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1. Ievads 

Akciju sabiedrības "Mārupes komunālie pakalpojumi" (turpmāk MKP) saimnieciskās darbības plāns 2019. 

gadam (turpmāk tekstā - Darbības plāns) ir MKP attīstības dokuments, kurā ir atspoguļota MKP plānotās 

un veicamās aktivitātes MKP vidēja termiņa (2015-2020) stratēģijā noteikto stratēģisko mērķu un noteikto 

prioritātīšu sasniegšanai.  

MKP vīzija – drošs, klientiem draudzīgs, finansiāli patstāvīgs un vides prasībām atbilstošs komunālo 
pakalpojumu sniedzējs Mārupes novadā. 

MKP misija – nodrošināt Mārupes novada iedzīvotājus ar kvalitatīviem ūdenssaimniecības 
pakalpojumiem, efektīvu siltumapgādi un namu apsaimniekošanu to ilgtspējas nodrošināšanai. 

 

2. Vispārīga informācija par MKP 

MKP ir Mārupes novada domei (turpmāk tekstā - MND) pilnībā piederoša kapitālsabiedrība, kura darbojas 
saskaņā ar statūtiem, deleģējuma līgumiem un MND lēmumiem, veicot Pašvaldības funkcijas, kas noteiktas 
likuma “Par pašvaldībām” 15. pantā.  

MKP apmaksātais pamatkapitāls 2018. gada 1.janvārī ir EUR 10 511 1481 

Akciju sabiedrība "Mārupes komunālie pakalpojumi" (reģ. Nr. 40103111018) ir reģistrēta Latvijas 

Republikas uzņēmumu reģistrā 1993. gada 27. decembrī.  

MKP sniedz sekojošus pakalpojumus: 

• Ūdenssaimniecības pakalpojumi Mārupes, Tīraines, Vētras, Skultes un Jaunmārupes ciemos. 
• Siltumapgādes pakalpojumi Mārupes, Tīraines un Skultes ciemos. 
• Namu apsaimniekošanas pakalpojumi Tīraines un Skultes ciemos. 
• Elektroenerģijas piegāde patērētājiem Mārupē, Tīrainē un Skultē.2 
• Citi pakalpojumi - pirts pakalpojumi, UKT būvniecība un projektēšana.3 

MKP sniedz regulētus un neregulētus pakalpojumus: 

Attēls 2-1 MKP darbības veidi Avots: MKP 

 

 

 

                                                           
1 MND pieder 10 511 148 uzņēmuma akcijas.  
2 Šāda situācija ir izveidojusies vēsturiski 
3 MKP ir reģistrēta būvkomersantu reģistrā kopš 25.05.2007 ar reģistrācijas numuru 4860-R 

MKP 
pakalpojumi

Regulētie

Ūdenssaimniecī
bas 

pakalpojumi

Skulte, Jaunmārupe, 
Mārupe, Tīraine, Vētras

Siltumapgādes 
pakalpojumi

Skulte, Mārupe 
, Tīraine

Neregulētie

Ēku 
apsaimniekošana

Tīraine, Skulte

Asenizācijas 
pakalpojums

Asenizācijas 
pieņemšanas 

punkts

Citi maksas 
pakalpojumi

Būvniecība

Pirts  

(līdz 31.01.2019.) 

Elektroenerģijas 
piegāde

Mārupe, 
Skulte, Tīraine
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3. Rīcības un investīciju plāns 2019. gadam 
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Ekonomiskie mērķi 

Ekonomisko mērķu realizācijas rīcības plāns (REF: Stratēģija Tabula 6-2) 

 

                                                           
4 Saskaņā ar vidēja termiņa stratēģiju. 

Mērķa 

ID4 

Stratēģiskais 

mērķis 
Uzdevumi Aktivitātes Iznākuma rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi* 

A1 

Efektīvi 

realizēt 

infrastruktūras 

attīstības 

projektus 

 

KF IV projekta 

realizācija 

(“Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība 

Mārupe, IV kārta”) 

Veikt iepirkumu, lai: 

- Izbūvētu 58,8 km KT tīklu. un 22 km ūdensapgādes tīklu. 
Rekonstruētu  3 posmi– PII Lienīte teritorija (KT), Tīraines ielas 

daudzdzīvokļu  māju  iekškvartāls (UKT), Viršu ielas mikrorajons 

(ŪT) . KT posmu, kur KT ir iekļauti  ES projekta 4. kārtā. UT  

tiks realizēts, ja tiks piešķirts finansējums no MND. 

