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IEVADS 

 
Krustpils novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Spunģēni – 

Daugavieši” (turpmāk – Sabiedrība) vidēja termiņa darbības stratēģija ir vidēja termiņa 

dokuments, kurā noteikti uzņēmuma stratēģiskie mērķi, kā arī definētas rīcības un 

aktivitātes, kas būtu īstenojamas 2021.-2024.gadā. 

Vidēja termiņa darbības stratēģija (turpmāk – stratēģija) izstrādāta  
Dokumenta izstrāde veikta, pamatojoties uz LR „Publiskas personas kapitāla daļu un 

kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” XII nodaļas 57.pantu. Tā ietver sekojošas galvenās 

sadaļas: 

1. Vispārīga informācija par kapitālsabiedrību; 

2. Informāciju par bizesa modeli, tai skaitā kapitālsabiedrības produktiem un 

pakalpojumiem; 

3. Kapitālsabiedrības stipro un vājo pušu analīzi; 

4. Tirgus analīzi, konkurentu un klientu aprakstu; 

5. Kapitālsabiedrības vispārējos stratēģiskos mērķus; 

6. Nefinanšu mērķus; 

7. Kapitālsabiedrības finanšu mērķus, tās darbības efektivitāti un raksturojošos 

rezultatīvos rādītājus; 

8. Prognozi peļņas vai zaudējumu aprēķinam, bilancei un naudas plūsmas 

plānam; 

9. Risku analīzi. 

Stratēģijas mērķis ir radīt priekšnoteikumus un noteikt galvenos virzienus Sabiedrības 

ilgtspējīgai attīstībai, kā novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai, maksimāli 

ierobežojot pakalpojumu cenu palielināšanos. Sabiedrības stratēģija izstrādāta, balstoties uz 

pieredzi, tirgus izpēti un uzņēmuma finanšu un riska rādītāju analīzi. 
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1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR KAPITĀLABIEDRĪBU  
 

Vispārīga informācija par kapitālsabiedrību

 

Sabiedrības nosaukums:                 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Spunģēni-Daugavieši" 

 

Sabiedrības juridiskais statuss:         Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

 

Juridiskā adrese:                                 Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202 

 

Reģistrācijas numurs:                        45403015460; 

 

Pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs: LV45403015460 

 

Adrese:                                               Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202 

 

Reģistrācijas datums Komercreģistrā: 21.06.2005 

 

Sabiedrība ir 100% Krustpils novada pašvaldības (turpmāk Pašvaldība) 

kapitālsabiedrība, līdz ar to tā atrodas pilnīgā Pašvaldības kontrolē un īpašumā. Sabiedrības 

kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Krustpils novada pašvaldības domes izpilddirektors 

Raimonds Spēks. 

 

Pamatkapitāls  

 

Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no dibinātāja – Krustpils novada pašvaldības 

ieguldījumiem. Sabiedrības reģistrētais un pilnībā apmaksātais pamatkapitāls 68 184.00 

EUR sastāv no 68184 parastajām daļām, kuru nominālvērtība ir 1 EUR 

 

Vadības modelis  

 

Sabiedrības izpildinstitūcija ir valdes loceklis. Valdes loceklis vada un pārstāv 

Sabiedrību. 

 

Uzdevumi un funkcijas  

 
SIA ‘’Spunģēni - Daugavieši’’ saimnieciskā darbība iedalīta trīs darbības jomās, atbilstoši 

uzņēmuma pamatfunkcijām un uzdevumiem: 

1. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšana un apsaimniekošana Krustpils novada 

Atašienes, Kūku, Mežāres, Vīpes un Variešu pagastā; 
2. atkritumu apsaimniekošana Krustpils novada administratīvajā teritorijā; 

3. papildus pakalpojumu veikšana. 

 

Sabiedrības galvenie darbības veidi, Nace klasifikators: 

 Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30);  

 Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.0); 

 Notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.0); 

 Atkritumu savākšana (38.1); 

 Būvniecības projektu izstrādāšana (41.1); 

 Dzīvojamo un nedzīvojamo māju būvniecība (41.2); 

 Ceļu un maģistrāļu būvniecība (42.11); 
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 Pilsētsaimniecības un infrastruktūras objektu būvniecība (42.2); 

 Ūdensapgādes sistēmu būvniecība (42.21); 

 Citur neklasificēta inženierbūvniecība (42.99); 

 Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana (43.22); 

 Būvdarbu pabeigšana (43.3); 

 Citi specializētie būvdarbi (43.9); 

 Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31); 

 Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32); 

 Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (81.10); 

 Uzkopšanas darbības (81.2); 

 Vispārēja ēku tīrīšana (81.21); 

 Citas ēku un ražošanas objektu tīrīšanas un uzkopšanas darbības (81.22); 

 Cita veida tīrīšanas darbības (81.29); 

 Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības (81.30). 

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 

 

Kopš Sabiedrības 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 

“Spunģēni – Daugavieši” veiktie maksājumi valsts un pašvaldību budžetā atspoguļoti 1. 

tabulā: 

1.tabula 

 

SIA “Spunģēni – Daugavieši” samaksātie nodokļi un nodevas no 2018.-2020.gadam, EUR 

Nodeva vai 

nodoklis 

2018 2019 2020 

Iedzīvotāju 

ienākuma nodoklis 

658 544 557 

Sociālās 

apdrošināšanas 

iemaksas 

1025 862 846 

Pievienotās vērtības 

nodoklis 

743 959 643 

KOPĀ: 2426 2365 2046 

 

Pārvaldība  

 

SIA “Spunģēni – Daugavieši” liela nozīme ir uzņēmuma organizatoriskajai struktūrai, 

kas ir sakārtota tā, lai nodrošinātu Sabiedrības sekmīgu funkciju nodrošināšanu, kā arī 

informācijas sniegšanu funkcionālo procesu nodrošināšanu. Sabiedrībā strādā motivēti, 

prasmīgi darbinieki, kuri īsteno uzņēmuma noteikto stratēģiju un mērķus. 

SIA “Spunģēni – Daugavieši” prokūrists ikdienā organizē, vada Sabiedrības 

administratīvos un finansu procesus, kontrolē izpildes gaitu un rezultātus. Sabiedrībā 

2020.gadā vidēji ir nodarbināti 13 darbinieki, no tiem 5 administratīvie darbinieki, 7 

kasieres, kas stādā Krustpils novada pagastos un remonstrādnieks.  

Klientu apkalpošanai Sabiedrība veic vairākus konkrētus uzdevumus:  

- Praktiska darba organizācijas koordinēšana.  

- Klientu konsultēšana dzīvojamo māju apsaimniekošanas un sadzīves atkritumu 

izvešanas jautājumos.  

- Apsaimniekošanas un atkritumu maksājumu aprēķinu veikšana, rēķinu sagatavošana 

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

tāmju un pārskatu sastādīšana.  

- Vietējo statistikas datu apkopošana un uzkrāšana.  

- Apsaimniekošanas un atkritumu maksājumu parādu piedziņa.  

1.attēls 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIA “Spunģēni – Daugavieši” organizatoriskā struktūra 

 

Sabiedrības valdes loceklis ikdienā organizē, vada Sabiedrības administratīvos un 

finansu procesus, kontrolē to izpildes gaitu un rezultātus. Valdes loceklis sadarbībā ar 

grāmatvedi nodrošina ikdienas darbu ar māju iedzīvotājiem, atbilžu gatavošanu uz dzīvokļu 

īpašnieku iesniegumiem, informācijas sagatavošana atbildes sniegšanai uz konkrētām 

sūdzībām, mājas lietas vešana. Valdes loceklis nodrošina dzīvokļu īpašnieku kopsapulču 

organizēšanu, māju apsekošanu, remontdarbu plānošanu, organizēšanu un izpildes kontroli, 

kā arī organizē un veido atkritumu savākšanas procesu, sagatavo grafiku atbilstoši 

uzņēmuma atkritumu apsaimniekošanas apjomiem. Grāmatvede slēdz līgumus par namu 

apsaimniekošanu un atkritumu apsaimniekošanu. Sagatavo ikmēneša rēķinus,  

 Administrē maksājumus no klientiem, aprēķina darbinieku algas, veic ar maksājumu 

uzskaiti saistīto atskaišu, kopsavilkumu sagatavošanu, pieņem klientu iesniegumus, sniedz 

informāciju apsaimniekojamo māju iedzīvotājiem par neskaidrajiem jautājumiem savas 

kompetences līmenī, sagatavo Sabiedrības bilanci un peļņas zaudējumu aprēķinu. 

Parādu piedzinēja nodrošina ar debitoriem saistītas informācijas apstrādi, darbu un 

komunikāciju ar parādniekiem – vienošanās par parādu atmaksu, tās izpildes kontroli,  

juridisko dokumentu sagatavošanu ( vēstules, brīdinājumi, pirmstiesas brīdinājumi, parādu 

atmaksas vienošanās), sagatavo pieteikumus tiesai par saistības piespiedu izpildīšanu 

brīdinājuma kārtībā, nodot pieteikumus izpildei tiesu izpildītājam par saņemtajiem izpildu 

rakstiem, veic izsniegto juridisko dokumentu uzskaiti, sagatavo lietu nomenklatūras un kārto 

lietas atbilstoši nomenklatūrai. 

Darba aizsardzības speciālists veido darba aizsardzības sistēmu un rūpējas par tās 

uzturēšanu uzņēmumā (piemēram, uzrauga, lai būtu izgatavoti evakuācijas plāni, izvietotas 

drošības zīmes, ugunsdrošības aparāti utt.), organizē darba vides iekšējo uzraudzību, regulāri 

pārbauda darba vietas, vai tās atbilst normatīvajiem dokumentiem, piemēram, vērtē, kāds 

tajās ir apgaismojums, troksnis, vibrācija u.c., apmāca darbiniekus darba aizsardzībā, 

organizē darbinieku obligātās medicīniskās veselības pārbaudes, sakārto un uztur darba 

Valdes loceklis 

Grāmatvede 

Darba aizsardzības 

speciālists 

Parādu piedzinēja 

Klientu norēķinu 

centrs (Kase) 7 

pagastos - Kasieres  
Remontstrādnieks Būvinženieris 
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aizsardzības dokumentus (darba aizsardzības instruktāžas žurnālus u.c.) atbilstoši 

noteiktajām prasībām valstī. 

