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FINANŠU UN NEFINANŠU MĒRĶI 2019. - 2020.GADĀ 

Finanšu mērķi 
 

SIA “Spunģēni – Daugavieši” (turpmāk tekstā – sabiedrība) finanšu mērķi tiek virzīti 

ilgtspējīgai attīstībai, spējai pielāgoties ārējo apstākļu radītām izmaiņām, un saglabāt darbības 

nepārtrauktu un kvalitatīvu uzņēmuma darbību, efektīvi izmantojot pieejamos resursus. 

Sabiedrības vidējā termiņa mērķi ir vērsti uz finanšu darbības stabilitātes nodrošināšanu, 

kas ir būtisks priekšnoteikums ilgtspējīgai darbībai un attīstībai: 

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

2. Nodrošināt debitoru parāda apjoma samazinājumu.  

3. Investīciju projektu īstenošana Sabiedrības pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju atjaunošanā, 

atbilstoši dzīvokļu īpašnieku pieņemtajiem lēmumiem, piesaistot finansējumu investīciju projektu 

realizēšanai, rezultātā uzlabojot pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju tehnisko stāvokli.  

4. Uzturēt konkurētspējīgu personālu, nodrošinot motivējošu un konkurētspējīgu atalgojumu 

darbiniekiem, ņemot vērā veicamā darba sarežģītību un vidējo darba samaksas apmēru valstī.  

5. Nodrošināt stabila un maksātspējīga uzņēmuma finansiālo pamatu, stabilizēt ieņēmumu 

apjomu, gūstot ekonomiski pamatotu peļņu no saimnieciskās darbības.  

6. Veicot preventīvus pasākumus un stingri uzraugot debitoru parādu atgūšanas procesu.  

Prioritātes noteikto mērķu sasniegšanai: 

- kvalitatīvu pakalpojumu sniegšana ar mērķi nodrošināt komfortablus dzīvošanas apstākļus; 

- nepieciešamo pasākumu īstenošana ar mērķi palielināt dzīvojamo māju energoefektivitāti; 

- papildpakalpojumu nodrošināšana;  

- pastāvīga tehniskās bāzes aprīkojuma modernizēšana; 

- kvalificētu darbinieku piesaiste un pastāvīga Sabiedrības speciālistu kvalifikācijas 

paaugstināšanas nodrošināšana. 

 

Galvenie finanšu rādītāji, EUR 
 

Rādītāja nosaukums 2019.gads 

 

2020. gads 

 

Neto apgrozījums 178632 181013 

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem -1095 -2140 

Aktīvi 97943 105605 

Naudas atlikums 42719 53728 

Pamatkapitāls 68184 68184 

Pašu kapitāls 50774 48634 

Samaksātie nodokļi 2365 2046 

 

 

 

 



SIA “Spunģēni – Daugavieši” peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2019. – 2020. 

gadam (EUR) 
(pēc apgrozījuma izmaksu metodes) 

 

Rādītāja nosaukums 2019. gads 

 

2020. gads 

 

Neto apgrozījums 178632 181013 

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas -142780 -148256 

Bruto peļņa vai zaudējumi 35852 32757 

Pārdošanas izmaksas - - 

Administrācijas izmaksas -29943 -34690 

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 1773 11355 

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas -8777 -11562 

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem -1095 -2140 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskatu 

periodu 

- - 

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi -1095 -2140 

 

SIA “Spunģēni – Daugavieši” bilance no 2019. – 2020.gadam (EUR) 

Rādītājs 2019.gada fakts 2020.gada fakts 

AKTĪVI   

1.Ilgtermiņa ieguldījumi, t.sk. 5623 2027 

Pamatlīdzekļi 4112 2027 

Pārējie ieguldījumi 1511 - 

2.Apgrozāmie līdzekļi, t.sk. 92320 103578 

2.1. Krājumi 809 963 

2.2. Debitori 48792 48887 

2.3. Naudas līdzekļi 42719 53728 

Aktīvs kopā: 97943 105605 

PASĪVI   

1.Pašu kapitāls, t.sk. 50774 48634 

Pamatkapitāls 68184 68184 

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai 

nesegtie zaudējumi 

-16315 -17410 

2.Peļņa vai zaudējumi -1095 -2140 

3.Kreditori t.sk. 47169 56971 

3.1.Ilgtermiņa kreditori 2338 - 

3.2.Īstermiņa kreditori 44831 56971 

Pasīvs kopā: 97943 105605 

 

 



SIA “Spunģēni – Daugavieši” finanšu rādītāji no 2019.-2020.gadam 

 
Rādītājs 2019 2020  

Kopējais likviditātes koeficients 

(apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) 

2,06 1,82 Rāda to, cik lielā mērā 

uzņēmuma apgrozāmie 

līdzekļi spēj segt 

īstermiņa saistības. Ja 

koeficients ir virs 1, tad 

tas nozīmē, ka 

uzņēmumam ir 

pietiekami apgrozāmie 

līdzekļi, lai segtu 

īstermiņa maksājumus; 

savukārt, ja rādītājs ir 

zemāks par 1, tas 

nozīmē, ka uzņēmums 

nespētu apkalpot 

maksājumus 

piegādātājiem, ja 

saimnieciskā darbība 

uz kādu laiku tiktu 

apturēta. 