- Nodrošinātu iespēju pieslēgties CUKT tīkliem līdz 100% 

iedzīvotāju no aglomerācijas. 
 

Attīstības 

nodaļa 
2019 

ES, MND, 

MKP 

Ūdensapgādes un kanalizācijas 

tīku paplašināšana nodrošinot 

100% pakalpojumu  

pārklājumu aglomerācijā 

Dažādu  ūdenssaimniecības 

projektu  piedāvājuma klāsta 

paplašināšana. 

Komplekso 
ūdenssaimniecību  un 

iekšējo (privāto) ūdens, 

kanalizācijas tīklu  
projektu piedāvājuma 

paplašināšana, 

apakšuzņēmēju 
piesaistīšana 

Nodrošināta kompleksa ūdenssaimniecības skiču projektu, tāmju 

izstrāde un būvdarbu veikšana privātīpašumu pieslēgšanai 

centralizētajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.   

Inženieris 2019 MKP 

Mārupes ciemata katlu mājas 
siltumenerģijas ražošanas 

iekārtu modernizācija 

Veikt 2018. gadā 
iegādātā gāzes katla 

saslēgšanu ar 

siltumenerģijas 
ražošanas sistēmu, esošo 

katlu atstājot rezervē. 

Modernizēts un drošs siltumenerģijas ražošanas punkts. 
Tehniskais 

direktors 
2018 - 2019 MKP 

Malkas apkures katlu mājas 

Tīrainē modernizēšana – 

apkures sistēmas attīstība, kā 
kurināmo izmantojot gāzi. 

(Tīraines iela 8 un11) 

Veikt tirgus izpēti, 

sadarbībā ar Tīraines 
iela 8, 11 uzsākt 

tehniskā projekta 

izstrādi gāzes apkures 
nodrošināšanai mājam. 

Modernizēts un drošs siltumenerģijas ražošanas punkts. 
Tehniskais 

direktors 
2018 - 2020 

MKP, 

privātīpašnie
ki 

A2  

Nodrošināt 

efektīvu 

sistēmas 

uzturēšanu, 

UKT infrastruktūras 
uzturēšana. Objektu uzturēšana un 

apsaimniekošana  

Nodrošināt Mārupes un Jaunmārupes UAS darbība un NAI 
iekārtu uzturēšanu un apkopi Skultē. 

Attīstības 

nodaļa, 
Tehniskais 

direktors 

2019 MKP 
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5 Saskaņā ar novada saistošajiem noteikumiem Nr. 17/2018 

pakalpojuma 

uzskaiti, 

kvalitāti un 

monitoringu 

Nodrošināta ŪAS Mārupe, Jaunmārupe un Skultē apkopi un  
darbību. 

Tehniskais 
direktors 

2019  MKP 

KSS vadības un 

monitoringa sistēmas 

pilnveidošana. 

Izskatīt nepieciešamību 5 plūsmas mērītāju uzstādīšanu KF 

finansēto projekta I, II kārtas izbūvēto KSS. 

Tehniskais 

direktors, 
Inženieris 

2019  MKP 

Organizēt 4 KSS pieslēgšanu SCADA sistēmai (SMS). 

Tehniskais 

direktors, 

Inženieris 

2019 MKP 

Attālinātas ūdens 

patēriņa skaitītāju 
uzstādīšana un sistēmas 

ieviešana 

Organizēt iepirkumu jaunās paaudzes skaitītāju uzstādīšanai un 

datu nolasīšanas moduļa ieviešanai. 