Būvinženieris sagatavo informāciju par nepieciešamajiem atjaunošanas vai pārbūves 

darbiem, šo darbu apjomiem un izmaksām, konsultē par nepieciešamajiem procesiem un 

dokumentiem būvniecības gadījumos, veic izpildīto darbu kvalitātes pārbaudi. 
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2. SIA Spunģēni – Daugavieši biznesa modelis, pakalpojumi un tirgus analīze 
 

Sabiedrības pamatdarbību veido trīs nozares: 

1. Namu apsaimiekošana; 

2. Atkritumu apsaimniekošana; 

3. Papildus pakalpojumi - būvdarbu pakalpojumi un mini ekskavatora pakalpojumi 

 

 

2.1. Namu apsaimniekošana 

 
Viens no Sabiedrības pamatpakalpojumiem ir daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

apsaimniekošana, kas sevī ietver namu tehnisko uzturēšanu un pārvaldīšanas darbību 

administrēšanu. 

Sabiedrības galvenās darbības namu apsaimniekošanās ir: 

 Dzīvojamo māju pārvaldīšana un apsaimniekošana atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām, ņmeot vērā māju īpašnieku finanšu iespējas; 

 Dzīvojamo ēku un to būvkonstrukciju savlaicīga apsekošana; 

 Remontdarbu un apkopes darba organizēšana un veikšana; 

 Dzīvojamo māju dzīvokļu īrnieku, īpašnieku un nomnieku iemaksāto naudas 

līdzekļu pārvaldīšana, nodalot ieņēmumu un izdevumu uzskaiti katrai mājai atsevišķi, 

atskaišu sniegšana par līdzekļu izlietojumu atbilstoši likumdošanai; 

 Dzīvojamo māju lietu vešanu; 

 Parādu piedziņas veikšana. 

Sabiedrība ir vienīgais namu apsaimniekošanas uzņēmums Krustpils novadā. Uz doto 

brīdi Sabiedrība apsaimnieko 27 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kurās ir 346 dzīvokļu 

īpašumi. No visiem dzīvokļu īpašumiem 54 dzīvokļi atrodas Krustpils novada pašvaldības 

īpašumā.  

2.attēls

 
 

 

 

 

 

 

 

SIA Spunģēni – Daugavieši apsaimniekojamo māju skaits 

 

 

Atašienes 

pagasts 7 mājas 

Kūku pagasts 

6 mājas 

Mežāres pagasts 

8 mājas 
Vīpes pagasts 4 

mājas 

Variešu pagasts 

2 mājas 
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Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa kapitālsabiedrības 

klientiem ir noteikta visiem vienāda 0,17 euro/m2 , izņemot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 

Varieši – 2, Variešu pagastā, kurā maksa sastāda 0,35 euro/m2 un „Poļakas” Vīpes pagastā un 

Kūkas 2, Kūku pagastā, kurās tika īstenoti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi. 

Šajās daudzdīvokļu dzīvojamās mājās apsaimniekošanas maksa sastāda  – 0,10 euro/m2. 

3. attēls 

 
Atbilstoši “Krustpils novada attīstības programma 2020.-2026. gadam” izstrādes 

veiktajā iedzīvotāju aptaujas rezultāti parāda, ka  33,40% aptaujāto norāda, ka 

apsaimniekošanas pakalpojumu kvalitāte viņus apmierina vai drīzāk apmierina. Pārējie 

66,70% norādījuši, ka kvalitāte viņus neapmierina, drīzāk neapmierina vai nav viedokļa. 

 Darbus, kas ir saistīti ar dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, izpilda pati 

Sabiedrība, izmantojot savas tehniskās bāzes iespējas. Izņēmuma gadījumos, lai nodrošinātu 

ekonomiski izdevīgāko risinājumu, remontdarbus un tehnisko apkopi var nodrošināt 

darbuzņēmējs, kuru piesaista noteikta pakalpojuma izpildei.  

Kopumā vērtējot dzīvojamā fonda kvalitāte ir vidēja vai zema. Gan pašvaldībai, gan 

privātpersonām trūkst finansējuma māju renovācijai un modernizācijai. Problemātiska ir arī 

dzīvojamā fonda esošā kvalitāte energoefektivitātes ziņā. Diemžēl līdz pat 2020.gadam ir 

siltinātas tikai divas SIA”Spunģēni – Daugavieši” apsaimniekošanā esošās daudzdzīvokļu 

mājas, kurās daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki un Sabiedrība realizēja 

energoefektivitātes paaugstināšanas projektu, piesaistot Latvijas Investīciju un attīstības 

aģentūras (LIAA) programmas līdzfinansējumu. 

4.attēls 
  

 
Atjaunota (siltināta) daudzdzīvokļu ēka Kūku ciemā 

 

Daudzdzīvokļu ēku dzīvojamam fondam Krustpils novadā ir jāveic visaptveroša 
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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 atjaunošana projektos ieteicams ietvert sekojošus energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumus: 

 Norobežojošo konstrukciju siltināšana; 

 Logu, ārdurvju un apkures sistēmas sildelementu (radiatoru) nomaiņa; 

 Apkures sistēmas renovācija; 

 Kartsā ūdens sistēmas renovācija; 

 Jaunas ventilācijas sistēmas izveide. 

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: 

 Norobežojošo konstrukciju un to elementu remonts; 

 Kāpņu telpas kosmētiskais remonts un mājas ieejas mezgla remonts; 

 Balkonu renovācija; 

 Lietus ūdens novadīšanas sistēmas sakārtošana; 

 Jauna aukstā ūdens un kanalizācijas sistēmas izveide, ja nepieciešams; 

 Jumta renovācija 

 

5.attēls 

 
Daudzdzīvokļu ēka Mežāres ciemā 

 

Sabiedrības nākotnes perspektīvas dzīvokļu saimniecības jomā saistās ar daudzdzīvokļu 

māju energoefektivitātes paaugstināšanu, iespējami efektīvāku apsaimniekošanas procesu, 

kvalitatīvu ēku uzraudzības un kontroles sistēmu, kā arī papildus pakalpojumu attīstību. 

Kā bremzējošs aspekts turpmākajai daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes attīstībā 

minamas iedzīvotāju parādsaistības pret SIA “Spunģēni – Daugavieši”, kas kavē ne tikai ēku 

energoefektivitātes projektu ieceres izvērtējumu, bet arī projektu tālāku attīstību, jo pārāk 

augsts parādsaistību apjoms noteikts kā izslēdzošais kritērijs MK noteikumos par projektu 

attīstību kopumā. 

Turpmākajos gados SIA “Spunģēni – Daugavieši” sadarbībā ar Krustpils novada 

pašvaldību plāno aktivizēt mājokļu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus. To 

pamato gan “Krustpils novada attīstības programma 2020.-2026. gadam” (apstiprināta 

19.02.2020. ar Krustpils novada domes lēmumu Nr.3, 10.p.), gan arī pašvaldības izstrādātais 

“ Enerģētikas rīcības plāns 2018.-2025. gadam” (apstiprināts 21.11.2018. ar Krustpils novada 

domes lēmumu Nr.12, 13.p.), kas nosaka, ka ilgtspējīga enerģētikas plānošana Krustpils 

novada dome ir viens no priekšnoteikumiem Krustpils novada ilgtspējīgā attīstībā.  
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2.2. Atkritumu apsaimniekošana 
 

Saskaņā ar LR Atkritumu apsaimniekošanas likumu, atkritumi ir jebkurš priekšmets vai 

viela, no kuras tās valdītājs atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties. Sadzīves atkritumi 

— nešķiroti atkritumi un dalīti savākti atkritumi no mājsaimniecībām, tai skaitā papīrs un 

kartons, stikls, metāli, plastmasa, bioloģiskie atkritumi, koksne, tekstilmateriāli, iepakojums, 

elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, bateriju un akumulatoru atkritumi, liela izmēra 

atkritumi, tostarp matrači un mēbeles, kā arī nešķiroti atkritumi un no citiem avotiem dalīti 

savākti atkritumi, kuru īpašības un sastāvs ir līdzīgs atkritumiem no mājsaimniecībām. 

Būvniecības atkritumi — atkritumi, kas rodas būvdarbos un būvju nojaukšanas procesā. 

Sadzīves atkritumu savākšanas nodrošināšana un izvešanas organizēšana ir viena no 

pašvaldības pastāvīgajām funkcijām, ko šobrīd pašvaldība ir uzticējusi veikt SIA “Spunģēni 

– Daugavieši”. Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Krustpils novadā tiek organizēta saskaņā 

ar pašvaldības pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem "Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Krustpils novadā". 

Krustpils novadā sadzīves atkritumi tiek transportēti uz SIA "Vidusdaugavas SPAAO" 

poligonu “Dziļā Vāda” Mežāres pagastā, Krustpils novadā. 

Sabiedrība piedāvā šādas atkritumu savākšanas iespējas Krustpils novadā: 

 Trafarētus atkritumu maisus – 120l. 

 Atkritumu konteinerus – 0,24m3 un 1,1 m3   

 Dalīto atkritumu konteinerus. 

 Būvgružu, liela izmēra atkritumu konteineri. 

Sabiedrība ir lielākais atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums Krustpils novadā. 

Sabiedrība ir atbildīga par atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbību un nodrošināšanu 

Krustpils novada Atašienes, Mežāres, Vīpes, Variešu, Kūku un Krustpils pagastos. 

Sabiedrībai ir izsniegta Valsts vides dienesta  atkritumu apsaimniekošanas atļauja 

Nr.DA14AA0012, kas ir spēkā no 2014.gada 22.decembra līdz 2024.gada 21.decembrim. 

Sabiedrība Krustpils novadā nodrošina: 

 Nešķirotu sadzīves atkritumu savākšanu. 

 Dalīto atkritumu savākšanu. 

 Būvgružu, liela izmēra atkritumu savākšanu. 

No 2021. gada 1. janvāra par nešķiroto sadzīves atkritumu noglabāšanu "Dziļā vāda" 

poligonā ir jāmaksā 77,87 EUR/t, kur iekļauts arī DRN likmes pieaugums no 50,00 EUR/t uz 

65,00 EUR/t. 

Saskaņā ar Krustpils novada domes sēdes 28.12.2017 lēmumu Nr.22 un SIA 

“Spuņģēni-Daugavieši” 2020. gada 18. decembrī izdoto rīkojumu, sākot ar 2021. gada 

1. februāri ir noteikti sekojoši atkritumu apsaimniekošanas tarifi: 
a) atkritumu apsaimniekošanas tarifs par 1 (vienu) kubikmetru EUR 24,27 ar PVN (maksa 

par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām 

normatīvajos aktos noteiktajām darbībām ko veic pirms atkritumu reģenerācijas, kas veido 8, 

08 EUR bez PVN un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par 

sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos, kas veido 11,98 EUR bez PVN); 

 b) atkritumu apsaimniekošanas tarifs vienam daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājam mēnesī 

EUR 2,38 ar PVN (maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, 

šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām ko veic pirms atkritumu 

reģenerācijas, kas veido 0,80 EUR bez PVN un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos, kas 

veido 1,17 EUR bez PVN); 

 c) atkritumu apsaimniekošanas tarifs viensētās dzīvojošajiem par vienu 120 l maisu EUR 

3,52 ar PVN  

(maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām 
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normatīvajos aktos noteiktajām darbībām ko veic pirms atkritumu reģenerācijas, kas veido 

1,18 EUR bez PVN un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs 

par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos, kas veido 1,73 EUR bez PVN). 

