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1. Ievads 

Akciju sabiedrības "Mārupes komunālie pakalpojumi" (turpmāk MKP) vidēja termiņa 

darbības stratēģija 2015.-2020. gadam (turpmāk Stratēģija) ir MKP attīstības plānošanas 

dokuments, kurā ir ietverts MKP vidēja termiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, 

prioritātes un veicamās aktivitātes. 

MKP darbības stratēģijas izstrāde tika veikta ar mērķi uzlabot MKP vidēja termiņa darbības 

plānošanas procesu, tieši saistot uzņēmuma mērķus un realizējamos projektus ar pasākumiem 

to ieviešanai un pieejamo un nepieciešamo budžetu un finansējumu.  

Stratēģija tika izstrādāta, pamatojoties uz definēto MKP vīziju un misiju, kā arī Mārupes 

novada attīstības plānošanas dokumentiem.  

MKP vidēja termiņa darbības Stratēģija ir veidota kā pamats uzņēmuma ikgadējo darba plānu 

izstrādei un sasniegto rezultātu novērtēšanai. 

Stratēģijas tiesiskā ietvara pamatu veido:  

(1) Pašvaldību kapitālsabiedrību darbu regulējošie Latvijas Republikas normatīvie akti: 

 Likums “Par pašvaldībām”; 

 “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums”; 

 “Valsts pārvaldes iekārtas likums”. 

(2) Mārupes novada attīstības plānošanas dokumenti: 

 Mārupes novada ilgtspējas attīstības stratēģija 2013.-2026. gadam; 

 Mārupes novada Attīstības programma 2013.-2019. gadam; 

 Mārupes novada Rīcības un investīciju plāns 2017.-2019. gadam. 

MKP plānošanas un darbības vadības dokumentu hierarhija:  

 

Atbilstoši augstāk minētajam, MKP Stratēģija un tās stratēģiskie mērķi veicina MKP un 

Mārupes novada attīstību un mērķu realizāciju. MKP stratēģiskie mērķi ir noteikti skaidri un 

izmērāmi tā, lai ir iespējams vērtēt virzību uz stratēģiskajiem mērķiem konkrētā laika periodā. 

MKP mērķi ir iedalīti četros stratēģisko mērķu virzienos:  

(1) Ekonomiskie mērķi – nosaka MKP mērķus attiecībā uz uzņēmuma saimniecisko 
darbību, tās virzieniem un attīstību.  

(2) Vides mērķi – nosaka MKP infrastruktūras attīstības un ietekmes uz vidi mērķus un 
raksturlielumus.  

Mārupes novada ilgtspējas attīstības stratēģija 2013.-2026. gadam

Mārupes novada Attīstības programma 2013.-2019. gadam

Mārupes novada Rīcības un investīciju plāns 2017.-2019. gadam

Mārupes novada Domes kapitāldaļu pārvaldes politika

AS "Mārupes komunālo pakalpojumu vidēja termiņa stratēģija 2015-2020.

AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” attīstības aktivitāšu plāns un ieplānotie saimnieciskie darbi
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(3) Institucionālie mērķi – nosaka MKP mērķus attiecībā uz uzņēmuma pārvaldību un 
darbības nodrošināšanu, kā arī klientu pārvaldību un komunikāciju.  

(4) Finanšu mērķi – nosaka MKP kopējos un darbības virzienu finanšu mērķus. 

 

Stratēģijas aktualizēšanai izmantoti 2018.gada  un  2019. gada 10.mēnešu finanšu rādītāji,  kā 
arī pieslēgumu un projektu statusa dati līdz 2019. gada 31.oktobrim.  

Stratēģiju tiek aktualizēta vismaz reizi gadā balstoties uz jau paveiktajām aktivitātēm, plāniem 
par ekonomiski pamatotām investīcijām (daļa no kurām var nebūt vēl šajā dokumentā  
identificētas), kā arī pieejamo ES finansējumu 2014. – 2020. gada plānošanas periodam 
noteikto MKP mērķu realizācijai. 
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2. Vispārīga informācija par MKP 

2.1. Darbības pamatojums  

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

Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā 1993.gada 27.decembrī.  2000. gada janvārī MKP  tika 

pievienoti  pašvaldības uzņēmumi “Kultūras un atpūtas centrs “Mārupe””, kā arī  “Tīraines 

komunālie pakalpojumi”. 

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.  