  

Attīstības 

nodaļa, 

Inženieris 

2019 MKP 

Objektu apsaimniekošana 

Objektu 
apsaimniekošanas 

attīstīšana un saistīto 

funkciju veicināšana 

Nodrošināt māju apsaimniekošanu atbilstoši normatīvu prasībām. 

Organizēt vismaz 2 sapulces katrai no mājām katru gadu . 

 (Skultē 12 daudzdzīvokļu mājas, Tīrainē 15 daudzdzīvokļu 
mājas, kopā 27 daudzdzīvokļu mājas), lai plānotu māju 

uzturēšanai nepieciešamos darbus, ņemot vērā katras mājas 

uzkrājumu un veicinātu māju biedrību dibināšanu. 
 

Apsaimniekoša
nas speciālists 

 

2019 

 

MKP 

 

Kungu ielas KSS un Mārasciema KSS rekonstrukcija un jaudas 
palielināšana. 

Tehniskais 

direktors, 
Attīstības 

nodaļa 

2019 MKP 

A3 

Paplašināt 

pakalpojumu 

pieejamību un 

klāstu 

Notekūdeņu monitoringa un 

uzskaites attīstīšana5 

Decentralizēto 

kanalizācijas sistēmu 

uzskaites un  kontroles 

sistēmas izveide un 

uzturēšana. 

2019. gadā ir plānots izveidot Mārupes novada ciematu teritorijās 

esošo decentralizēto sistēmu reģistru, sadarbībā ar MND un 

izmantojot LVIF atbalstu izveidot decentralizēto sistēmu ūdeņu 
pieņemšanas vietu.  

Attīstības 

nodaļa, 

Inženieris 

2019  
MKP, MND, 

LVAF 

Pakalpojumu izmantošanas 

attīstīšanu, kas iekļauj 

specializētās tehnikas vai 
specializēto instrumentu 

pielietošanu 

Nepieciešamās tehnikas 

iegāde un tehniskās 

bāzes attīstīšana 
Iegādāties vienu lielgabarīta traktoru. 

Valdes 

loceklis, 

Attīstības 
nodaļa 

 

2019 MKP 

Centralizētās kanalizācijas 

pakalpojuma klientu skaita 
palielināšana 

Nodrošināta pieslēgumu 

izveide   

Pieslēgumu izveide  Domes finanšu atbalsta programmas ietvaros, 
2019. gadā plānots pieslēgts 60 MND atbalstītās mājsaimniecības 

Attīstības 

nodaļa, 

inženieris 
2019 MND 

Pieslēgumu izveide pēc privātīpašnieku pieprasījuma. 2019. gadā 

ir plānots realizēt apmēram 120 būvniecības līgumus. 

Attīstības 

nodaļa, 

inženieris 
2019 

Privātīpašnie

ki 

  
Citu maksas pakalpojumu 

attīstība un ieviešana 

Paplašināts pakalpojumu 

klāsts Attīstīti sekojošus maksas pakalpojumi: 
Valdes 

loceklis, 
2019  
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1. Ūdenssaimniecības pakalpojuma atslēgums konstatējot 

ūdenssaimniecības sistēmas lietošanas noteikumu 

pārkāpumu. 

2. Ūdenssaimniecības  pakalpojuma pieslēguma atjaunošana. 

3. Elektroenerģijas padeves pārtraukšana pakalpojuma 

saņēmējiem, kuri ilgstoši neveic norēķinu par saņemtajiem 

pakalpojumiem. 

4. Elektroenerģijas padeves atjaunošana pēc parāda nomaksas.  

5. Elektriķa pakalpojums (daudzdzīvokļu mājas). 

6. Santehniķa pakalpojums (daudzdzīvokļu mājas). 

7. Skaitītāja nomaiņa (daudzdzīvokļu mājas). 

8. Skaitītāja plombēšana (daudzdzīvokļu mājas). 

9. Papildus skaitītāja uzstādīšana privātīpašumā (dārza 

laistīšanai).  