Pēdējo gadu laikā Sabiedrība veltīja lielu darbu tam, lai tiktu noslēgti līgumi ar Krustpils 

novada privātmāju īpašniekiem, vasarnīcu vai dārza mājas īpašniekiem, daudzddzīvokļu 

dzīvojamo namu iedzīvotājiem un juridiskajām personām par atkritumu savākšanu un 

noglabāšanu. 

Sabiedrības galvenie darbības uzdevumi atkritumu apsaimniekošanas jomā ir: 

 Veikt savlaicīgu sadzīves atkritumu izvešanu atbilstoši noslēgtajiem līgumiem; 

 Veikt sadzīves atkritumu transportēšanu uz tiem paredzētajām vietām (šķirošanai vai 

apglabāšanai). 

Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi privātmājām, vasarnīcām Krustpils novadā 

tiek sniegti uz atkritumu apsaimniekošanas līgumu pamata, maksājot par atkritumu 

konteineru nomu, un norēķinoties par saņemtā pakalpojuma apjomu, kā arī iegādājoties par 

noteiktu samaksu trafarētos atkritumu maisus. 

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem novadā katrā pagastā ir izveidoti kopumā 14 

laukumi ar izvietotiem atkritumu konteineriem, kur izvietoti konteineri papīram, PET 

pudelēm, pudeļu un burku stiklam: 

1. Laukezera iela 4, Zīlāni, Kūku pagasts, Krustpils novads - konteiners papīram, PET 

pudelēm, pudeļu un burku stiklam; 

2. Meldru iela, Zīlāni, Kūku pagasts, Krustpils novads  - konteiners papīram, 

PET pudelēm, pudeļu un burku stiklam; 

3. Jaunā muiža, Kūku pagasts, Krustpils novads  - konteiners papīram, PET 

pudelēm, pudeļu un burku stiklam; 

4. Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads - konteiners papīram, PET pudelēm, pudeļu 

un burku stiklam; 

5. Mežāre, Mežāres pagasts, Krustpils novads - konteiners papīram, PET pudelēm, 

pudeļu un burku stiklam; 

6. Mežāre, Mežāres pagasts, Krustpils novads - konteiners pudeļu un burku stiklam; 

7. Lauku iela, Atašiene, Atašienes pagasts, Krustpils novads - konteiners papīram, 

PET pudelēm, pudeļu un burku stiklam; 

8. Vīpe, Vīpes pagasts, Krustpils novads  - konteiners papīram, PET pudelēm, 

pudeļu un burku stiklam; 

9. Vīpe, Vīpes pagasts, Krustpils novads - konteiners pudeļu un burku stiklam; 

10. Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads - konteiners papīram, PET pudelēm, 

pudeļu un burku stiklam; 

11. Krustpils pagasts, Krustpils novads  - konteiners pudeļu un burku stiklam; 

12. Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads - konteiners papīram, PET pudelēm, 

pudeļu un burku stiklam; 

13. Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads  - konteiners pudeļu un burku 

stiklam; 

14. Antūži, Variešu pagasts, Krustpils novads – konteiners pudeļu un burku stiklam. 

Atbilstoši ar pašvaldību saskaņotiem grafikiem Sabiedrība nodrošina sadzīves 

atkritumu tvertņu iztukšošanu un sadzīves atkritumu izvešanu no atkritumu tvertņu 

laukumiem un atkritumu novietnēm, nodrošinot tajos tīrību –atstājot konteineru laukumus un 

novietnes pēc atkritumu izvešanas tīrus - Atkritumu maisu izvešana notiek vienu reizi mēnesī 

katrā pagastā pēc grafika, konteineru izvešana Krustpils novadā katrā pagastā notiek ne retāk 

kā 4 reizes mēnesī pēc iepriekš noteikta grafika. 
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6. attēls 

 
 

Kā rāda “Krustpils novada attīstības programma 2020.-2026. gadam” izstrādes laikā 

veiktā iedzīvotāju aptauja, atkritumu apsaimniekošanas kvalitāte kopumā tiek vērtēta pozitīvi, 

t.sk. 61,50% aptaujāto norāda, ka atkritumu apsaimniekošanas kvalitāte viņus apmierina vai 

drīzāk apmierina. Pārējie 38,50% norādījuši, ka kvalitāte viņus neapmierina, drīzāk 

neapmierina vai nav viedokļa. 

Attiecībā uz Šķiroto atkritumu nodošanas konteineru un laukumu pieejamību, aptauja 

rāda, ka 49,30% aptaujāto nodošanas konteineru un laukumu pieejamība apmierina vai drīzāk 

apmierina. Pārējie 50,70% norādījuši, ka nodošanas konteineru un laukumu pieejamība viņus 

neapmierina, drīzāk neapmierina vai nav viedokļa. 

Kā nozīmīgākās nepilnības un nepieciešamie uzlabojumi atkritumu apsaimniekošanas 

jomā ir norādāmi: 

 pasīva iedzīvotāju līdzdalība uz zema personiskā atbildība atkritumu 

apsaimniekošanā, t.sk. līgumu noslēgšanā, apzināta līgumu neslēgšana un maksājumu 

neveikšana; 

 mazaktīva atkritumu šķirošana, diemžēl iedzīvotāji atkritumus šķio pasīvi, 

nepieciešama videi draudzīgas uzvedības attīstīšana vietējo iedzīvotāju vidū, t.sk. atkritumu 

šķirošanas paradumu veidošana; 

 lai veicinātu ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanas attīstību Krustpils novadā, 

nepieciešami papildus ieguldījumi informācijas par atkritumu apsaimniekošanas sniegšanā 

atkritumu radītājiem – jāplāno un jāizplata informatīvie materiāli par atkritumu 

apsaimneikošanu t.sk. dalīto vākšanu un pārstrādes iespējām; 

 viens no galvenajiem izaicinājumiem ir Krustpils novada domes 19.10.2011 saistošo 

noteikumu Nr. 2011/25„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Krustpils novadā” 

10.1.punkta izpildes nodrošināšana (“Ikviena atkritumu radītāja pienākums ir atkritumu 

apsaimniekotāja noteiktajā termiņā un kārtībā samaksāt par atkritumu apsaimniekošanu”) – 

sabiedrībai jāizvērtē, kādi būtu efektīvākie parādu piedziņas veidi un instrumenti, kā arī 

saistošos noteikumos minētās līgumu slēgšanas un maksāšanas kārtības kontroles uzlabojumi. 

Nākotnē nepieciešams attīstīt mūsdienīgu, likumdošanas prasībām atbilstošu, atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmu visiem atkritumu veidiem, kas veidojas novadā, t.sk. attīstīt 

akritumu dalītās vākšanas sistēmu. 
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2.3. Papildus pakalpojumi 
 

Lai nodrošinātu Sabiedrības izaugsmes un attīstības iespējas, papildu namu un 

atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem, Sabiedrība piedāvā remonta darbus, būvdarbu 

veikšanu un pakalpojumus ar mini ekskavatoru uzņēmuma iespēju un kompetences robežās. 

Līdz šim pakalpojumi, galvenokārt, tiek sniegti Krustpils novada pašvaldībai un 

pašvaldības iestādēm.  

Sabiedrība 2020. gada nogalē iegādājās mini ekskavatoru, kas dod plašākas iespējas 

papildu pakalpojumu sniegšanā ne tikai pašvaldībai un tās iestādēm, bet arī iedzīvotājiem - 

kanalizāciju tīklu izbūve, ūdensvadu  tīklu izbūve, notekūdeņu sistēmas, drenāžs laukus un 

daudz ko citu.  

7.attēls 

 
SIA “Spunģēni – Daugvieši” strādā pie papildus pakalpojumu pilnveidošanas, lai 

nodrošinātu konkurētspējīgu pakalpojumu klāstu, nodrošinātu Sabiedrības izaugsmes un 

attīstības iespējas. Sadarbībā ar Krustpils novada pašvaldību Sabiedrība plāno 2021.gadā 

ievērojami papildināt tehniskās bāzes iespējas – iegādāties autogreideri, kravas auto ar kravas 

kasti/ ūdenscisternu, traktoru ar uzkopšanas, tīrīšanas funkcijām, traktoru ar frontālo 

iekrāvēju, asenizācijas transportu. Līdz ar tehniskās bāzes pilnveidošanu Sabiedrība varēs 

nodrošināt dažādus papildus pakalpojumus – transporta pakalpojumus, ceļu greidēšanu, ceļu 

un ielu uzturēšanu, uzkopšanu, pilnveidotus būvniecības pakalpojumus, asenizācijas 

pakalpojumus un citus pakalpojumus tehnisko iespēju robežās. 

SIA “Spunģēni – Daugvieši” ar jauniegādāto tehniku plāno no 2021. gada veikt ielu un 

ceļu attīrīšanu no sniega, apstrādāt ceļus ar pretslīdes materiāliem. Savukārt, vasarā veiks ceļu 

uzturēšanas ikdienas darbus – grants segumu periodiskā planēšana un atjaunošana, ceļa joslas 

uzturēšana, kontrolējot ceļmalas apaugumu un tīrot ūdens drenāžas sistēmas, ceļu operatīvā 

kopšana, novēršot nepilnības, kas konstatētas apsekošanas laikā. 

Sabiedrībai būs iespēja piedāvāt zāliena, mauriņa, pļavas, ganības, atvašu un latvāņu 

pļaušanu. Darbi tiks veikti ar traktortehniku, kas aprīkota ar pļaujmašīnu, kā arī plāno sniegt 

un nodrošināt pilnvērtīgus asenizācijas pakalpojumus. 

Lai pilnvērtīgi un kvalitatīvi sniegtu plānotos papildus pakalpojumus, Sabiedrība plāno 

palielināt darbinieku skaitu. Ja Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros Krustpils novada 

pagasta pārvaldēs tiks samazināts esošais darbinieku rersursu skaits, kas iesaistīts komunālajā 

saimniecībā un ikdienas apsaimniekošanas darbā, tad Sabiedrības darbinieku skaits tiks 

palielināts uz šīs reformas izmaiņu rezultāta, tādējādi iegūstot jau teritorijas pārzinošus, darba 

specifikas zinošus un pieredzes bagātus darbiniekus.  
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2.4. Tirgus analīze, konkurentu un klientu apraksts 
 

SIA “Spunģēni – Daugavieši” pārvaldīšanā un apsaimniekošanā uz 2021.gada 

01.janvāri atrodas 27 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kopējo platību m2, kopējo dzīvokļu 

skaitu 346. No visiem dzīvokļu īpašumiem 54 dzīvokļi atrodas Krustpils novada pašvaldības 

īpašumā.  

