavējošs faktors, lai veiktu lielas investīcijas 

īpašumu sakārtošanā un renovācijā. 

Sniegto pakalpojumu stabilitāte vērtējama pozitīvi, jo nekustamā īpašuma 

apsaimniekošana vienmēr būs kā patstāvīgs pakalpojums ,kam būs savs pieprasījums.  

Savukārt runājot par konkurentiem, tad zināms, ka tādi būs pirmkārt tie uzņēmumi, kas 

ienākot tirgū un ar savām zemajām cenām mēģinās iekarot klientus piedāvājot dempinga cenas. 

Riskantu šo darbības sfēru padara klientu maksātspēja, bezdarba pieaugums, kas tiešā veidā 

ietekmē arī uzņēmuma maksātspēju, jo pārvaldot nekustamo īpašumu, pārvaldniekam vai tā 

īpašniekam ir jāveic avansa maksājumi piegādātājiem (komunālie pakalpojumi, pārvaldīšanas 

pakalpojumi). Līdz ar to uz pārvaldnieku gulstas arī finansiāla atbildība, neskatoties uz 

pieaugušo debitoru skaitu. Tādēļ ir būtiska arī valsts attieksme, izstrādājot normatīvos aktus, 

kas skar gan nekustamā īpašuma uzturēšanas un pārvaldības jomu, gan arī šobrīd problemātisko 

parādu piedziņas iespēju.  

Iespējas un draudi fokusējas uz tagadnes situāciju un nākotnes perspektīvām. Tie ir 

uzņēmējdarbības ārējie faktori, kas jāņem vērā uzņēmumam izstrādājot savus mērķus, savas 

darbības stratēģiskos virzienus un nākotnes perspektīvas. 
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4. Tirgus analīze, konkurentu un klientu apraksts. 

Tirgus situācijas analīze ietver sevī darbības sfēras/nozares izpēti un tās raksturojumu, 

kopīgo nozares attīstības stāvokli un savu prognozējamo daļu tajā, nozares attīstības tendences, 

nozares raksturīgākās īpatnības.  

Atbilstoši būvju uzskaites datiem uz 01.01.2014. Kadastra informācijas sistēmā ir 

reģistrētas 1 399 073 būves, no kurām 1 373 452 jeb 98% ir ēkas, bet 2 5621 jeb 2 % ir 

inženierbūves (2.attēls). 

 

 

 

 

2.attēls 

Būvju uzskaite dati uz 01.01.2014. 

 

Izvērtējot visu līdz 01.01.2014. Kadastra informācijas sistēmā reģistrēto 1 399 073 būvju 

piederību pēc īpašnieka statusa, secināms, ka visvairāk būvju pieder fiziskām personām (79%), 

ievērojami mazāk juridiskām personām (8%), pašvaldībām (3%) un valstij (1%) (3. attēls ). 

Diemžēl joprojām 6% būvju piederība nav noskaidrota.1 

3.attēls 

Būvju sadalījums pēc īpašnieka statusa Latvijas Republikā 

(01.01.2014. skaits Kadastra informācijas sistēmā; % no kopējā būvju skaita) 

                                                 
1 Latvijas Republikas būvju pārskats uz 01.01.2014.- http://www.vzd.gov.lv/files/buvju_parskats_par_2013.pdf .-

(Resurss apskatīts 01.07.2015.) 

http://www.vzd.gov.lv/files/buvju_parskats_par_2013.pdf
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Ir svarīgi, lai pienācīgi tiktu uzturēts nekustamais īpašums un tam funkcionāli 

piesaistītais zemesgabals, kā arī, lai nodrošinātu nekustamā īpašuma atbilstošu lietošanu tam 

paredzētajam mērķim.  

 Dzīvojamo māju pārvaldīšanas nozare skar visus sabiedrības līmeņus, sākot no valsts 

un beidzot ar indivīdu, un tai ir ne tikai ekonomisks, bet arī sociāls raksturs.  

 Dzīvojamo māju pārvaldīšana Latvijā kopš neatkarības atgūšanas ir attīstījusies 

haotiski. Ņemot vērā, ka padomju laikā nepastāvēja īpašumtiesības uz dzīvokli, un, strauji tika 

nodoti dzīvokļi plānveida privatizācijai, sabiedrībā neveidojās izpratne un atbildība par 

īpašumu, it īpaši daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Tāpat izpratni par īpašumu neveicināja 

dzīvokļu īpašumu nodošana īpašumā par privatizācijas sertifikātiem, neizskaidrojot 

potenciālajam īpašniekam turpmāko atbildības nastu par īpašumu.  