Uz 2019.gada 31.oktobri  MND pieder 10 545 148.00 akcijas.  

2019.gadā MKP sniedz sekojošus pakalpojumus: 

 Ūdenssaimniecības pakalpojumi Mārupes, Tīraines, Vētras, Skultes un 
Jaunmārupes ciemos. 

MKP pakalpojumus sniedz  pamatojoties uz: 

(1) starp MND un MKP noslēgto līgumu 5-25/86-2010 (pēdējie grozījumi veikti 
2019.gada 21.augustā), kas piešķir īpašas tiesības MKP kā pakalpojumu sniedzējam  
Mārupes, Tīraines, Vētras, Skultes un Jaunmārupes ciemos līdz 2029.gada 26.maijam  

(2) to, ka MKP ir reģistrēta  SPRK ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrā (ar 
Nr. U10085. Reģistrācijas datums – 28.10.2014.  uz  nenoteiktu laiku). 

 Siltumapgādes pakalpojumi Mārupes, Tīraines un Skultes ciemos. 

Siltumapgādes pakalpojumus MKP sniedz pamatojoties uz: 

(1) Starp MND un MKP 2014.gada 8. maijā noslēgto līgumu “par siltumapgādes 
pakalpojumu sniegšanu”,  līgums noslēgts uz nenoteiktu laiku. 

(2) to, ka MKP ir reģistrēta  SPRK siltumapgādes pakalpojumu sniedzēju  reģistrā (ar Nr. 
SR00096. Reģistrācijas datums – 01.01.2012. uz nenoteiktu laiku). 

 Namu apsaimniekošanas pakalpojumi Tīraines un Skultes ciemos. 

Namu apsaimniekošana tiek veikta saskaņā ar 2002.gada  16.decembrī noslēgto līgumu  
Nr.82/02   Par dzīvojamo māju apkalpošanu un apsaimniekošanu starp MND un MKP. 1 

 Elektroenerģijas piegāde patērētājiem Mārupē, Tīrainē un Skultē. 

Attiecībā uz elektroenerģijas piegādi MKP nav pieejami normatīvie akti vai administratīvie 
dokumenti, kas noteiktu šādu pienākumu veikšanu. Šāda situācija ir izveidojusies vēsturiski 
un tā sīkāk ir aprakstīta sadaļā Nr. 3.4. 

 Citi pakalpojumi 

Citi pakalpojumi, t.sk. būvniecība un projektēšana ūdenssaimniecības sistēmas uzturēšanas  un  
attīstības nodrošināšanai.  MKP ir reģistrēta būvkomersantu  reģistrā kopš 25.05.2007 ar 
reģistrācijas numuru 4860-R. 

2.2. MKP finanšu stāvokļa analīze 

MKP  apmaksātais  pamatkapitāls  uz  2019.gada 31.oktobri  ir  EUR 10 511 148,00 

Attīstībai finansējumu MKP saņem no  ES fondiem, bankām un MND (pamatkapitāla 
palielināšanas veidā) kā finanšu atbalstu ūdenssaimniecības un siltumapgādes projektu 

                                                             
1 Likuma „Par dzīvojamo mājumu privatizāciju” 50.panta 7. daļa nosaka “…pašvaldības pienākums ir pārvaldīt dzīvojamo māju 
līdz tās pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai 
personai, ja dzīvojamā mājā nav privatizēti visi privatizācijas objekti. Pienākums pārvaldīt dzīvojamo māju valsts dzīvojamās 
mājas valdītājam vai pašvaldībai ir arī tad, ja dzīvojamā mājā ir privatizēti visi privatizācijas objekti, bet nav sasaukta dzīvokļu 
īpašnieku kopsapulce saskaņā ar šā likuma 51.panta otro daļu. 
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realizācijai, kā arī MKP iegulda savus finanšu līdzekļus uzņēmuma attīstībā.  Par MKP 
saņemto Valsts  aizdevumu struktūrfondu projektu īstenošanai, MND ir devusi galvojumus 
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 2020.gadā ir plānots saņemt MND galvojumu  kredītam 
2 600 000,00  EUR apmērā  ūdensapgādes  maģistrālās infrastruktūras attīstībai, kas tiks 
realizēta paralēli ES KF projekta 4. kārtas realizācijai viena līguma ietvaros.  