Lielākais namu apsaimniekošanas uzņēmums Krustpils novadā  ir SIA “Spunģēni – 

Daugavieši”, kas ir Krustpils novada pašvaldības kapitālsabiedrība.  

Tirgus analīzē pastāv septiņi ārējie vides faktori: 

1. Sociālkultūras vide 

2. Starptautiskā vide 

3. Politiskā un tiesiskā vide 

4. Demogrāfiskā vide 

5. Zinātne, tehnoloģijas untehnika 

6. Dabas vide 

7. Ekonomikas vide 

Ņemot vērā SIA “Spunģēni – Daugavieši” darbības specifiku, uz tās attīstību iedarbojas: 

1. Demogrāfiskā vide, kas ietekmēs pakalpojuma ņēmēju pieprasījuma lielumu, 

struktūru un tirgus kopējo ietilpību. Iedzīvotāu skaits un iedzīvotāju sadalījums pa vecuma 

grupām, iedzīvotāju teritoriālais sadalījums 

2. Pakalpojuma ņēmēja pirktspēja/maksātspēja un pieprasījuma intensitāte. Tas 

savukārt ir atkarīgs no iedzīvotāju ienākuma pieauguma un cenu līmeņa. 

3. Nodarbinātība, bezdarba līmenis un kultūras vērtības. 

4. Normatīvie akti, valsts iestāžu, deputātu kopums, kas ietekmē uzņēmuma darbību, 

to attīstot vai ierobežojot. 

Konkurence – tā ir sacensība starp firmām par pārākumu kā piedāvāto cenu tā kvalitātes 

jomā, kas izmanto vienu un to pašu patērētāju vajadzību. 

Ņemot vērā to, ka  SIA “Spunģēni – Daugavieši” ir vienīgā kapitālsabiedrība Krustpils 

novadā, kas ir tiesīga sniegt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus un vienīgais 

uzņēmums, kas šobrīd vietējā tirgū piedāvā namu apsaimniekošanas pakalpojumus, tad 

jāsecina, ka tiešo konkurentu uzņēmumam nav. Lai gan patlaban konkurentu Krustpils novada 

teritorijā Sabiedrībai nav, Sabiedrībai jāmeklē veidi, kā paplašināt kopējo tirgus pieprasījumu, 

mēģināt aizsargāt esošo tirgus daļu un pēc iespējas palielināt esošo tirgus daļu, lai saglabātu 

vadošo pozīciju arī turpmāk. Pieļaujams, ka nākotnē varētu rasties jauni konkurenti atkritumu 

apsaimniekošanas jomā, arī namu apsaimniekošanas jomā. 

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas nozarē Sabiedrības klienti ir dzīvokļu un neapdzīvojamo 

telpu īpašnieki, kā arī to pilnvarotās personas. Dzīvojamo telpu izīrēšanā Sabiedrības klienti 

ir personas, kurām atbilstoši Krustpils novada pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem ir izīrēti 

pašvaldības dzīvokļi. Nedzīvojamo telpu iznomāšanas nozarē uzņēmums apkalpo galvenokārt 

uzņēmējus un citas juridiskās personas. 

Atsevišķa un nozīmīga Uzņēmuma klientu grupa ir Krustpils novada pašvaldība un tās 

izveidotās struktūrvienības - pašvaldības iestādes, kas atrodas novada teritorijā.   
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3.SIA “Spunģēni – Daugavieši” SVID analīze 
 

2.tabula 

Sabiedrības SVID-analīze 

 

Iekšējie faktori 

Stiprās puses (S) Vājās puses (V) 

 Atbilstoša esošo darbinieku 

kvalifikācija.  

 Citu maksas pakalpojumu, kas 

nav dzīvojamo māju 

apsaimniekošana, sniegšana 

iedzīvotājiem un uzņēmumiem  

 Apsaimniekošanā esošo māju 

īpašniekiem un īrniekiem ir 

iespēja norēķināties par 

apsaimniekošanas maksu un 

atkritumiem savā pagastā un bez 

komisijas maksas 

 Pastāvīgs darbs ar parādu 

piedziņu 

 laipna un atsaucīga attieksme pret 

klientiem; 

  

 

 
 

 Apsaimniekojamo ēku fiziskais 

nolietojums, tehiskais stāvoklis un 

zemā energoefektivitāte 

 Apsaimniekojamo ēku dzīvokļu 

īpašieku zemā maksātspēja, kā 

rezultātā nav iespējams uzkrāt 

dzīvojamo māju finanšu līdzekļus ēku 

tehniskā stāvokļa uzlabošanai 

 Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju 

skaita samazināšanās; 

 Nepietiekama dzīvokļu īpašnieku un 

īrnieku iniciatīva iesaistīties namu 

apsaimniekošanā 

 Iedzīvotāju zemais zināšanu līmenis 

par dzīvokļa īpašnieka pienākumiem un 

tiesībām, sava īpašuma 

apsaimniekošanu. 

 Pasīvi dzīvokļu īpašnieki, kā 

rezultātā zema iniciatīva īstenot 

energoefektivitātes projektus. 

 Nepietiekoša informācijas 

izplatīšana un komunikācija ar 

iedzīvotājiem par jautājumiem, kas 

saistīti ar dzīvojamo māju 

apsaimniekošanu un remontdarbu 

veikšanu, atkritumu šķirošanu. 

 

Ārējie faktori 

Iespējas (I) Draudi (D) 

 Esošo darbinieku kvalifikācijas 

paaugstināšana, kvalificētu 

darbinieku piesaiste Sabiedrībā. 

 Uzlabot sniegto pakalpojumu 

kvalitāti un efektivitāti. 

 Jaunas tehikas iegāde. 

 Pakalpojumu klāsta palielināšana. 

 Sabiedrības informēšanas 

pasākumu paaugstināšana (t.sk., 

kapitālsabiedrības mājas lapas 

papildināšana un informācijas 

izplatīšana iedzīvotājiem par 

pakalpojumu pieejamību un 

izmaksu veidošanos). 

 Biežas un neprognozējamas 

izmaiņas nodokļu sistēmā. 

 Pakalpojuma saņēmēju 

maksātspējas samazināšanās un 

kopējās sociāli ekonomiskās 

situācijas pasliktināšanās. 

  Poligonā apglabāšanai 

nododamo sadzīves atkritumu 

tarifa paaugstināšanās, dabas 

resursu nodokļa palieinājums. 

  Nepieciešamo resursu, 

materiālu un energoresursu  

cenu paaugstināšana. 

 Pakalpojuma saņēmēju skaita 

samazināšanās. 
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 Eiropas Savienības finansējuma 

piesaiste daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju siltināšanā.  

 Pašvaldības finansējuma piesaiste 

ēku teritoriju labiekārtošanai un 

akūto remontdarbu veikšanai, kā 

arī  atbalstam eergoefektivitātes 

uzlabošanai. 

 

 

 Pakalpojumu tarifu 

paaugstināšanās, t.sk. 

ietekmējošiem resursiem – 

elektroenerģijai, degvielai. 

 Finanšu līdzekļu 

nepietiekamība, lai veiktu 

nepieciešamos remontdarbus 

daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājās. 

 Kapitāsabiedrības pastāvēšana 

saistībā ar plānoto administratīvi 

teritoriālo reformu. 
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4. Kapitālsabiedrības misija, vīzija un stratēģiskie mērķi 

 
4.1. Misija 

SIA ‘’Spunģēni - Daugavieši’’ misija ir piedāvāt kvalitatīvus, klientu vajadzībām atbilstošus, 

nepārtrauktus namu un atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Krustpils novadā.  

 

4.2. Vīzija 
SIA ‘‘Spunģēni - Daugavieši’’ vīzija ir būt vadošajam namu un atkritumu 

apsaimniekošanas uzņēmumam Krustpils novadā, kas sniedz kvalitatīvākos pilna spektra 

namu un atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus, panākot 90% klientu apmierinātību.  

 

4.3. Stratēģiskie mērķi 
Vidējā termiņa stratēģiskie mērķi ietver kvalitatīvu un nepārtrauktu dzīvojamo māju 

apsaimniekošanu un uzturēšanu.  

 

 SIA ‘‘Spunģēni - Daugavieši’’, vadoties pēc Krustpils novada Attīstības 

programmas 2020. – 2026. gadam noteiktajām vadlīnijām un vidēja termiņa stratēģiskiem 

uzstādījumiem, nosaka sekojošas darbības virzienus, mērķus, uzdevumus un veicamos 

pasākumus: 
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Stratēģiskais uzstādījums: IP1 Labklājības līmeņa paaugstināšana un nodrošināti pakalpojumi 

Vidēja termiņa prioritāte Rīcības 

virziens 

Uzdevums Plānotās darbības Rezultāts 

VTP1 Pakalpojumu 

pieejamība un kvalitātes 

nodrošināšana cilvēkresursu 

attīstībai, izaugsmei un 

saglabāšanai 

RV7 

Pārvaldība un 

sadarbība 

 

U.7.1. Nodrošināt efektīvu pašvaldības 

darbību un pakalpojumus 

 

R.7.1.1. Sniegto 

pakalpojumu kvalitātes 

paaugstināšana 

R.7.1.2. Pašvaldības 

darbinieku kapacitātes 

paaugstināšana 

R.7.1.4. Pašvaldības 

infrastruktūras un 

materiāli tehniskās bāzes 

pilnveide 

 Uzlabota 

pašvaldības 

pakalpojumu 

pieejamība un 

dažādība 

 ieviesti labas 

pārvaldības principi 

iedzīvotāju 

apkalpošanā 

 tiek veicināta 

savstarpējā sadarbība 

ar valsts iestādēm, 

uzlabojot 

pakalpojumu 

sniegšanas kvalitāti 

iedzīvotājiem 

 Īstenoti personāla 

kvalifikācijas 

paaugstināšanas un 

profesionālo prasmju 

pilnveidošanas 

pasākumi 

 Īstenota pašvaldībai 

piederošo ēku 

pārbūves, 

atjaunošanas darbi un 

energoefektivitātes 
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paaugstināšana 

 RV7 

Pārvaldība un 

sadarbība 

 

U.7.2. Uzlabot sabiedrības informēšanas 

procesus 

 

R.7.2.1. Sabiedrības 

informēšanas pasākumu 

pilnveide 

Veikta pastāvīga 

informācijas 

ievietošana, 

aktualizēšana 

pašvaldības tīmekļa 

vietnē 

www.krustpils.lv 

Sabiedrības 

informēšanā par 

novada aktualitātēm 

izmantoti sociālie tīkli 

Nodrošināta 

kvalitatīva pašvaldības 

informatīvā izdevuma 

“Krustpils 

Novadnieks” izdošana 

 RV7 

Pārvaldība un 

sadarbība 

 

U.7.3. Nodrošināt ārējo sadarbību un 

komunikāciju 

R.7.3.1. Pašvaldības 

sadarbības veicināšana ar 

iestādēm un ārējiem 

sadarbības partneriem 

Uzlabota sadarbība ar 

kaimiņu pašvaldībām 

(kopīgu projektu 

izstrādē u.c.) 