 Lai uzlabotu šīs nozares un dzīvojamā fonda attīstību, valstī kopš 2009.gada darbojas 

Eiropas Savienības Struktūrfondu programma, lai  īstenotu dzīvojamo māju siltināšanas 

aktivitātes. Savukārt Latvijā dzīvokļu īpašnieki dažādu iemeslu dēļ vēl arvien nav pārliecināti 

par šāda lēmuma pieņemšanu.  

 Līdz ar dzīvokļu privatizāciju, atbildība par dzīvojamās ēkas uzturēšanu pārgājusi 

dzīvokļu īpašnieku ziņā, taču īpašnieku izpratne par īpašuma uzturēšanu joprojām ir vāja, jo 

trūkst pieredzes īpašnieka pienākumu veikšanai un saprātīgai darbībai.  

 Nozares sakārtošanai ir pieņemta virkne ar tiesību aktiem, kas regulē dzīvojamā fonda 

pārvaldīšanu.  

 Ar 01.01.2010. spēkā stājās „Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums”. Likums nosaka 

dzīvojamo māju pārvaldīšanas principus, dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesā iesaistīto 

personu savstarpējās attiecības, tiesības, pienākumus un atbildību, kā arī valsts un pašvaldības 

kompetenci šajā jomā.  

 Papildus Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumam 2010.gada 28.septembrī ir pieņemti 

vairāki Ministru kabineta noteikumi. Ar 01.01.2011. spēkā ir stājies jauns likums „Dzīvokļa 

īpašuma likums”, kas ir mūsdienīgāks, un šajā likumā ir skaidrāk formulētas dzīvokļu īpašnieku 

tiesības, pienākumi un atbildība.  

 Šobrīd lielākās problēmas pārvaldnieka darbībā rada īpašnieku zemā maksātspēja.  

 

Klienti: tie ir dzīvokļu īpašnieki, īrnieki, nedzīvojamo telpu nomnieki, biroja/ražošanas ēku 

īpašnieki, privātmāju īpašnieki. Klienti ir galvenais mikrovides faktors uz ko Sabiedrībai ir 

jāstrādā, saskaņā ar pasūtītāja vēlmēm, prasībām un iespējām. Nodrošinot klientu vēlmes tiek 

ņemti vērā divi faktori:  
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1) pārvaldīšanas/īres/apsaimniekošanas līgums, kurā tiek atrunātas visas darbības, ko 

pārvaldnieks/sabiedrība veic, saskaņā ar pilnvarojumu/uzdevumu un normatīvo aktu prasībām, 

2) nepārtraukti sekot līdzi kādas vajadzības, apmierinātības līmenis un finansiālas  iespējas 

ir klientam, lai tas tiktu apmierināts, un neparādītos vēlme mainīt esošo 

pārvaldnieku/pakalpojuma sniedzēju.  

Siltumapgādes jomā: 

Ādažu un Kadagas ciematu iedzīvotāji 

 

Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas/apsaimniekošanas, teritorijas uzturēšanas jomā:  

1. Ādažu novada dome  

 Tiek slēgti līgumi par teritorijas uzturēšanas (greiderēšana, sniega tīrīšana u.c.) 

pakalpojumiem 

2. Dzīvokļu īpašnieki.  

 Atbilstoši likumam “Dzīvokļa īpašuma likums” 8.panta regulējumam, dzīvokļa 

īpašnieks ir persona, kas ieguvusi dzīvokļa īpašumu un īpašuma tiesības nostiprinājusi 

zemesgrāmatā.  Līdz dzīvokļa īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašuma 

ieguvēju attiecas visas šā likuma normas, kas nosaka dzīvokļa īpašnieka tiesības, pienākumus 

un atbildību, izņemot tās likumā noteiktās tiesības, kuras dzīvokļa īpašuma ieguvējs iegūst pēc 

dzīvokļa īpašuma reģistrēšanas zemesgrāmatā. 

 Sabiedrības klienti ir Ādažu novada, Ādažu, Kadagas un Podnieku ciematu  dzīvojamo 

māju dzīvokļu īpašnieki.  

 

3. Īrnieki 

 Iedzīvotāji, kuri ir noslēguši īres līgumus, atbilstoši likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 

regulējumam.  

 Sabiedrība 2012.gada 31.maijā ar Ādažu novada domi ir noslēgusi Ādažu novada 

pašvaldības dzīvojamā fonda PĀRVALDĪŠANAS LĪGUMU  JUR 2012 – 05/361, SIA Ādažu 

namsaimnieks, pamatojoties uz kuru pārvalda Ādažu novada pašvaldības īpašumā esošos 

dzīvokļu īpašumus. Pamatojoties uz noslēgto pārvaldīšanas līgumu un domes lēmumu 

Sabiedrība slēdz īres līgumus ar īrniekiem.  