10. Decentralizēto sistēmu pārbaudes un novērtēšanas 

pakalpojums, akta sastādīšana. 

11. Decentralizēto sistēmu sadzīves kanalizācijas ūdeņu 

pieņemšanas pakalpojums. 

 

Izpilddirektors,

FGN 
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MKP Ekonomisko mērķu realizācijas investīciju plāns (REF.: Stratēģija Tabula 6-3) 

 

Mēr

ķa 

ID 

Projekta nosaukums 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas 

(EUR) 

Finanšu avoti 
MKP 

investīciju 

budžeta 

plāns 

2019. 

EUR 

Projekta 

ieviešana

s laiks 

Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji ES 

finansējum

s 

Pašvaldī

bas 

finansēju

ms* 

MKP  Citi 

A1 
Ūdenssaimniecības attīstība 

Mārupe 4. kārta 
16 919501 8594668 5388391  2936442    2019 

Veicināta finanšu resursu 
piesaiste no ES KF fonda 

projekta īstenošanai. 

Veikt iepirkumu projekta realizācijai, lai nodrošinātu 

ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 58,8 km KT 

tīklu un iespēja pieslēgties CUKT tīkliem līdz 100% 

iedzīvotāju no aglomerācijas. 

A1 

Mārupes ciemata katlu mājas 

siltumenerģijas ražošanas 

iekārtu modernizācija 

6 000   6 000  6 000 2019 

Veikt 2018. gadā iegādātā 
gāzes katla saslēgšanu ar 

siltumenerģijas ražošanas 

sistēmu, esošo katlu atstājot 
rezervē. 

Modernizēts un drošs siltumenerģijas ražošanas punkts. 

A1 

Malkas apkures katlu mājas 

Tīrainē modernizēšana – 
apkures sistēmas attīstība, kā 

kurināmo izmantojot gāzi. 

(Tīraines iela 8 un11) 

50 000   5 000 45 000 2 500 2019 

Veikt tirgus izpēti, sadarbībā ar 

Tīraines iela 8, 11 uzsākt 

tehniskā projekta izstrādi gāzes 
apkures nodrošināšanai mājam. 

Izstrādāts tehniskais projekts.  

Modernizēts un drošs siltumenerģijas ražošanas punkts. 

A2 

Paplašināta KSS darbības 
monitoringa sistēma un 

nepieciešamās jaudas 

nodrošinājums. 

20 000   20 000  8 000 2019 

Izvērtēt plūsmas mērītāju 

uzstādīšana KSS un, ja 
nepieciešams, uzstādīti 2 

plūsmas mērītāji. 

Uzstādīti 2  plūsmas mērītāji KF finansētā projekta I, II 
kārtas KSS. 

50 000   50 000  15 000 2019 
KSS saslēgšana ar SCADA 
sistēmu. 

4 KSS pieslēgtas SCADA sistēmai. 

30 000   30 000  30 000 2019 

Kungu ielas KSS un 
Mārasciema KSS 

rekonstrukcija un jaudas 

palielināšana. 

Rekonstruētas 2 KSS, uzstādīti nepieciešamās jaudas un 

kapacitātes sūkņu KSS darbības nodrošināšanai 

Attālinātas nolasīšanas ūdens 

patēriņa skaitītāju uzstādīšana  
151 400   151 400  50 000 2019 

Uzstādīti skaitītāji pie 

patērētājiem attālinātai datu 

nolasīšanai. Samazinātas 

administratīvās izmaksas. 

Uzlabota MKP darbības 

efektivitāte un samazināts 
darbinieku kontaktstundas ar 

klientiem.  

Uzstādīti skaitītāji privātmājās  rādījumu attālinātai 

nolasīšanai. 

2019.gadā uzstādīti 943 skaitītāji 
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A3 
 

Decentralizēto sistēmu 

notekūdeņu pieņemšanas vietas 
izveide un decentralizēto 

sistēmu uzskaites un kontroles 

sistēmas izveide 

77 500  31 000  46 500 10 000 2019 

Decentralizēto sistēmu 
notekūdeņu pieņemšanas vietas 

izveide un uzskaites - kontroles 

sistēmas izveide . 
Decentralizēto sistēmu reģistra 

izveide. 