Realizēti pārrobežu 

sadarbības projekti 

dažādās jomās 

Nodrošināta sadarbība 

ar sadraudzības 

pašvaldībām ārpus 

Latvijas 

Stratēģiskais uzstādījums: IP2 Vienmērīga novada teritorijas attīstība un sakārtota dzīves vide  

Vidēja termiņa prioritāte Rīcības 

virziens 

Uzdevums Plānotās darbības Rezultāts 

VTP2 Ilgtspējīgas dzīves RV8 U.8.1. Attīstīt publisko R.8.1.1.  Īstenoti 
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vides kvalitātes un 

infrastruktūras attīstība 

Infrastruktūra 

un mobilitāte 

inženiertehniskās apgādes tīklu un 

objektu infrastruktūru 

Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu un 

infrastruktūras attīstība 

R.8.1.2. Lietus ūdeņu 

novadīšanas sistēmas 

attīstība 

R.8.1.3. Centralizētās 

siltumapgādes tīklu un 

objektu uzlabošana 

 

ūdenssaimniecības 

attīstības pasākumi 

 Veikta notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu 

apsaimniekošana 

 Veikta atsevišķu 

daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju 

kanalizācijas sistēmu 

sakārtošana 

 Tiek veikti 

pasākumi 

decentralizēto 

kanalizācijas sistēmu 

uzraudzībai 

 Veikta lietusūdeņu 

novadīšanas sistēmas 

pārbūve pie 

pašvaldības ēkām 

 Veikta katlu māju 

atjaunošana un 

modernizācija, 

efektivizēta 

siltumenerģijas 

ražošana 

 Veikta siltumtrašu 

pārbūve 

Siltumapgādes 

sistēmās izmantoti 

videi draudzīgi 

atjaunojamie 
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energoresursi 

 

 RV8 

Infrastruktūra 

un mobilitāte 

 

U.8.2.Uzlabot transporta infrastruktūru 

un satiksmes drošību  

R.8.2.1. Pašvaldības ceļu 

atjaunošana un pārbūve 
 Paaugstināta 

transportalineārās 

infrastruktūras 

kvalitāte, uzlabota 

infrastruktūra un 

satiksmes drošība 

 Ciemu ielu, 

iekšpagalmu un 

laukumu 

infrastruktūras 

uzlabošana 

 RV9 Ēku un 

teritorijas 

apsaimniekoša

na 

U.9.2. Uzlabot daudzdzīvokļu 

dzīvojamo ēku apsaimniekošanu 

 

R.9.2.1. Daudzdzīvokļu 

ēku energoefektivitātes 

pasākumu īstenošanas 

veicināšana 

R.9.2.2. Esošo mājokļu 

apsaimniekošanas 

veicināšana 

 Nodrošināts 

pašvaldības 

līdzfinansējums 

daudzdzīvokļu ēku 

apsekošanai, 

energoauditu 

veikšanai un 

dokumentu 

sagatavošanai 

 Uzlabota 

daudzdzīvokļu ēku 

apsaimniekošana 

 Veicināta 

daudzdzīvokļu māju 

apsaimniekošanas 

biedrību izveide 

(informatīvs, 

konsultatīvs, 
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motivējošs atbalsts) 

 RV9 Ēku un 

teritorijas 

apsaimniekoša

na 

U.9.4. Uzlabot atkritumu 

apsaimniekošanu 

R.9.4.1. Atkritumu 

savākšanas pieejamības 

uzlabošana 

R.9.4.2.Ilgtspējīgas 

atkritumu 

apsaimniekošanas 

veicināšana 

 Sadarbībā ar 

atkritumu 

apsaimniekotājiem, 

uzstādīts pietiekošs 

šķiroto atkritumu 

konteineri skaits 

pagasto 

 Pieaug noslēgto 

līgumu skaits par 

atkritumu 

apsaimniekošanu 

 Tiek organizēti 

pasākumi, kas 

iepazīstina 

iedzīvotājus par 

atkritumu šķirošanu, 

pieaug šķiroto 

atkritumu daudzums 

novadā 

Stratēģiskais uzstādījums: IP3 Ilgtspējīga un racionāla resursu izmantošana  

Vidēja termiņa prioritāte Rīcības 

virziens 

Uzdevums Plānotās darbības Rezultāts 

VTP3 Ekonomiskās vides 

attīstība caur vietējo resursu 

un potenciālu izmantošanu 

RV11Uzņēmēj

darbība 

U.11.1.Pilnveidot un attīstīt 

uzņēmējdarbību atbalstošu 

infrastruktūru 

R.11.1.1. 

Uzņēmējdarbībai 

nepieciešamās 

infrastruktūras 

nodrošinājums un 

sasniedzamības 

uzlabošana 

Uzlabota pašvaldības 

transporta lineārās 

infrastruktūras 

kvalitāte. 

Nodrošinātas 

pašvaldības pārziņā 

esošās nepieciešamās 

inženierkomunikācijas 
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SIA ‘’Spunģēni - Daugavieši’’ mērķi:  

1. Nodrošināt nepārtrauktus un kvalitatīvus dzīvojamo ēku apsaimniekošanas pakalpojumus.  

2. Dzīvojamo ēku labiekārtošanas un energoefektivitātes pasākumi.  

3. Ilgtspējīgi un efektīvi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi.  

4. Kapitālsabiedrības pārvaldības un konkurētspējas veicināšanas pasākumi.  

 

Vidējā termiņa stratēģiskie mērķi ietver Krustpils novada attīstības programmas uzstādītos stratēģiskos mērķus un uzdevumus, kā arī kapitāla daļu 

turētāja norādījumus un ieteikumus, efektīvu uzdoto un deleģēto pasākumu pārvaldīšanu. Pamatojoties uz noteiktajiem mērķiem, tiek izvirzīti veicamie 

uzdevumi 2021.-2024. gadam un prognozēti sasniedzamie rezultāti.

. 

Kapitālsabiedrības uzdevumi un rezultatīvie rādītāji 

Uzdevumi Sasniedzamais 

rezultāts 

Rezultatīvais rādītājs Izpildes termiņš Nepieciešamie resursi, 

EUR 

Atbilstība attīstības 

programmai 

 

1. NODROŠINĀT NEPĀRTRAUKTUS UN KVALITATĪVUS DZĪVOJAMO ĒKU APSAIMNIEKOŠANAS PAKALPOJUMUS  
 

1.1. Nodrošināt 

pašvaldības dzīvojamā 

fonda apsaimniekošanu 

un izmaksu 

efektivitātes 

paaugstināšanu  

 

Pārskatīt īres un 

apsaimniekošanas 

maksu pašvaldības 

pārvaldībā esošajiem 

īpašumiem. 

Uzturēšanas darbi, 

renovācija un 

energoefektivitātes 

paaugstināšana.  

Kvalitatīvi 

apsaimniekots un 

pārvaldīts pašvaldības 

dzīvojamais fonds.  

2021.-2024.  Uz esošo resursu bāzes  RV9 Ēku un teritorijas 

apsaimniekošana 

1.2. Nodrošināt 

dzīvojamo māju 

tehniskās apsekošanas 

un apkopes  

 

Pamatojoties uz 

28.09.2010. MK 

noteikumiem Nr.907 

„Noteikumi par 

dzīvojamās mājas 

apsekošanu, tehnisko 

Dzīvojamās mājas ir 

uzturētas apmierinošā 

stāvoklī. Savlaicīgi tiek 

konstatēti un novērsti 

bojājumi. 

Inženierkomunikāciju 

2021.-2024.  Uz esošo resursu bāzes  RV9 Ēku un teritorijas 

apsaimniekošana 
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apkopi, kārtējo 

remontu un 

energoefektivitātes 

minimālajam 

prasībām” darbi tiek 

izpildīti  

noteiktā termiņā un  

atbilst noteiktām 

normām.  

tehniskie parametri un 

tehnisko iekārtu režīms 

atbilst noteiktām 

normām.  

1.3. 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 foto 

fiksāciju 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.  

2021.-2024.  Uz esošo resursu bāzes  RV9 Ēku un teritorijas 

apsaimniekošana 
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1.4. Veikt 

daudzdzīvokļu 

dzīvojamo ēku plānotos 

un neparedzētos 

remontdarbus  

 

Darbi izpildīti 

savlaicīgi un 

kvalitatīvi. Finanšu 

līdzekļi izlietoti 

efektīvi, saskaņā ar 

darba tāmēm un/vai 

darba uzdevumiem. 

Veikti daudzdzīvokļu 

ēku plānotie un 

neparedzētie 

remontdarbi, nodrošinot 

kvalitatīvu un 

nepārtrauktu komunālo 

pakalpojumu sniegšanu, 

un nodrošinot 

apmierinošu ēkas 

tehnisko uzturēšanu. 

2021.-2024. Uz esošo resursu bāzes RV9 Ēku un teritorijas 

apsaimniekošana 

1.5.Debitoru parādu 

atgūšanas efektivitātes 

paaugstināšana. 

Regulārs darbs ar 

debitoriem – savlaicīga 

parādnieku apzināšana, 

brīdinājumu, 

pirmstiesas 

brīdinājumu 

izsniegšana, vienošanās 

slēgšana, tiesvedību 

uzsākšana.  

 

Pakāpeniska debitoru 

parādu samazināšana, 

kontrole un debitoru 

parādu izmaiņu laicīga 

prognozēšana.  

Debitoru parāda apjoma 

noturēšana nemainīgā 

līmenī, iespēju robežās 

tā pakāpeniska 

samazināšana  

2021.-2024.  Uz esošo resursu bāzes RV9 Ēku un teritorijas 

apsaimniekošana; 

RV7 Pārvaldība un 

sadarbība 

 

1.7. 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 

2021.-2024.  Uz esošo resursu bāzes  RV9 Ēku un teritorijas 

apsaimniekošana; 

RV7 Pārvaldība un 

sadarbība 

 



27 
 

 darbiem un dzīvojamās 

mājas bilanci.  