 

4. Privātmāju īpašnieki 

1) Loka iela – privātmāju ciemats, kur tiek nodrošināta elektroenerģijas piegāde 

koplietošanas teritorijas apgaismojumam un elektroiekārtu uzturēšana. 

2) “Lauri” – tiek nodrošināta siltumapgāde. 

3) Pēc pieprasījuma – tiek nodrošināti teritorijas uzturēšanas (zāles pļaušana, sniega 

tīrīšana, sausā ceļa seguma tīrīšana) darbi. 

 

5. Ražošanas ēku īpašnieki/nomnieki: 

1) AS Latfood. 

2) SIA KH Select. 

3) SIA EL Services. 

4) Pēc pieprasījuma.  

 

Piegādātāji - nozīmīga mikrovides daļa, jo tieši ietekmē Sabiedrības darbību. 

Apsaimniekošanas nozarē tie ir, pirmkārt, pakalpojumu sniedzēji, kā, piemēram: 

1) par siltumapgādi – SIA Balteneko; AIA Wesesmann  - siltums; 

2)  elektroenerģijas piegāde – SIA Latvenergo, SIA Sadales tīkli; 

3) atkritumu apsaimniekošana - SIA Eco Baltia vide; 

4) aukstā ūdens un kanalizācijas pakalpojuma nodrošināšana – SIA Ādažu ūdens. 
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Starpnieki - Sabiedrībai nepieciešams veidot labas attiecības ar viesiem starpniekiem, lai 

nodrošinātu preču veiksmīgu piegādi. Lai nodrošinātu savu saimniecisko darbību, kas saistīta ar 

apsaimniekošanas darbību, ir jāstrādā ar tādiem uzņēmumiem, kas piegādā būvniecības, 

saimniecības, kancelejas, datortehnikas preces.  

1) saimniecības, tehnikas, materiālu preces – SIA Onninen, SIA AUS, SIA DEPO DIY, 

SIA Profiks Clean, SIA Anitra, SIA BG, SIA Tirdzniecības nams Kurši; 

2) autonoma - SIA AMSER Motors; 

3) apdrošināšana - ERGO Insurance SE Latvijas filiāle, AS BALTA; 

4) elektroiekārtu apkalpošana – SIA Leģenda Gold, SIA Alpex; 

5) kancelejas un biroja preces – SIA Ortega, SIA Rolling; 

6) tehniskie apsekojami, eneregoaudita pārskati -  AIA Capo, SIA Mūsu projekts, SIA 

MM61, SIA Arhitektūras stila studija; 

7) būvniecības pakalpojumi – SIA Jānis un partneri, SIA Westnord, SIA Drošība un 

partneri, SIA Baltijas durvis; 

8) telekomunikāciju pakalpojumi – SIA Lattelecom, SIA TELE;  

9) vizuālā reklāma – SIA Ruffijs; 

10)  kredītiestāde – Swedbanka. 

Sabiedrība - ar sabiedrību tiek saprastas visas tās grupas, kas ietekmē vai var potenciāli 

ietekmēt uzņēmumu. Tās var būt gan finanšu aprindās, gan valsts iestādes, gan plašsaziņas 

līdzekļi, gan dažādas sabiedriskās organizācijas.  

Biežāk veidota sadarbība ar : 

1) Valsts ieņēmumu dienests; 

2) Centrālā statistikas pārvalde; 

3) Ekonomikas ministrija; 

4) Latvijas Pašvaldību Savienība; 

5) Valsts kase; 

6) Sabiedrisko pakalpojumu regulators; 

7) Latvijas Namu pārvaldnieku un Apsaimiekotāju asociācija; 

8) Iepirkumu un uzraudzības birojs;  

9) Būvvalde; 

10) Ādažu vēstis; 

11) Zvērināti revidentu komercsabiedrība Auditorfirma padoms. 