MKP neto apgrozījums laika periodā no 2015.gada līdz 2018.gadam ir pieaudzis par 23,9%, 
Bruto peļņa laika periodā no 2015.gada līdz 2018.gadam ir pieaugusi par 98,4 %,  2018.gadu 
MKP noslēdza ar peļņu 17,1 tūkst. EUR apmērā. 2019.gada 10.mēnešos neto apgrozījums 
sasniedza  2 289,6 tūkst. EUR, peļņa 3,9 tūkst.EUR. 

 

 

Tabula 2-1 MKP peļņas vai zaudējumu aprēķina galvenie posteņi par periodu no 2015. 
līdz 2019. 31. oktobrim  (tūkst. EUR) Avots: MKP  pārskati 

 

Rādītājs 2015 2016 2017 2018  

 

2019 

10.mēneš
i 

1 2 3 4 5 6 

Neto apgrozījums 2146,7 2342,8 2515,2 2660, 0 2289,6 

Bruto peļņa vai zaudējumi 140,3 175,0 152,6 278,4 333,7 

Peļņa pirms nodokļiem -29,4 -104,0 10,1 17,1 4,16 

Pārskata perioda peļņa vai 
zaudējumi 

-32,2 -104,0 10,1 17,1 

      

       3,9 

  

 

 

Tabula 2-2 MKP rentabilitātes un aprites finanšu koeficienti  Avots: MKP gada pārskati 

Rādītājs 2015 2016 2017 2018  

1 2 3 4 5 

Bruto rentabilitāte (%) 6,5 7,5 6,1 10,5 

EBITDA rentabilitāte (%) 3,1 4,3 9,4 11,2 

Neto rentabilitāte (%) -1,5 -4,4 0,4 0,6 

Aktīvu atdeve (%) -0,2 -0,5 0,04 0,05 

 

Tabulā Nr. 2-3 ir redzams NETO apgrozījums  laika periodā no 2015. līdz 2019.gada 
31.oktobrim. 

 

 

 

Tabula 2-3 MKP Neto apgrozījums  sadalījumā pa darbības  virzieniem un gadiem (tūkst. 
EUR)  

Avots: MKP pārskati 
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Ieņēmumu veids 2015 2016 2017 2018  

2019 

10.mēne

ši 

1 2 3 4 5 6 

Apsaimniekošana  302,3 281,9 275,6 261,0 217,3 

Siltumenerģijas 

piegāde 
405,0 370,8 395,3 412,6 

282,2 

Aukstais ūdens 373,3 440,9 451,2 491,9 428,4 

Kanalizācija 386,0 628,6 701,3 830,5 807,6 

Elektroenerģijas 

piegāde 
391,2 365,1 366,8 366,0 

299,6 

Pirts pakalpojumi  3,2 3,6 4,2 3,6 1,1 

Sniegtie pakalpojumi  285,7 252,1 320,9 298,0 253,4 

Kopā 2 146,8 2 342,8 2 515,3 2 659,95 2 289,6 

 

Galvenā  izaugsme  ir  ūdenssaimniecības nozarē – laika periodā no 2015.gada līdz 2018.gadam  
neto apgrozījuma  pieaugums sasniedz 31,7% ūdensapgādes un 115,2 %   sadzīves kanalizācijas 
sektorā. 

Prognozētais  apgrozījuma  pieaugums  2020.gadā  galvenokārt būs saistīts ar 

ūdenssaimniecības sektora attīstību.   
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Attēls Nr. 2-1. MKP  darbības ienākumi (neto apgrozījums un pārējie ienākumi)  un 
izdevumi sadalījumā pa nozarēm 2018.gadā (EUR). 

 

  

Ūdens
piegāde

Notekūd
eņu

savākšan
a un

attīrīšana

Siltumap
gāde

Namu
apsaimni
ekošana

Elektrība
s piegāde

Citi
sniegtie
pakalpoj

umi

KOPĀ

Ienākumi 593520 1117880 416753 265624 372084 303814 3069675

Finansiālās izmaksas 380175 770864 427090 272843 371735 295674 2518381

Amortizācijas 181014 331684 11138 4568 1570 4204 534178

Nozares Peļņa vai zaudējumi 32331 15332 -21475 -11787 -1221 3936 17116
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2000000