 

2. DZĪVOJAMO ĒKU LABIEKĀRTOŠANAS UN ENERGOEFEKTIVITĀTES PASĀKUMI  
 

2.1. Veikt dzīvojamo 

ēku plānotos 

renovācijas darbus  

 

Daudzdzīvokļu 

dzīvojamo ēku 

tehniskā stāvokļa 

uzturēšana atbilstoši 

tehniskajām un 

estētiskajām prasībām  

Ēkas tehniskais 

stāvoklis atbilst visām 

noteiktajām 

likumdošanas normām 

un prasībām, kā arī 

estētiskā kvalitātē  

2021.-2024.  Ieņēmumi no 

apsaimniekošanas 

maksas, līdzekļu 

uzkrājumiem un 

nepieciešamības 

gadījumā piesaistot  

kopīpašnieku 

papildus 

finansējumu  
 

RV9 Ēku un teritorijas 

apsaimniekošana 

2.2. Veikt inženiertīklu 

un iekārtu uzturēšanu 

un modernizāciju  

 

Nodrošināta efektīvu 

inženierkomunikāciju 

un tehnoloģisko 

iekārtu bezavārijas 

darbību.  

Iekšējās daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju 

inženierkomunikācijas 

ir apmierinošā stāvoklī.  

2021.-2024.  Ieņēmumi no 

apsaimniekošanas 

maksas, līdzekļu 

uzkrājumiem un 

nepieciešamības 

gadījumā piesaistot 

kopīpašnieku papildus 

finansējumu  

RV8 Infrastruktūra un 

mobilitāte; 

RV9 Ēku un teritorijas 

apsaimniekošana 

2.3. Dzīvojamo ēku 

energoefektivitātes 

pasākumi  

 

Efektīva enerģijas un 

resursu izmantošanu, 

ēku siltumnoturības 

paaugstināšana  

Samazināti 

siltumenerģijas rēķini, 

siltumnoturīga 

daudzdzīvokļu 

dzīvojamā ēka un 

apmierināti iedzīvotāji.  

2021.-2024.  Ieņēmumi no 

apsaimniekošanas 

maksas, līdzekļu 

uzkrājumiem, 

kopīpašnieku papildus 

finansējums un cits 

līdzfinansējuma avots – 

NVO, ERAF, KPFI u.c. 

RV9 Ēku un teritorijas 

apsaimniekošana; 

RV7 Pārvaldība un 

sadarbība 
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3. ILGTSPĒJĪGI UN EFEKTĪVI ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS PAKALPOJUMI  
 

3.1. Atkritumu 

savākšanas, 

šķirošanas un 

transportēšanas 

pamata pakalpojumu 

nodrošināšana  

Krustpils novadā 
 

Nodrošināt 

kvalitatīvus atkritumu 

apsaimniekošanas 

pakalpojumus  
 

Nodrošināti 

likumdošanai, 

iedzīvotāju un vides 

veselībai atbilstoši 

atkritumu 

apsaimniekošanas 

pakalpojumi 

Krustpils novadā  
 

2021.-2024.  Ieņēmumi no atkritumu 

apsaimniekošanas 

maksas 

RV9 Ēku un teritorijas 

apsaimniekošana 

R.9.4.1. Atkritumu 

savākšanas pieejamības 

uzlabošana 

R.9.4.2.Ilgtspējīgas 

atkritumu 

apsaimniekošanas 

veicināšana 

3.2. Atkritumu 

savākšanas un 

šķirošanas paradumu 

veicināšana 

iedzīvotājiem  

  

Iedzīvotājiem veidot 

videi draudzīgu apziņu 

un uzvedību, attīstīt 

dabisku vēlmi uzturēt 

tīru publisko vidi, kā 

arī šķirot atkritumus  
 

Pie dalīto atkritumu 

savākšanas 

punktiem izvietota 

iedzīvotājiem 

saprotama 

informācija par 

šķirošanas nozīmi, 

procesu un pareizu 

šķirošanu; publiskās 

vietās izvietoti 

atgādinājumi par 

tīras vides 

saglabāšanu, 

izglītojoša 

2021.-2024.  Uz esošo resursu bāzes RV9 Ēku un teritorijas 

apsaimniekošana 

R.9.4.1. Atkritumu 

savākšanas pieejamības 

uzlabošana 

R.9.4.2.Ilgtspējīgas 

atkritumu 

apsaimniekošanas 

veicināšana 
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informācija sniegta 

klātienes sanāksmēs  

 

3.3. Atkritumu 

šķirošanas laukuma 

izveide un tehniskā 

aprīkojuma iegāde  

  

Nodrošināt iespēju 

šķirot atkritums tuvāk 

to rašanās vietai, 

samazināt 

transportējamo un 

noglabājamo 

atkritumu apjomu  
 

Izveidots atkritumu 

šķirošanas 

poligons/laukums 

un iegādāts 

tehniskais 

aprīkojums;  

samazināts 

transportējamo un 

noglabājamo 

atkritumu apjomu  
 

2021.-2024.  Ieņēmumi no atkritumu 

apsaimniekošanas 

maksas, Krustpils 

novada pašvaldība 

RV9 Ēku un teritorijas 

apsaimniekošana 

R.9.4.1. Atkritumu 

savākšanas pieejamības 

uzlabošana 

R.9.4.2.Ilgtspējīgas 

atkritumu 

apsaimniekošanas 

veicināšana 

 

4.KAPITĀLSABIEDRĪBAS PĀRVALDĪBAS UN KONKURĒTSPĒJAS VEICINĀŠANAS PASĀKUMI  
 

4.1. Darba 

organizācijas kvalitātes 

celšana:  

4.1.1. Regulāras 

sapulces, problēmu 

risināšana;  

4.1.2. Pilnveidot 

iekšējās kontroles 

sistēmu;  

4.1.3. Uzlabota 

komunikācija ar 

klientiem.  

 

Informācijas apmaiņa 

par ikdienas 

veicamajiem darbiem, 

uzdevumiem un 

sasniedzamajiem 

mērķiem, vadās pēc 

noteikta plāna. 

Klientiem tiek sniegta 

pilnīga, noteiktā 

termiņā un aktuāla 

informācija.  

Sakārtota iekšējā vide. 

Darbinieku 

apmierinātība. Klientu 

apmierinātība.  

2021.-2024.  Uz esošo resursu bāzes  RV9 Ēku un teritorijas 

apsaimniekošana; 

RV7 Pārvaldība un 

sadarbība 

R.7.1.1. Sniegto 

pakalpojumu kvalitātes 

paaugstināšana 

R.7.1.2. Pašvaldības 

darbinieku kapacitātes 

paaugstināšana 
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R.7.1.4. Pašvaldības 

infrastruktūras un 

materiāli tehniskās bāzes 

pilnveide 

4.2. Pilnveidot iekšējo 

datu bāzi par 

dzīvojamo māju 

tehnisko stāvokli, 

nepieciešamajiem un 

veiktajiem darbiem  

 

Vienota, savlaicīgi 

aktualizēta māju 

tehniskā stāvokļa, 

nepieciešamo darbu, 

paveikto darbu datu 

bāze.  

Aktuāla un pilnīga 

informācija  

2021.-2024.  Uz esošo resursu bāzes  RV9 Ēku un teritorijas 

apsaimniekošana; 

 

4.3. Veikt remontdarbu 

organizācijas 

uzlabošanu, 

pilnveidojot iekšējo 

kontroles sistēmu par 

remontdarbu 

plānošanu, veikšanu, 

uzraudzību  

 

Tiek nodrošināta 

nepārtraukta plānoto 

remontdarbu veikšana, 

kas vērsta uz 

dzīvojamo māju 

tehniskā stāvokļa 

kvalitatīvu 

saglabāšanu un 

labiekārtošanu.  

100% veikti plānotie 

remontdarbi un 

labiekārtošanas darbi.  

2021.-2024.  Uz esošo resursu bāzes  RV9 Ēku un teritorijas 

apsaimniekošana; 

 

4.4. Papildināt un 

modernizēt specializēto 

tehniku, transportu, 

instrumentus u.c. 

aprīkojumu  

 

Uzlabota darbu 

izpildes kvalitāte. 

Atbilstoša darba un 

drošības prasībām 

tehnikā bāze. 

Palielināta 

konkurētspēja.  

Atjaunoti tehniskie 

resursi. Izpildīto 

remontdarbu kvalitātes 

un apjoma pieaugums.  

2021.-2024.  Uz esošo resursu bāzes, 

Krustpils novada 

pašvaldība 

Kapitālsabiedrības 

konkurētspējas 

veicināšanas pasākumi  

RV11Uzņēmējdarbība 
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4.4. Dažādu papildu 

pakalpojumu sniegšana 

pēc pieprasījuma – 

iekšējie remontdarbi, 

būvdarbi, 

miniekskavatora 

pakalpojumi, 

pašvaldības ceļu 

atjaunošana un 

pārbūve, ceļu 

uzturēšana, uzkopšana, 

asenizācijas 

pakalpojumi, zāles 

pļaušana u.c. 

Nodrošināt novada un 

apkārtējo teritoriju 

iedzīvotājiem 

kvalitatīvus un 

savlaicīgus 

nepieciešamos 

pakalpojumus pēc 

iedzīvotāju 

pieprasījuma  
 

Nodrošināti 

kvalitatīva 

papildus 

pakalpojumu 

sniegšana pēc 

pieprasījuma  
 

  Kapitālsabiedrības 

konkurētspējas 

veicināšanas pasākumi; 

RV8 Infrastruktūra un 

mobilitāte; 

RV11Uzņēmējdarbība 

4.5. Cita aprīkojuma un 

instrumentu iegāde  

 

Tehniskās bāzes 

atjaunošana/pilnveidoš

ana  

Dažādu instrumentu, 

iekārtu un tehnoloģiju 

iespējas saimnieciskās 

darbības veikšanai  

2021.-2024.  Uz esošo resursu bāzes, 

Krustpils novada 

pašvaldība 

Kapitālsabiedrības 

konkurētspējas 

veicināšanas pasākumi; 

RV11Uzņēmējdarbība 

4.6. Darbinieku 

kvalifikācijas celšana 

dažādos semināros, 

kursos, apmācībās, 

darbinieku skaita 

palielināšana  

Personāla izglītība, 

kvalifikācija un 

kompetence atbilstoši 

ieņemamajam amatam.  

Kvalitatīvs uzņēmuma 

ikdienas darbs.  