 

5. Vispārējie stratēģiskie mērķi  

SIA “Ādažu Namsaimnieks” stratēģiskie mērķi 2016.-2020. gadam: 

1. nodrošināt centralizētās siltumapgādes sistēmas kvalitatīvu un drošu darbību, sniedzot 

klientiem kvalitatīvus, savlaicīgus un drošus pakalpojumus; 

2. paplašināt siltumtīklus jaunu objektu pieslēgšanai; 

3. organizēt sniedzamo pakalpojumu tehnoloģisko attīstību un uzlabošanu par cenu, kas 

atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām; 

4. nodrošināt energoefektīvu, videi draudzīgu un mūsdienu tehnoloģijām atbilstošu 

siltumapgādes un pārdales sistēmu (nomainot vecās neizolētās siltuma trases pret jaunām 

izolētām siltuma trasēm, atjaunojot vecās siltuma kameras, nomainot vecos neefektīvos 

cirkulācijas sūkņus pret jauniem, kā arī attīstīt attālinātas vadības iespējas katram 

siltummezglam) 

5. veikt pašvaldības īpašumā esošā dzīvojamā fonda kvalitatīvus telpu apsaimniekošanas un 

obligātās pārvaldīšanas darbus, kā arī īres maksas administrēšanu; 

6. veikt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvalitatīvu apsaimniekošanu un nodrošināt augstu 

apkalpošanas kultūru; 

7. veicināt daudzdzīvokļu ēku, kas pieslēgtas centrālai siltumapgādei, atjaunošanu; 

8. piedalīties komercpakalpojumu sniegšanā Sabiedrības kompetences jomā godīgas 

konkurences apstākļos; 
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9. nodrošināt uzņēmumā kvalitatīvus darba apstākļus un rūpēties par darbinieku pastāvīgu 

izglītošanu.   

 

6. Nefinanšu mērķi. 

SIA “Ādažu Namsaimnieks” nefinanšu mērķi 2016.-2020. gadam: 

1. veikt kvalitatīvu pārvaldāmo objektu apsaimniekošanu, atbilstoši klientu vēlmēm un 

iespējām; 

2. paaugstināt klientu apkalpošanas kvalitāti, nodrošinot nepārtrauktu pieejamību informācijas 

nodošanai un avārijas situāciju novēršanai 24 h diennaktī; 

3. Sabiedrības mājas lapas attīstīšana un e – servisa pakalpojumu attīstība un pieejamība. 

4. Attālinātās datu nolasīšanas sistēmas attīstīšana un pilnveidošana. 

 

7. Finanšu mērķi un darbības efektivitāti raksturojošie sasniedzamie rezultatīvie 

rādītāji. 

Finanšu mērķi: 

1. 2016. – 2018. gadus noslēgt ar peļņu un saglabāt vai palielināt apgrozījumu  

salīdzinājumā ar 2015.gadu, nodrošinot stabilu un pozitīvu naudas plūsmu. 

2. Samazināt debitoru parādus par 5%, salīdzinājumā ar 2014.gadu. 

3. Rentabilitāti noturēt esošajā 2015.gada līmenī. 

4. Piesaistīt pieejamo Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu SIA pārvaldīšanā 

esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā stāvokļa uzlabošanai. 

5. Palielināt dzīvokļu īpašnieku aktivitātes un atbalstu gan remontdarbu, gan teritorijas 

labiekārtošanas gan atjaunošanas projektu realizēšanai. 

8. Naudas plūsmas plāns. 

Naudas plūsmas pārskats par 2015.gadu  (pēc tiešās metodes) 
 

 Piezīmes 

numurs 

2015 

EUR 

2014 

EUR 

I. Pamatdarbības naudas plūsma    

1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu 

sniegšanas 

 
1437580 1318489 

2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, 

pārējiem pamatdarbības izdevumiem 

 (1337566

) 
(1239844) 

3. Pārējie sabiedrības pamatdarbības ieņēmumi vai 

izdevumi 

 
  

4. Bruto pamatdarbības naudas plūsma  100014 78645 

5. Izdevumi procentu maksājumiem    

6. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa 

maksājumiem 

   

7. Pamatdarbības neto naudas plūsma  100014 78645 

    

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma    

1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu 

iegāde 

 (29472) (59680) 

2. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma  (29472) (59680) 

    

III. Finansēšanas darbības naudas plūsma    

1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai 

kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem 

 
  

2. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam    
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1. Izmaksātās dividendes  (5177) (8362) 

3. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma  (5177) (8362) 

    

VI. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums 

vai samazinājums 

 
65365 10603 

V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata 

gada sākumā 

 
190605 180002 

VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums 

pārskata gada beigās 

15 
255970 190605 

 
 

 

 

 

Naudas plūsmas prognoze 2016-2020.gadam 

Gads  2016 2017 2018 2019 2020 

Atlikums perioda sākumā 120000 121200 115600 110080 121940 

Saimnieciskā darbība 

    

  

Pamatdarbības ieņēmumi, t.sk. 1064500 1118600 1163400 1258700 1297500 

Nekustamā īpašuma apsaimniekošana 360000 390000 420000 441000 463100 

Siltumapgāde 630000 639400 648900 717800 728500 

Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi 38000 40700 43500 46500 49800 