2500000
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Attēls Nr. 2-2 MKP neto apgrozījuma struktūra ( %) , periods  2019.gada janvāris – oktobris. 
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Attēls Nr. 2-3. MKP  darbības ienākumi (neto apgrozījums un pārējie ienākumi)un izdevumi 
sadalījumā pa nozarēm 2019.gada 10.mēneši (EUR). 
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Namu
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niekoša

na

Elektrīb
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piegāde
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pakalpo

jumi

Kopā

Darbības ieņēmumi 478107 975791 282155 217304 299551 287013 2539921

Finansiālās izmaksas 278205 663679 324441 248532 299436 265493 2079785

Amortizācija 155047 277124 9635 5833 1237 7317 456192

Nozares Peļņa vai zaudējumi 44856 34988 -51920 -37061 -1122 14203 3944

Nozares Peļņa vai zaudējumi  bez
amortizācijas

199903 312112 -42286 -31228 115 21520 460136
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2.3. MKP  struktūrshēma  

 

Valdes loceklis

Izpilddirektore

Administratīvā nodaļa
Finanšu un grāmatvedības 

nodaļa

Nodaļas vadītāja

Sabiedrisko pakalpojumu 
nodrošināšanas nodaļa

Nodaļas vadītājs

Daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju apsaimniekošanas 

nodaļa

Nodaļas vadītājs
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3. Informācija par biznesa modeli 

MKP sniedz regulētus un neregulētus pakalpojumus: 

Regulēta darbība– tādi pakalpojumi, kurus MKP sniedz saskaņā ar SPRK regulējumu: 

 Ūdenssaimniecības pakalpojumi Jaunmārupes, Mārupes, Tīraines, Skultes un Vētras ciemos – 
ūdensapgādes (t.sk. ūdens ieguve, sagatavošana un pārvade) un kanalizācijas (t.sk. notekūdeņu 
savākšana, pārvade un attīrīšana (tikai Skulte)) pakalpojumi. 

 Siltumapgādes pakalpojumi – siltumenerģijas ražošanas un pārvades pakalpojumi Mārupes, Tīraines 
un Skultes ciemos. 

Neregulēta darbība– tādi pakalpojumi, kuru cenas tiek noteiktas balstoties uz faktiskajām MKP 
izmaksām un savstarpējo vienošanos ar esošajiem vai potenciālajiem MKP klientiem: 

 Elektroenerģijas piegāde Mārupes, Tīraines un Skultes ciemos. 
 Ēku apsaimniekošana – Dzīvojamo ēku apsaimniekošana Mārupes, Skultes un Tīraines ciemos (tiek  

piedāvāti pakalpojumi, kas ir noteikti Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā). 
 Siltumenerģijas ražošana un piegāde, kur kā kurināmais tiek izmantota malka. 
 Plānots uzsākt asenizācijas ūdeņu pieņemšanu 2020. gada I ceturksnī. 
 Citi maksas pakalpojumi  – 

o Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un mājsaimniecību pieslēgumu projektēšana un 
būvniecība. 

 

 

 

Attēls 3-1 MKP darbības veidi Avots: MKP 

 

 

 

MKP 
pakalpojumi

Regulētie

Ūdenssaimniecība
s pakalpojumi

Skulte, Jaunmārupe, Mārupe, 
Tīraine, Vētras

Siltumapgādes 
pakalpojumi

Skulte, Mārupe , 
Tīraine

Neregulētie

Ēku apsaimniekošana

Tīraine, Skulte

Asenizācijas ūdeņu 
pieņemšana

Citi maksas 
pakalpojumi

Būvniecība

Elektroenerģijas 
piegāde

Mārupe, 
Skulte, Tīraine
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3.1. Ūdenssaimniecības pakalpojumi 

3.1.1. Apjomi un pieslēgumi 

MKP sniegto pakalpojumu apmērs ūdenssaimniecības jomā laika posmā no 2015. līdz 2019. gada 
31.oktobrim ir būtiski pieaudzis. Tas ir saistīts gan ar pakalpojuma pārklājuma pieejamības 
nodrošinājumu,  gan arī ar novada attīstību.  

Tabula Nr.3-1 raksturo pieslēgumu (līgumi par pakalpojumu sniegšanu) skaita un pakalpojumu 
sniegšanas apjomus par periodu no 2015.gada  līdz 2019.gada 31.oktobrim. 

Tabula 3-1 Pieslēgumu skaits (gab.) un pakalpojumu apjoms (m
3
) ūdenssaimniecības sektorā 

Avots: MKP 

Nr. Sektors Ciemats Parametrs 2015 2016 2017 
 

2018    
  

2019 10. 
mēneši 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.1
. 