2021.-2024.  Uz esošo resursu bāzes RV9 Ēku un teritorijas 

apsaimniekošana; 

RV7 Pārvaldība un 

sadarbība 

4.7. Tiešās un netiešās 

komunikācijas ar 

iedzīvotājiem 

nodrošināšana 

Veicināta iedzīvotāju 

izpratne par 

kapitālsabiedrības 

pakalpojumu veidiem, 

to pieejamību, 

izmaksu veidošanos 

u.c. 

Pēc vajadzības 

organizētas klātienes 

tikšanās ar 

iedzīvotājiem, sniegtas 

atbildes uz visiem 

iedzīvotāju 

iesniegumiem un 

jautājumiem, 

2021.-2024. Uz esošo resursu bāzes RV9 Ēku un teritorijas 

apsaimniekošana; 

RV7 Pārvaldība un 

sadarbība 
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papildināta un regulāri 

atjaunota informācija 

SIA “Spunģēni – 

Daugavieši” sadaļā 

mājas lapā 

www.krustpils.lv, un 

informatīvajā izdevumā 

„Krustpils 

novadnieks”, efektīvi 

izmantotas ikmēneša 

rēķinu otrās puses 

aktuālās informācijas 

sniegšanai 

 

 

REMONTDARBU PLĀNA UN TO IZMAKSU APKOPOJUMS 

2021.-2024.gadam 

Plānotie darbi Mājas adrese Plānotās izmaksas, EUR 

 

Dzīvojamo māju tehniskā stāvokļa uzlabošanas darbi  
 

Veicamie uzdevumi: Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku tehniskā stāvokļa uzturēšana un uzlabošana. Iedzīvotāju apmierinātības līmeņa celšana, 

uzticības veidošana.  

Finansējuma avots: Ieņēmumi no apsaimniekošanas maksas, līdzekļu uzkrājumiem un nepieciešamības gadījumā piesaistot kopīpašnieku 

papildus finansējumu.  

Ieejas jumtiņu remonts 

 

Liepu iela 9, Atašienes pagastsLiepu iela 11, Atašienes pagasts, 

Māras iela 5, Atašienes pagasts, Rozessala 1A, Mežāres pagasts, 

1884 
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Rozessala 2, Mežāres pagasts, Rozessala 12, Mežāres pagasts, 

Rozessala 31, Mežāres pagasts 

Ārdurvju maiņa 

 

Liepu iela 9, Atašienes pagasts, Liepu iela 11, Atašienes pagasts, 

Māras iela 3, Atašienes pagasts, Jaunā muiža 1, Kūku pagasts, Jaunā 

muiža 2, Kūku pagasts, Daugavas, Vīpes pagasts, Neretas 5, Vīpes 

pagasts 

3820 

 

Kāpņu telpas kosmētiskais remonts 

 

Liepu iela 9, Atašienes pagasts, Liepu iela 11, Atašienes pagasts, 

Liepu iela 15, Atašienes pagasts, Māras iela 3, Atašienes pagasts, 

Māras iela 5, Atašienes pagasts, Jaunā muiža 1, Kūku pagasts, Jaunā 

muiža 3, Kūku pagasts, Jaunā muiža 4, Kūku pagasts, Kūkas 2, Kūku 

pagasts, Zilgmes, Kūku pagasts, Rozessala 1, Mežāres pagasts, 

Rozessala 1A, Mežāres pagasts, Rozessala 2, Mežāres pagasts, 

Rozessala 3, Mežāres pagasts, Rozessala 10, Mežāres pagast, 

Rozessala 31, Mežāres pagastsRozessala 11, Mežāres pagasts, 

Rozessala 12, Mežāres pagasts, Ausuļi, Variešu pagasts, Daugavas, 

Vīpes pagasts, Landzāni 1, Vīpes pagasts, Neretas 2,  Vīpes pagasts, 

Neretas 5, Vīpes pagasts 

36351 

 

Jumta remonts 2/3daļas 

 

Liepu iela 9, Atašienes pagasts 5000 

 

Jumta kores maiņa (20m) 

 

Māras iela 2, Atašienes pagasts 300 

Jumta  remonts, tekņu tīrīšana 

 

Māras iela 2, Atašienes pagasts 500 

Jumta tekņu remonts Rozessala 1A, Mežāres pagasts 450 

Jumta remonts Zilgmes, Kūku pagasts, Rozessala 1, Mežāres pagast, Varieši 2, 

Variešu pagasts, Landzāni 1, Vīpes pagasts, Poļakas 1, Vīpes pagasts 

7810 

Kāpņu telpas logu maiņa 

 

Māras iela 2, Atašienes pagasts 1000 

Skursteņu remonts 

 

Māras iela 6, Atašienes pagasts, Rozessala 1, Mežāres pagast 1300 

Pagraba durvju maiņa Māras iela 6, Atašienes pagasts 770 
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Mājas pamatu apmetuma remonts 

 

Jaunā muiža 1, Kūku pagasts 300 

Pagraba logu aizmūrēšana 

 

Jaunā muiža 2, Kūku pagasts 200 

Ārsienas remonts, apmešana( 8m2) Zilgmes, Kūku pagasts 80 

Dzīvojamo māju tehniskā stāvokļa uzlabošanas darbi kopā 
 

59765 

Iekšējo inženierkomunikāciju sistēmas remontdarbi 
 

Veicamie uzdevumi: Inženierkomunikāciju tehniskā stāvokļa uzlabošana, nomaiņa. Samazināt avārijas stāvoklī esošo tīklu daudzumu, 

samazinot avārijas situācijas rašanās iespējamību. Nodrošinot nepārtrauktu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, celt iedzīvotāju 

apmierinātības līmeni.  

Finansējuma avots: Ieņēmumi no apsaimniekošanas maksas, līdzekļu uzkrājumiem un nepieciešamības gadījumā piesaistot kopīpašnieku 

papildus finansējumu.  
 

Kanalizācijas sistēmas atjaunošana 

 

Rozessala 11, Mežāres pagasts 1200 

Kanalizācijas cauruļu maiņa 

 

Jaunā muiža 3, Kūku pagasts, Jaunā muiža 4, Kūku pagasts, Neretas 

2, Vīpes pagasts 

2244 

Balkonu remonts Rozessala 31, Mežāres pagasts, Varieši 2, Variešu pagasts  2600 

Logu nomaiņa kāpņu telpā 

 

Daugavas, Vīpes pagasts, Neretas 2, Vīpes pagasts 900 

Iekšējo inženierkomunikāciju sistēmas remontdarbi kopā 6944 
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5. Finanšu un nefinanšu mērķi 

5.1. Finanšu mērķi 
 

Uzņēmuma finansējumu veido ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, sadarbības 

līgumiem un Krustpils novada pašvaldības deleģēto uzdevumu veikšanas. 

Plānošanas periodā Sabiedrība plāno apgrozījuma palielināšanu, kā arī Sabiedrības       

rentabilitātes paaugstināšanu. 

SIA “Spunģēni – Daugavieši” finanšu mērķi tiek virzīti ilgtspējīgai attīstībai, spējai 

pielāgoties ārējo apstākļu radītām izmaiņām, un saglabāt darbības nepārtrauktu un kvalitatīvu 

uzņēmuma darbību, efektīvi izmantojot pieejamos resursus. 

Uzņēmums plāno, izmantojot finanšu analīzes un kontroles instrumentus, nodrošināt 

pakalpojumu rentabilitātes un uzņēmuma likviditātes pozitīvus rādītājus. 

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. 
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SIA “Spunģēni – Daugavieši” peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. – 2024. gadam 

(EUR) 

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes) 
 

Rādītāja nosaukums 
2018.ga

ds 

2019. 

gads 

 

2020. 

gads 

 

2021. 

gads 

plāns 

2022. 

gads 

plāns 

2023. 

gads 

plāns 

 

2024. 

gads 

plāns 

Neto apgrozījums 132211 178632 181013 182823 185017 197968 217765 

Pārdotās 

produkcijas 

ražošanas izmaksas 

-96190 -142780 -148256 -149738 -151236 -155773 -163562 

Bruto peļņa vai 

zaudējumi 

36021 35852 32757 33085 33781 42195 54203 

Pārdošanas 

izmaksas 

-782 - - - - - - 

Administrācijas 

izmaksas 

-29043 -29943 -34690 -35037 -35738 -36810 -38651 

Pārējie 

saimnieciskās 

darbības ieņēmumi 

2121 1773 11355 13058 15017 15768 16872 

Pārējās 

saimnieciskās 

darbības izmaksas 

-10465 -8777 -11562 -9250 -10175 -17402 -27173 

Peļņa vai 

zaudējumi pirms 

nodokļiem 

-2148 -1095 -2140 1856 2885 3751 5251 

Uzņēmumu 

ienākuma nodoklis 

par pārskatu periodu 

- - - - - - - 

Pārskata gada 

peļņa vai 

zaudējumi 

-2148 -1095 -2140 1856 2885 3751 5251 
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SIA “Spunģēni – Daugavieši” bilance no 2018. – 2024.gadam (EUR) 

Rādītājs 2018.gada 

fakts 

2019.gada 

fakts 

2020.gada 

fakts 

2021. gada 

plāns 

2022. gada 

plāns 

2023.gada 

plāns 

2024.gada 

plāns 

AKTĪVI        

1.Ilgtermiņa 

ieguldījumi, t.sk. 
14652 5623 2027 224027 198624 178362 161023 

Pamatlīdzekļi 5528 4112 2027 214027 192624 173362 156023 

Pārējie 

ieguldījumi 
9124 1511 - 10000 6000 5000 5000 

2.Apgrozāmie 

līdzekļi, t.sk. 
85948 92320 103578 97839 123984 153853 161150 

2.1. Krājumi 1101 809 963 1000 1000 5000 10000 

2.2. Debitori 47284 48792 48887 37710 35824 32242 29012 

2.3. Naudas 

līdzekļi 

37563 42719 53728 59129 87160 116611 122138 

Aktīvs kopā: 100600 97943 105605 321866 322608 332215 322173 

PASĪVI        

1.Pašu kapitāls, 

t.sk. 
51869 50774 48634 253501 252876 256471 260291 

Pamatkapitāls 68184 68184 68184 268184 268184 268184 268184 

Iepriekšējo gadu 

nesadalītā peļņa 

vai nesegtie 

zaudējumi 

-14167 -16315 -17410 -16539 -18193 -15464 -13144 

2.Peļņa vai 

zaudējumi 

-2148 -1095 -2140 1856 2885 3751 5251 

3.Kreditori t.sk. 48731 47169 56971 68365 69732 75744 61882 

3.1.Ilgtermiņa 

kreditori 

7168 2338 - - - 30000 23000 

3.2.Īstermiņa 

kreditori 

41563 44831 56971 68365 69732 45744 38882 

Pasīvs kopā: 100600 97943 105605 321866 322608 332215 322173 
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SIA “Spunģēni – Daugavieši” finanšu rādītāji no 2018.-2024.gadam 

Rādītājs 2018 2019 2020 2021. 

gada 

plāns 

2022. 

gada 

plāns 

2023.

gada 

plāns 

2024.

gada 

plāns 

 

Kopējais 

likviditātes 

koeficients 

(apgrozāmie 

līdzekļi/īstermiņa 

saistības) 

2,07 2,06 1,82 1,43 1,78 3,36 4,14 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 

saimnieciskādarbība uz 

kādu laiku tiktu apturēta. 