Tehnikas pakalpojumi 8000 8600 9200 9800 10500 

Skaitītāju maiņa iedzīvotājiem 7500 8100 8700 9100 9600 

Liftu tehniskā apkalpošana 7000 7100 7200 7300 7400 

Citi pakalpojumi 14000 24700 25900 27200 28600 

Ieņēmumi trešo personu vārdā 315000 341300 367600 386000 405300 

Iedzīvotāju iemaksas, t.sk. 105000 113800 122600 128700 135200 

mājas uzkrājumā 60000 65000 70000 73500 77200 

mērķa maksājumos 45000 48800 52600 55200 58000 

Pārējie ieņēmumi, t.sk 15500 14500 13500 11500 11500 

Saņemtās soda naudas  12000 11000 10000 8000 8000 

Citi ieņēmumi 3500 3500 3500 3500 3500 

Pamatdarbības ieņēmumi kopā 1500000 1588200 1667100 1784900 1849500 
  

    

  

Pamatdarbības izdevumi, t.sk. 1088200 1121800 1156300 1242300 1278900 

Siltumenerģija 535000 543000 551100 609600 618700 

Degviela 10000 10800 11600 12200 12800 

Elektroenerģija 38000 38000 38000 38000 38000 

Inventārs 2200 2300 2400 2500 2600 

Tehnikas remonti un uzturēšana, 

apdrošināšana 6000 6100 6200 6300 6400 

 Siltummezglu un katlumājas remonti 12000 12200 12400 12600 12900 

Siltumtrašu remonti 11000 11200 11400 11600 11800 

Citi izdevumi 24000 26000 28000 29400 30900 

Neizskaitāmais PVN 37500 39700 41700 44600 46200 

Biroja uzturēšanas un sakaru izmaksas 5000 5000 5000 5000 5000 

Pārējie administrācijas izdevumi 8300 8300 8300 8300 8300 

Personāla izmaksas: 399200 419200 440200 462200 485300 

Darba algas un prēmijas 323000 339200 356200 374000 392700 

 VSAOI 76200 80000 84000 88200 92600 

Pārējie izdevumi, t.sk 15500 10500 8500 6500 2500 

Parādu piedziņas izmaksas 15000 10000 8000 6000 2000 

Citi izdevumi 500 500 500 500 500 

Remonti un ieguldījumi apsaimniekotajās 60000 94500 102420 110340 115830 
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ēkās 

Izdevumi trešo personu vārdā 316600 343000 369400 387900 407300 

Pamatdarbības izdevumi kopā 1480300 1569800 1636620 1747040 1804530 

            

Saimnieciskās darbības rezultāts 19700 18400 30480 37860 44970 

Ieguldījumu naudas plūsma, t.sk. 6000 6000 66000 6000 6000 

Siltumtrašu izbūve un rekonstrukcija 

  

60000 

 

  

Biroja tehnikas un aprīkojuma nomaiņa 3000 3000 3000 3000 3000 

Tehniskā aprīkojuma maiņa un 

papildināšana 3000 3000 3000 3000 3000 

Finansēšanas naudas plūsma, t.sk. -12500 -18000 30000 -20000 -20000 

Pamatkapitāla palielināšana 

  

50000 

 

  

Līzinga maksājumi par automašīnām -7500 -13000 -15000 -15000 -15000 

Dividendes -5000 -5000 -5000 -5000 -5000 

Naudas izmaiņas periodā 1200 -5600 -5520 11860 18970 

Naudas atlikums perioda beigās 121200 115600 110080 121940 140910 

 

9. Risku analīze. 

Izstrādājot Sabiedrības attīstības darbības pamatprincipus un virzienu, liela nozīme ir 

risku vadībai. Mūsdienu uzņēmējdarbības vide – tās ir izmaiņas regulējošo institūciju prasībās; 

globalizācija, kas nesaraujami saistīta ar pieaugošu konkurenci; jauni draudu veidi; atkarība no 

IT; klimata un demogrāfiskās izmaiņas, u.c. Uzņēmējdarbības īstenošana šādā vidē rada 

nepieciešamību pārvērtēt Sabiedrības stratēģisko pieeju, skatot Sabiedrības darbības efektivitāti 

arī no risku viedokļa.   

Risks – tā ir situācijas iespējamība, kas var nelabvēlīgi ietekmēt Sabiedrības uzdevumu 

izpildi un mērķu sasniegšanu. Risku ietekmē iespējamas novirzes no plānotajiem rezultātiem. 