Izbūvēta decentralizēto sistēmu notekūdeņu 

pieņemšanas vieta Vecozolu 103, Tīrainē, izveidots 

decentralizēto sistēmu reģistrs, ieviesta decentralizēto 
sistēmu kontrole.  

UK sistēmas uzturēšana un 

apkalpošana 
90 000   90 000  15 000 2019 

Iekārtu  un tīklu darbības 

apsekojamu  veikšana.  
Veikta UK sistēmas uzturēšana un apkalpošana  

Sistēmas uzturēšana un 

attīstība, tehniskās bāzes 

attīstība 

130 000     130 000  

20 000 2019  

Tehniskās bāzes attīstība  
Iegādāts lielgabarīta traktors. (Finanšu līzingā) 
 

40 000   40 000  Autoparka attīstība  Iegādātas 2 vieglās automašīnas (Finanšu līzingā) 

Pieslēgumu izveide  Domes 
finanšu atbalsta programmas 

ietvaros 

200 000  50 000    2019 

Izveidoti mājsaimniecību 

pieslēgumi centralizētajiem K 

tīkliem 60 gab. Atbalsts gadā 
50 000 EUR.  

Veikta pieslēgumu izbūve Domes atbalsta programmas 

ietvaros. Maksimālā atbalsta summa gadā – 50 000 EUR. 

KOPĀ (A) 156 500  
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Vides mērķi 

MKP Vides mērķu realizācijas rīcības plāns (REF.: Stratēģija Tabula 6-4) 

Mērķa ID Stratēģiskais mērķis Uzdevumi Aktivitātes Iznākuma rezultatīvie rādītāji 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš 
Finanšu resursi* 

B1 

Samazināt ūdens zudumus un 

ieviest zudumu samazināšanas  

plānu 

Ūdensapgādes 
sistēmas uzturēšana, 

pakalpojuma 

uzskaites, kvalitātes 
un monitoringa 

nodrošināšana 

Ūdens kvalitātes 

nodrošināšana 

Nodrošināta 6 rezervuāru un tīklu dezinficēšana  2x gadā. Tehniskais 
direktors, 

Inženieris 

2019 
MKP  

Saskaņā ar saskaņotu ikgadējo monitoringa programmu nodrošināts 

ūdens kvalitātes monitorings. 
 

Ūdens zudumu 
samazināšana 

Veikts sistēmas un patērētāju monitorings un samazināts 

nesankcionēto pieslēgumu skaits pie centralizētās UKT sistēmas. 
Izvērtētas iespējas un izmaksas jaunās paaudzes skaitītāju 

uzstādīšanai apsaimniekojamo daudzdzīvokļu māju dzīvokļos. 

Attīstības 

nodaļa, 

Inženieris, 
Apsaimniek

ošanas 

speciālists 

2019 MKP 

B2 

Uzlabot mērījumu monitoringu 

un uzskaiti un ieviest 

attālinātās rādījumu 

nolasīšanas sistēmu 

Ieviest attālinātās 

nolasīšanas sistēmu 
un optimizēt 

uzņēmuma resursu 

izmantošanu 

Attālinātās 
mērījumu 

nolasīšanas 

sistēmas ieviešana, 
jaunās paaudzes 

skaitītāju iepirkums 

Uzlabota pakalpojuma monitoringa un uzskaites sistēma, ieviešot 

jaunās paaudzes attālinātās nolasīšanas moduli. 

Attīstības 

nodaļa, 

Inženieris 

2019 MKP 
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Vides mērķu realizācijas investīciju plāns (REF.: Stratēģija Tabula 6-5) 

Mērķa 

ID 
Projekta nosaukums 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas 

(EUR) 

Finanšu avoti 
MKP 

investīciju 

budžeta plāns 

2019. 