Likviditātes 

seguma 

koeficients 

(īstermiņa 

apgrozāmie 

līdzekļi-

krājumi/īstermiņa 

saistības) 

2,04 2,04 1,80 1,42 1,76 3,25 3,89 

Finanšu atkarības 

koeficients 

(saistības/bilances 

kopsumma) 

0,48 0,48 0,54 0,21 0,22 0,23 0,19  

Pašu kapitāla 

īpatsvars pret 

bilances summu 

rentabilitāte (neto 

peļņa/ apgrozījums 

(%) 

52 52 46 79 78 77 81 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 

27,24 20,07 18,10 18,10 18,26 21,31 24,89 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), % 

-4,14 -2,16 -4,40 0,73 

 

1,14 1,46 2,02 Rāda, cik liela ir atdeve no 

katra īpašnieku ieguldītā 

euro. 
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5.2. 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.  

Aktīva komunikācija ar iedzīvotājiem par māju līdzekļu atlikumiem, problēmām un 

iespējamiem risinājumiem.  

5. Savlaicīga remontdarbu plānošana un saskaņošana ar iedzīvotājiem. 

5. Darba efektivitātes uzlabošanai, motivējošas sistēmas pilnveidošana.  

6. Darba organizācijas metodoloģijas un iekšējās kontroles pilnveidošana uzņēmuma rādītāju 

izpildes kontrolei un efektivitātes paaugstināšanai. 
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6. Risku analīze 

Sabiedrība izstrādātās vidēja termiņa darbības stratēģijas periodā var saskarties ar dažāda 

veida riksiem un problēmām. Risks – tā ir situācijas iespējamība, kas var nelabvēlīgi ietekmēt 

Sabiedrības mērķu sasniegšanu. Risku ietekmē iespējamas novirzes no plānotajiem rezultātiem. 

Risku vadības mērķis ir novērst vai samazināt riska faktorus. 

 

Galvenie riski, kas var ietekmēt Sabiedrības saimniecisko darbību, to 

novēršanas/mazināšanas pasākumi 
 

Risku veidi, riska pakāpe Uzdevumi risku novēršanai/samazināšanai 

OPERACIONĀLIE RISKI  

 Sistēmu kļūdas/nepilnības. 

 Nepilnības izpildes, piegādes un 

procesa vadībā. 

 Iespējamie krāpnieciskie darījumi 

(iekšējie, ārējie). 

Kapitālsabiedrības darba procesu 

reglamentēšana, regulārā reglamentējošo 

dokumentu bāzes aktualizēšana, iekšējās 

kontroles sistēmas regulārā pilnveidošana 

(limitu pārskatīšana, atskaišu sistēmas 

pilnveidošana, organizatoriskās struktūras 

pārskatīšana un pārraudzība. Kvalificētu 

speciālistu atlase, darbinieku pastāvīga 

apmācība un to kvalifikācijas celšana. 

Ārpakalpojumu saņemšana atbilstoši 

normatīvajiem aktiem. 

 

TIRGUS RISKS  

 Iedzīvotāju skaita turpmāka 

samazināšanās.  

 Jaunu konkurentu parādīšanās.  

 Jaunas prasības kvalitātes un citos 

standartos.  

 Kopējā pieprasījuma 

samazināšanās.  
 

 

Nepārtraukti pētīt tirgu, sekot līdzi tirgus 

izmaiņām (cenu svārstībām, pieprasījuma un 

piedāvājuma izmaiņām), sekot līdzi 

potenciālo konkurentu darbībai, patērētāju 

vajadzībām un vērtību maiņai, uzlabot sava 

pakalpojuma kvalitāti, ieviest jauninājumus, 

meklēt jaunus klientus, plānot un attīstīt 

jaunus papildus pakalpojumus.  
 

RAŽOŠANAS RISKS 

 Nepietiekošas tehniskās bāzes 

nodrošinājums. 

 Novecojušas tehnoloģijas, 

transporta vienības. 

 Izejvielu/materiālu kvalitātes 

neatbilstība. 

Sadalīt risku, sniedzot plašāku pakalpojumu 

klāstu (t.sk. iespējams uzsākot darbību kādā 

jaunā nozarē), 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.  
 

FINANŠU RISKS 

 Iedzīvotāju maksātspējas 

samazināšanās (kopējās sociāli 

ekonomiskās situācijas 

pasliktināšanās). 

 Neparedzamas izejmateriālu, tehnisko 

līdzekļu un resursu cenu 

paaugstināšanās. 

 Neplānoti izdevumi (soda naudas, 

tiesvedība).  

 Aizdevuma zaudējums/ neiegūšana. 

Pareizi saplānot finanšu plūsmu un pastāvīgi 

veikt naudas plūsmas kontroli, tarifa 

noteikšana atbilstoši iedzīvotāju maksātspējai, 

tarifā iekļautie izdevumi paredzēti dzīvojamo 

māju uzturēšanas un saglabāšanas minimālo 

prasību nodrošināšanai, pastāvīgā izdevumu 

optimizācija un kontrole, tirgus izpēte, veidot 

finanšu uzkrājumus, sekot līdzi uzņēmuma 

naudas plūsmai, sadarboties ar vairākiem 

biznesa partneriem (piemēram, materiālu un 
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 Nepietiekama apgrozāmo līdzekļu 

aprite. 

resursu piegādātajiem), veikt mērķtiecīgu un 

sistemātisku darbu debitoru parādu atgūšanu 

DARBASPĒKA UN SOCIĀLIE RISKI 

 Kvalificētu speciālistu aizplūšana no 

uzņēmuma. 

 Nepietiekoša iekšējā komunikācija 

darbinieku vidū uzņēmumā. 

 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, darba apmaksas nodrošināšana 

atbilstoši ieguldītam darba apjomam ,uzturēt 

labas attiecības gan ar uzņēmuma 

darbiniekiem, gan ar konkurentiem, gan 

klientiem. 

 

 

POLITISKIE RISKI 

 Neparedzamas nodokļu sistēmas 

izmaiņas. 

 Neparedzamas administratīvā 

sadalījuma un ar to saistītas 

likumdošanas izmaiņas. 

 Mainīga un neparedzama pašvaldības 

un/vai valsts politika. 

Regulāra tikšanās ar Krustpils novada domes 

pārstāvjiem un vadību, apmeklēšana nozarē 

nozīmīgu semināru un informatīvas tikšanās 

valsts mērogā, sekošana līdzi visam jaunajam, 

kas notiek valsts un pašvaldības ekonomikā, 

politikā un finanšu sfērā, veidošana finanšu 

rezerves fonda. 

REPUTĀCIJAS RISKI 

 Negatīvs sabiedrības viedoklis par 

kapitālsabiedrību. 

 Negatīvs sabiedrības viedoklis par 

uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem. 

 Trešo pušu apzināta uzņēmuma 

reputācijas graušana. 

Ievietot informāciju par daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas apsaimniekošanas 

jautājumiem un aktualitātēm, 

kapitālsabiedrības mājas lapā un Talsu novada 

preses izdevumos, kā arī rīkot informatīvus 

pasākumus. Nodrošināt kontroli par atskaišu 

datu un citas publicējamās informācijas 

precizitāti. 

STRATĒĢISKIE RISKI 

 Nepietiekami apzināti un noteikti 

mērķi, veicamie uzdevumi. 

 Kļūdas kapitālsabiedrības 

stratēģiskajā darbībā. 

 Nepietiekami organizatoriskie 

lēmumi izvirzīto mērķu sasniegšanai. 

Pastāvīgi kontrolēt darbu organizāciju, 

kontroles mehānismus un kapitālsabiedrības 

darbības rādītāju atbilstību attīstības 

stratēģiskajam plānam. 

VIDES RISKI 

 Dabas stihijas. 

 Darba apstākļi, epidēmijas un citi 

līdzīga rakstura riski. 

 Vētras un/vai ugunsgrēki. 

Izmantot obligāto un brīvprātīgo 

apdrošināšanu (īpašuma, tehnikas, iekārtas, 

darbinieku veselības u.c.), lai izvairītos no 

neparedzētiem izdevumiem. Pēc 

nepieciešamības nodrošināt apsardzes un 

ugunsdrošības sistēmas. Ievērot darba drošības 

un ugunsdrošības noteikumus. 
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7. Vidēja termiņa darbības stratēģijas īstenošanas un uzraudzības kārtība 

Par kapitālsabiedrības vidēja termiņa attīstības stratēģijas 2021.-2023.gadam īstenošanas 

uzraudzības kārtību un tās ieviešanu atbildīgs ir uzņēmuma prokūrists, kurš stratēģijas īstenošanas 

uzraudzības procesā aktīvi sadarbojas ar visiem atbildīgajiem darbiniekiem, kā arī ar Krustpils 

novada domi. 

SIA ‘’Spunģēni - Daugavieši’’ kā vienu no kontroles mehānismiem izmantos sabiedrības 

naudas plūsmas un peļņas vai zaudējuma budžeta izpildes rādītājus. Turpinot pilnveidot uzņēmuma 

darba organizācijas mehānismu un veicot finanšu situācijas uzlabošanas pasākumus, kā kontroles 

mehānisma funkciju pildīs kapitāla daļu turētāja un prokūrista ieteikumi un rīkojumi, noteiktie 

izpildes termiņi un sasniedzamie mērķi.  

Lai sekotu līdzi uzņēmuma stratēģijai un izvirzīto mērķu izpildei, sabiedrība katru gadu plāno 

veikt starpnovērtējumu. Konstatējot būtiskas izmaiņas sasniedzamajos mērķos vai tā virzībā, veiks 

korekcijas un aktualizēs kapitālsabiedrības stratēģiju. Mērķi sasniedzami pakāpeniski, katru gadu 

izvērtējot sasniegtos rezultātus.  

Stratēģiskā plāna realizācijas paredzamie rezultāti ir sekojoši: 

 kvalitatīvs pakalpojumu sniegums; 

 lielākai sabiedrības daļai pieejams pakalpojumu klāsts par pieņemamu cenu; 

 izglītoti, konkurētspējīgi darbinieki; 

 labiekārtota un tīra apkārtējā vide. 
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