Daudzos gadījumos uzņēmuma neveiksmju galvenais iemesls ir nespēja noteikt un 

objektīvi izvērtēt iespējamos riskus. Ir uzņēmējdarbības sfēras, kur riskus var paredzēt, tos var 

aprēķināt, var novērtēt. Tajā pašā laikā ir arī tādi risku veidi, kuru varbūtību paredzēt ir grūti 

vai tas pat nav iespējams. Risku vadības mērķis ir novērst vai samazināt riska faktorus, kuri 

negatīvi var ietekmēt rezultātu sasniegšanu. 

Riski, kas var ietekmēt SIA „Ādažu namsaimnieks” saimniecisko darbību attēloti 

4.tabulā. 

4.tabula 

Riski, kas var ietekmēt SIA „Ādažu namsaimnieks” saimniecisko darbību 

Risku grupa Paskaidrojums 

Ražošanas 

risks 

Ražošanas risks ir būtisks Sabiedrības darbībā, jo šis risks ir saistīts ar 

varbūtību, ka uzņēmums dažādu neparedzētu apstākļu dēļ nevar izpildīt 

savas saistības pret klientu (piemēram, pārtraukums siltumapgādē 

dzīvojamām mājām; elektrības piegādes traucējumi u.c.). 

Viens no riska rašanās cēloņiem var būt iekārtu sabojāšanās, nolietojums vai 

novecošana. 

Mazināt vai izvairīties no ražošanas riska palīdz pareiza un regulāra iekārtu 

apkope, jaunas modernas tehnikas iegāde. 

Lai mazinātu šī riska ietekmi Sabiedrība seko līdzi tehnikas stāvoklim, 

laicīgi veicot nepieciešamos remontu darbus, tiek pārbaudīta iepirkto 

izejvielu kvalitāte. 

Finanšu risks   
Finanšu risks saistīts ar iespējamību Sabiedrībai ciest finansiālus 

zaudējumus:  

a. negaidītas soda maksas;  
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b. neapmaksāts pakalpojums (negodīga klienta rīcība);  

c. kļūdas budžeta plānā; 

d. klientu maksātnespēja; 

e. PVN likmes palielināšana sabiedriskajiem pakalpojumiem; 

f. akcīzes nodokļa palielināšana siltumapgādes pakalpojumiem; 

g. inflācija. 

Lai mazinātu finanšu riska ietekmi, Sabiedrība nepārtraukti seko līdzi 

naudas plūsmai uzņēmumā, veido finanšu rezerves. 

Finanšu risks var būtiski ietekmēt Sabiedrības darbību. Sabiedrības finanšu 

darbība ir tieši atkarīga no klientu maksātspējas.  

Lai samazinātu finanšu riska ietekmi un nepieļautu kļūdas budžeta plānā, 

katru mēnesi tiek sekots līdzi budžeta plāna izpildei, reizi 6 mēnešos 

budžeta izpilde tiek apstiprināta ar kapitāldaļu turētāju. Sabiedrības darbībā, 

ir paredzētas dažādas aktivitātes un pasākumi, kas uzlabotu klientu 

maksājumu disciplīnu, piemēram, regulārs darbs ar debitoriem vai arī 

maksājumu grafiku sastādīšana klientiem, lai tie daļu maksājumus jau veic 

avansā pirms apkures sezonas iestāšanā. Lai darbs ar kreditoriem tiktu 

veikts plānveidīgi, Sabiedrībā ir izstrādāts un apstiprināts nolikums „Par 

parādu piedziņas darba organizāciju SIA „Ādažu namsaimnieks””. 

 

Komerciālie 

riski 

 

a. Konkurenti, ar konkurenci saistīts spiediens; 

b. Inovācijas; 

c. Tirgus daļa; 

d. Izmaiņas pakalpojuma tirgū (piemēram, samazinās siltumenerģijas 

patēriņš dzīvojamās ēkās); 

e. Parādās jauni konkurenti – nekustamā īpašuma pārvaldnieki; 

f. Samazinās pieprasījums pēc konkrētā piedāvājuma; 

g. Jaunas prasības pakalpojuma standartos, kurus uzņēmums nav 

spējīgs izpildīt. 

Lai samazinātu komerciālo risku iestāšanās iespējamību, Sabiedrība ir 

veikusi konkurentu darbības analīzi, izanalizējot informāciju par to 

sniegtajiem pakalpojumiem, izmaksām, priekšrocībām un trūkumiem. 

Iegūtā informācija tiek ņemta vērā, gatavojot Sabiedrības sniegto 

pakalpojumu klāstu un izcenojumus, kā mērķi izvirzot – sniegt 

pakalpojumus augstākā kvalitāte ar zemākiem izcenojumiem.  

Lai sniegtu mūsdienīgu pakalpojumu izpildi, tiek sekots līdzi inovācijām 

nozarēs. 