EUR 

Projekta 

ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji 
ES 

finansējums 

Pašvaldības 

finansējums* 
MKP Citi 

B1 
Ūdens kvalitātes 

nodrošināšana 
36 000   36 000 

 12 000 2019 

Nodrošināta rezervuāru un tīklu 

dezinficēšana. 

Nodrošināta 6 rezervuāru un 

tīklu dezinficēšana 2x gadā. 
(izmaksas gada 10 000 EUR 

Veikts dzeramā ūdens 

monitorings. 
 

      

Saskaņā ar saskaņotu ikgadējo monitoringa 

programmu nodrošināts ūdens kvalitātes 

monitorings. 

 

B2 

Attālinātās mērījumu 
nolasīšanas sistēmas 

ieviešana, jaunās 
paaudzes skaitītāju 

iepirkums 

30 000   30 000  30 000 2019 

Ieviests jaunākās paaudzes attālinātās 

nolasīšanas sistēmas modulis veikta jaunās 
paaudzes skaitītāju uzstādīšana. 

Organizēts iepirkums, 

noslēgts līgums. 

KOPĀ (B) 42 000  
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Institucionālie mērķi 

Institucionālo mērķu realizācijas rīcības plāns (REF. StratēģijaTabula 6-6) 
Mēr

ķa 

ID 

Stratēģiskais 

mērķis 
Uzdevumi Aktivitātes Iznākuma rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi* 

C1 

Pilnveidot iekšējo 

procesu vadību, 

tehnisko 

nodrošinājumu  un  

IT risinājumus 

Pakalpojumu procesu 

vadības un kontroles 

sistēmas ieviešana 

GIS moduļa licences iegāde. 

Nodrošināta infrastruktūras aktuālā datu bāze, 

uzlabota pārraudzības un vadības spēja, darba 

procesa un informācijas apmaiņas optimizācija. 

Izpilddirektore, 
Inženieris 

2019 MKP 

IT aprīkojuma 
atjaunošana   

Programmatūras atjaunošana, datortehnikas 
iegāde, t.sk. Bentley Mikrostacija 

Darbinieki nodrošināti ar nepieciešamo 
datortehniku un programmatūru darba vajadzībām.  

Valdes loceklis, 
IT speciālists 

2019 MKP 

Biroja  telpu 

nodrošinājums. 

Ēkas Viršu ielā 6 telpu kosmētiskais 

remonts, ēkas rekonstrukcija, t.sk. 

rekonstrukcijas projekta izstrāde, 
energoefektivitātes paaugstināšana. 

Pieejamo telpu ietvaros izveidotas darba vietas 15 
darbiniekiem. Izstrādāts tehniskais projekts ēkas 

rekonstrukcijai Viršu ielā 6, Tīrainē. 

Valdes loceklis, 

Izpilddirektore 
2019 MKP 

C2 

Pilnveidot klientu 

apkalpošanas 

procesus 

 
Komunikācijas 

prasmju ar klientiem 

uzlabošana  

 

Darbinieku komunikācijas prasmju 

pilnveidošana 

 
Veikta darbinieku komunikācijas prasmju 

pilnveidošana, nodrošinot to dalību attiecīgos 

semināros.  

 

Valdes loceklis, 

Izpilddirektore 

 

2019 

 

 

MKP 

C4 

Pilnveidot 

personāla 

pārvaldības 

dokumentāciju un 

procesus. 

Uzņēmuma darbinieku 

motivācijas 

palielināšana un 
zināšanu pārvaldīšana 

Regulāra un plānveida profesionālās 

kvalifikācijas celšana. 

Veselības apdrošināšanas polišu 
nodrošināšana . 

Darba apģērbu nodrošinājums 

remontstrādniekiem un palīgstrādniekiem. 
 

Nodrošināta regulāra un plānveida profesionālās 
kvalifikācijas celšanas iespēja darbiniekiem 

atbilstoši specializācijai, lai veicinātu darbinieku 

motivāciju un palielinātu darba efektivitāti un 
uzņēmuma kapacitāti klientu apkalpošanā. 