Likviditātes seguma koeficients 

(īstermiņa apgrozāmie līdzekļi-

krājumi/īstermiņa saistības) 

2,04 1,80 

Finanšu atkarības koeficients 

(saistības/bilances kopsumma) 

0,48 0,54  

Pašu kapitāla īpatsvars pret bilances 

summu 

rentabilitāte (neto 

peļņa/ apgrozījums (%) 

52 46 Koeficients raksturo 

pašu kapitāla īpatsvaru 

kopējā kapitāla 

struktūrā. Par 

"normālu", skatoties 

bilanci, tiek uzskatīta 

attiecība, kad pasīvu 

daļāvismaz 50% ir pašu 

kapitāls. Latvijā par 

pietiekamu rādītāju tiek 

uzskatīts , ja no 

bilances pasīva 30 līdz 

40% ir pašu kapitāls. 

bruto peļņas rentabilitāte %, bruto 

peļņa/neto apgrozījums 

20,07 18,10 Rāda, cik rentabla ir 

pamatdarbība vai 

pamatprodukcija, kas 

neietver uzņēmuma 

administrēšanu, 

pārdošanu un citas 

netiešās izmaksas. 

Rādītājs parāda arī 

vidējo uzcenojumu 

pārdotajam produktam 

pašu kapitāla rentabilitāte jeb Pašu 

kapitāla atdeve (ROE), % 

-2,16 -4,40 Rāda, cik liela ir atdeve 

no katra īpašnieku 

ieguldītā euro. 

 

 

 

 

 



Nefinanšu mērķi 

 
SIA “Spunģēni – Daugavieši” nefinanšu mērķi:  

1. Klientu apkalpošanas un komunikācijas kvalitātes uzlabošana.  

2. Iedzīvotāju izpratnes veidošana, izglītošana un aktuālās informācijas nodošana, 

apsaimniekošanas jautājumos.  

3. Uzņēmuma reputācijas celšana.  

4. Darbinieku kvalifikācijas celšana.  

5. Aktīva komunikācija ar iedzīvotājiem par māju līdzekļu atlikumiem, problēmām un 

iespējamiem risinājumiem.  

6. Savlaicīga remontdarbu plānošana un saskaņošana ar iedzīvotājiem. 

7. Darba efektivitātes uzlabošana, motivējošas sistēmas pilnveidošana.  

8. Darba organizācijas metodoloģijas un iekšējās kontroles pilnveidošana uzņēmuma rādītāju 

izpildes kontrolei un efektivitātes paaugstināšanai. 

MĒRĶIS VEIKTIE PASĀKUMI 

Klientu apkalpošanas un komunikācijas 

kvalitātes uzlabošana 

Regulāri tiek sekots līdzi klientu apkalpošanai. 

Ikvienam klientam tiek sniegta atbilde uz interesējošo 

jautājumu noteiktajā termiņā, rasts problēmas 

risinājums, tiek nodrošināta klientu apkalpošana 

pagastu pārvaldes kasēs.  

Iedzīvotāju izpratnes veidošana, 

izglītošana un aktuālās informācijas 

nodošana, apsaimniekošanas jautājumos 

Pēc nepieciešamības tiek rīkotas dzīvokļu īpašnieku 

kopsapulces. SIA “Spunģēni – Daugavieši” 

aktualitātes tika atspoguļotas Krustpils novada 

pašvaldības www.krustpils.lv mājaslapas sadaļā 

Spunģēni Daugavieši. Pēc administratīvi teritoriālās 

reformas plānots izveidot uzņēmuma mājaslapu 

www.spungeni-daugaviesi.lv, kurā tiks atspoguļota 

informācija par Sabiedrību un aktualizētas darbības 

aktualitātes 

Uzņēmuma reputācijas celšana Darbinieku laipna un kvalitatīva klientu apkalpošana, 

sistemātisks namu un atkritumu apsaimniekošanas 

darbs, iedzīvotāju uzticības veidošana uzņēmumam. 

Regulāri notiek darbs pie debitoru parādu atgūšanas. 

Notiek darbs pie labas reputācijas veidošanas. 

Darbinieku kvalifikācijas celšana 

 

Darbinieki apmeklē kvalifikācijas celšanas 

seminārus un kursus. Notiek darbs pie papildus 

kvalificētu darbinieku piesaistes.  

Aktīva komunikācija ar iedzīvotājiem par 

māju līdzekļu atlikumiem, problēmām un 

iespējamiem risinājumiem 

Tiek uzklausīts ikviens uzņēmuma klients, meklēts 

labākais risinājums, lai novērstu radušos problēmu. 

Plānots nodrošināt aktīvāku komunikāciju ar 

iedzīvotājiem par māju līdzekļu atlikumiem un 

situācijas uzlabošanas pasākumiem namu 

apsaimniekošanā. 

Savlaicīga remontdarbu plānošana un 

saskaņošana ar iedzīvotājiem 

Katru gadu atbilstoši vizuālai apsekošanai tiek 

sastādīts nepieciešamo remontdarbu saraksts. 

Plānots veicināt iedzīvotāju aktivitāti lēmumu 

pieņemšanā par konkrētu darbu veikšanu un 

uzkrājumu veidošanu. 

Darba efektivitātes uzlabošana, 

motivējošas sistēmas pilnveidošana 
Tiek domāts par motivējošu darba vidi un 

veicināta darbinieka vēlme ieguldīt savu darbu 

uzņēmuma attīstībā. 

Darba organizācijas metodoloģijas un 

iekšējās kontroles pilnveidošana 

uzņēmuma rādītāju izpildes kontrolei un 

efektivitātes paaugstināšanai 

Notiek darbs pie darba organizācijas metodoloģijas 

un iekšējās kontroles mehānisma pilnveidošanas. 

Tiek sekots līdzi uzņēmuma rādītāju izpildes 

kontrolei un efektivitātes paaugstināšanai. 

 

http://www.krustpils.lv/
http://www.spungeni-daugaviesi.lv/