Ienākot esošajā tirgū jauniem konkurentiem pieaug iespēja zaudēt daļu no 

esošā tirgus, līdz ar to regulāri tiek sekots līdzi izmaiņām esošajā tirgus nišā 

un ātri un elastīgi reaģēts uz izmaiņām. 

Tiek nodrošināta sniegto pakalpojumu kvalitātes atbilstība izmaksām, 

nodrošināta procesu efektivitāte, pieņemot darbā kvalificētus darbiniekus, ar 

profesionālām zināšanām un augstu atbildības līmeni.  

Tiek izskatīta iespēja sniegt pārvaldīšanas un apsaimniekošanas 

pakalpojumus nedzīvojamās ēkās. 

Mainoties standartiem, nodrošināta darbinieku kvalifikācijas līmeņa 

paaugstināšana, atbilstoši jaunajām prasībām, vai arī tiek piesaistīti eksperti 

ar atbilstošām prasmēm un zināšanām. 

Cilvēciskā 

faktora risks 

 

a. Vadošā darbinieka pēkšņa slimība; 

b. Darbinieka bezatbildība, nolaidība; 

c. Kvalificēta darbinieka aiziešana no uzņēmuma; 

d. Darbinieka rakstura, uzvedības, veselības izmaiņas; 

e. Klientu neparedzētas rīcības sekas; 
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f. Darbinieku prasmes – neatbilstoša pieredze, zināšanas; 

g. Neatbilstoši definētas ar prasmēm saistītas prasības; 

h. Profesionālā atbildība. 

Lai samazinātu šā riska iestāšanās iespējamību Sabiedrība ir veikusi savas 

civiltiesiskās darbības apdrošināšanu. 

Sabiedrība pieņem darbā kvalificētus darbiniekus, ar profesionālām 

zināšanām un augstu atbildības līmeni.  

Lai novērstu šo risku iestāšanās varbūtību Sabiedrība sadarbojas ar 

vairākiem piegādātājiem, meklē jaunus sadarbības partnerus, cenšas 

prognozēt jebkura darbinieka aizstāšanas un nomaiņas iespēju, kā arī 

nepieciešamības gadījumā izmanto sezonas darbiniekus.  

 

Politiskais 

risks 

a. Izmaiņas valsts politikas nostādnēs, kas skar nozari; 

b. Nelabvēlīgas nodokļu izmaiņas. 

c. Zaudējumu risks, kas rodas, ja valstī vai reģionā notiek notikumi, 

kas negatīvi ietekmē politisko situāciju valstī; 

d. Politiskās sistēmas stabilitāte. 

Lai novērstu šo risku iestāšanās iespējamību Sabiedrība ir biedrs 

Latvijas Namu Pārvaldītāju un apsaimniekotāju Asociācijā, kas 

nodrošina aktīvu Sabiedrības līdzdalību normatīvo dokumentu izstrādē 

apsaimniekošanas un pārvaldīšanas jomā, kā arī paaugstina Sabiedrības 

informētību par jomas aktualitātēm. Tāpat regulāri tiek sekots līdzi 

visam jaunajam, kas notiek valsts ekonomikā, politikā un finanšu sfērā. 

Dabas risks 
a. Dabas stihijas (plūdi, vētras, lietusgāzes, sniegputeņi; 

b. Ugunsgrēks 

Tiek strādāts ar klientiem, motivējot tos apdrošināt savus īpašumus. 

Tehniskie riski 

 

a. Slikts ēku konstrukciju stāvoklis; 

b. Nolietojums; 

c. Novecojušās tehnoloģijas; 

d. Netiek nodrošināta tehniskā apkope; 

e. Tehnisko standartu/instrukciju neievērošana. 

Lai samazinātu šā riska iestāšanās iespējamību, Sabiedrība veic intensīvu 

darbu ar klientiem, lai motivētu tos investēt savos īpašumos, veicot ēku 

renovācijas darbus. Darbu izpildē nepieciešams izmantot modernas 

tehnoloģijas. Lai nodrošinātu darbu kvalitāti, pie renovācijas darbiem 

nepieciešams piesaistīt būvuzraugus. Jāpieņem darbā kvalificēti darbinieki, 

ar profesionālām zināšanām un augstu atbildības līmeni.  

 

 

Risku var novērtēt ar iespējamības/varbūtības un ietekmes terminu palīdzību. Lai 

izvērtētu risku un iespēju ietekmi, var izveidot to novērtēšanas skalu (skat 5.tabula). Piemēram, 

5.tabula atspoguļo nākamos iespēju un risku skalu piemērus. Piemērā tiek raksturota SIA 

„Ādažu namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo namu gan pozitīvā, gan negatīvā ietekme.  