Piedāvāta veselības apdrošināšanas polise  

darbiniekiem . 
Darba apstākļu uzlabošana, nodrošinot darbiniekus 

ar darba apģērbu. 

Valdes loceklis, 

Izpilddirektore, 
2019 MKP 
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MKP Institucionālo mērķu realizācijas investīciju plāns (REF. StratēģijaTabula 6-7) 

Mērķa 

ID 
Projekta nosaukums 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas (EUR) 

Finanšu avoti 

MKP investīciju 

budžeta plāns 

2019. 

EUR 
Projekta 

ieviešanas laiks 

Projekta plānotie darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 
ES 

finansējums 

Pašvaldības 

finansējums* 
MKP Citi 

C1 

 

GIS moduļa licences iegāde. 5 000   5 000  5 000 2019 
Nodrošināta infrastruktūras aktuālā datu bāze, 
uzlabota pārraudzības un vadības spēja, darba 

procesa un informācijas apmaiņas optimizācija. 

Programmatūras atjaunošana, 

datortehnikas iegāde, t.sk. 
Bentley Mikrostacija 

12 000   12 000  5 000 2019 
Darbinieki nodrošināti ar nepieciešamo datortehniku 

un programmatūru. 

Biroja ēkas atjaunošana/ 

rekonstrukcija 
700 000   700 000  15 000 2019 

Ēkas Viršu ielā 6, Tīrainē renovācijas tehniskā 

projekta izstrāde.  

C2 
Komunikācijas prasmju ar 

klientiem uzlabošana 
450   450  150 2019 

Veikta darbinieku komunikācijas prasmju 

pilnveidošana, nodrošinot to dalību attiecīgos 
semināros darbiniekiem, kas strādā ar klientiem 

vismaz 1x gadā (Lietvede-personāldaļas vadītāja, 

inspektors) gada budžets 150,00 EUR  

C4 

Uzņēmuma darbinieku 

motivācijas palielināšana un 

zināšanu pārvaldīšana 
 

20 000   20 000  10 500 2019 

Ikgadējais plānotais budžets: 

• semināri 1500 EUR. Nodrošināta regulāra 

kvalifikācijas celšanas iespēja  atbilstoši 
specializācijai. 

• Veselības polises  darbiniekiem 5000 EUR  

• Darba apģērbi darbiniekiem 4000 EUR  

Paaugstināta darbinieku motivāciju un palielināta 

darba efektivitāte  

KOPĀ (C) 35 650  
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4. Ieņēmumu un izdevumu plāns 2019. gadam 

 

 

 

  

19%

33%
15%

10%

14%
9%

Plānotie ieņēmumi 2019.gadā   ( % )

Ūdensapgāde Kanalizācija

Siltumapgāde Namu apsaimniekošana

Elektroenerģijas piegāde Citi pakalpojumi

15%

26%

17%

12%

18%

12%

Plānotie izdevumi 2019.gadā   ( % )

Ūdensapgāde Kanalizācija

Siltumapgāde Namu apsaimniekošana

Elektroenerģijas piegāde Citi pakalpojumi
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5. Plānotie Finanšu rezultāti sadalījumā pa darbības veidiem 2019. 

gadam 
 

 

     

 

Kopējie 
ieņēmumi 

Finansiālās 
izmaksas Amortizācija 

Darbības 
peļņa vai 

zaudējumi 

Ūdensapgāde 493654 313739 178440 1475 

Kanalizācija 872527 532552 338077 1898 

Siltumapgāde 386994 360934 24205 1855 

Namu apsaimniekošana 261034 252973 6085 1976 

Elektroenerģijas piegāde 367023 369978 3222 -6177 

Citi pakalpojumi 248739 244038 4129 572 

kopā PZA 2019.g. 2629971 2074214 554158 1599 
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Kopējie ieņēmumi 493654 872527 386994 261034 367023 248739

Finansiālās izmaksas 313739 532552 360934 252973 369978 244038

Amortizācija 178440 338077 24205 6085 3222 4129

Darbības peļņa vai zaudējumi 1475 1898 1855 1976 -6177 572
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