5. tabula  

Risku un iespēju ietekmes novērtējuma skala 

Novērtējums Riski Iespējas 

A Katastrofāli: strauji palielinās ēku tehniskais 

stāvoklis 

Augstas: ieguldīt investīcijas 

ēkas atjaunošanā; izmantot 

Eiropas Savienības 

Struktūrfondu 

līdzfinansējumu 

B Nozīmīgi: Liela daļa no konstrukcijām un Nozīmīgas: veikt 
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apkures sistēmām ir morāli novecojušas konstrukciju un apkures 

sistēmas modernizāciju; 

izmantot Eiropas Savienības 

Struktūrfondu 

līdzfinansējumu 

C Vidēji: lieli siltumenerģijas zudumi ēkā Vidējas: veikt siltināšanas 

darbus; izmantot Eiropas 

Savienības Struktūrfondu 

līdzfinansējumu 

D Mazsvarīgi: daži tehniski bojājumi ēkā Mazsvarīgi: tiek veikti 

remontdarbi 

E Nenozīmīgi: nepilnīgi tiek veikta ēkas 

tehniskā apkope 

Nenozīmīgi: tiek izstrādāta 

tehniskās apkopes instrukcija, 

īpašuma pārvaldīšanas plāni 

 

Iespēju izvērtēšanas var tikt sadalītas vairākos līmeņos: 

1. Ārkārtas iespēja: Ādažu novada domes vadības līmenis tiek iesaistīts procesa virzībā 

(investēšana un/vai līdzfinansējums ēku vai tehnoloģiju atjaunošanā, modernizēšanā, garantijas 

došana kredītiestādei, ieguldījumi Sabiedrības pamatkapitālā); 

2. Liela iespēja: ir piesaistīta SIA augstākā līmeņa vadības uzmanība un jābūt noteiktai 

menedžmenta atbilstības sfērai (tiek nodrošināts pamatdarbības sfēras paplašinājums, jaunu 

klientu piesaiste); 

3. Vidēja iespēja: jārīkojas atkarībā no specifiskām kontroles vai atbildes procedūrām 

(organizējot atjaunošanas/remonta darbus); 

4. Zema iespēja: jārīkojas atkarībā no ikdienas procedūrām, kurām, visticamāk, nav 

nepieciešana specifisku resursu piesaistīšana (ikdienas tehniskās, sanitārās apkopes, 

inženierkomunikāciju tehniskā uzturēšana). 

Šādu metodi SIA pielieto visu risku grupām ietekmes novērtēšanai, pēc aktuālās 

nepieciešamības. 

 

10. Cita būtiska informācija pēc SIA ieskatiem. 

Finanšu rādītāju analīze 

 

  

 

Normatīvs 

Rentabilitāte attiecībā pret apgrozījumu       

Bruto peļņas rentabilitāte 16,22 % 

 Peļņas no saimnieciskās darbības rentabilitāte 13,89 % 

 Peļņas pirms procentu maksājumiem rentabilitāte 2,49 % 

 Ar nodokli apliekamās peļņas rentabilitāte 2,49 % 

 Neto peļņas rentabilitāte 2,39 % 

 

 

  

  Rentabilitāte attiecībā pret ieguldījumiem       

Ieguldītā kapitāla atdeve 7,06 % 

 Pašu kapitāla atdeve 5,65 % 

 Pamatkapitāla atdeve 6,80 % 

 

 

  

  Efektivitāte       

Aktīvu aprites rādītājs 1,51   >=1 

Pamatlīdzekļu aprites rādītājs 3,85   >=1 
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Apgrozāmo līdzekļu aprites rādītājs 2,49   >=1 

 

  

  Likviditātes rādītāji       

Kopējās likviditātes rādītājs 1,75   >=2 

Tekošās likviditātes rādītājs 1,74   >=1 

Absolūtās likviditātes rādītājs 0,77   >=0,3 

 

  

  Maksātspējas rādītāji       

Saistību īpatsvars bilancē 0,35   0 ... 0,5 

Saistību attiecība pret pašu kapitālu 0,54   0 ... 1 

 

  

  Seguma rādītāji       

Ilgtermiņa ieguldījumu segums ar pašu kapitālu 1,63   >=0 

Ilgtermiņa ieguldījumu segums ar pašu kapitālu un 

ilgtermiņa saistībām 1,63   >=0 

Apgrozāmo līdzekļu segums ar īstermiņa saistībām 0,57     

Neto apgrozāmais kapitāls 186 819 EUR >=0 

 

 

Valdes loceklis      Juris Krūze 