Ūdensapgād
e 

Mārupe, 
Tīraine, Vētras 

Pieslēgum
u skaits 
(gab.) 

4037 4211 4395 4585 
 

4690 

1.2
. 

Skulte 585 585 585 585 
585 

1.3
. 

Jaunmārupe 456 493 523 558 
584 

1.4
. 

Kopā 5078 5289 5503 5728 
5859 

1.5
. 

Mārupe, 
Tīraine, Vētras 

Pārdotie 
apjomi 
(m3) 

47228

7 
528633 568879 620861 

 

535661 

1.6
. 

Skulte 57315 50393 46470 45160 
35766 

1,7 
Jaunmārupe 

16396

9 
132695 112428 116942 

94977 

1.8
. Kopā 

69357

1 
711721 727778 659114 

666404 

2.1
. 

Kanalizācij
a 

Mārupe, 
Tīraine, Vētras 

Pieslēgum
u skaits 
(gab.) 

2428 2735 2947 3163 
 

3310 

2.2
. 

Skulte 
569 569 569 569 

569 

2.3
. 

Jaunmārupe 
517 526 608 662 

695 

2.4
. 

Kopā 
3514 3830 4124 4394 

4574 

2.5
. 

Mārupe, 
Tīraine, Vētras 

Savāktie 
apjomi 
(m3) 

27230

1 
328624 380101 412744 

 

363121 

2.6
. 

Skulte 
53371 47478 43738 43190 

34591 

2.7
. 

Jaunmārupe 
77062 77733 81644 90169 

75312 

2.8
. 

Kopā 40273

4 
453835 505483 546103 

473024 

 

Mārupes, Tīraines, Vētras un Jaunmārupes ciematu KF līdzfinansēto projektu I, II, III un IV kārtas 
ietvaros izbūvēto pieslēgumu vietu skaits līdz ielu sarkanajām līnijām ir: 

(1) 451 – ūdensapgādei; 

(2) 2012 – kanalizācijai. 
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Daļai no pieslēgumu vietām ir paredzēta iespēja attīstīt papildus atzarus uz mazāk blīvi apdzīvotām ielām 
vai rajoniem.  

2019. gada  desmit mēnešos  ir noslēgti 131 jauni līgumi par centralizēto ūdensapgādi un 180 jauni līgumi 
par centralizētās sadzīves kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Mārupes novadā.  

 

3.1.2. Ūdenssaimniecības attīstības projekti un to ietekme 

Mārupes  aglomerācijā,  kas ietver  (Mārupes, Tīraines, Vētras un Jaunmārupes ciematu blīvi apdzīvotās 
teritorijas), kā arī Skultes ciemā laika posmā no 2011.gada līdz 2019.gada 31.oktobrim ir realizēti 
ūdenssaimniecības projekti, kuros kopējie ieguldījumi sasniedz: 

(1) Mārupes aglomerācijā – 21 miljonu eiro. 

(2) Skultes ciematā – 1,1 miljonu eiro. 

Saskaņā ar valsts iedzīvotāju reģistra datiem Iedzīvotāju skaits Mārupes aglomerācijā pieaug.  2019.gada 
sākumā tas sasniedza 22 054 iedzīvotāju.  

Mārupes aglomerācijā (Mārupes, Tīraines, Vētras un Jaunmārupes ciemati)  centralizētās  sadzīves 

kanalizācijas pakalpojumus  uz 2019.gada 31.oktobri   lieto 10 829 iedzīvotāji . 

 Skultes ciematā centralizēto sadzīves kanalizācijas pakalpojumu uz 2019.gada 31.oktobri izmanto 1167 

iedzīvotāji. 

 

3.1.3. Pakalpojuma apjoma prognozes 

Tabulā Nr. 3-2 ir sniegta informācija par iedzīvotāju skaitu atsevišķi Mārupes aglomerācijā un Skultes 

ciematā.  

Tabula 3-2 Ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantotāju prognoze iedzīvotāju sektorā Avots: MKP 

 Nr Ciemats / sektors 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1. 

Mārupes aglomerācija ( arī 

Tīraines/Vētru/Jaunmārupes 

ciemi)  - ūdensapgāde 

12240 12640 13230 13824 14424 

1.1.1. 
% no kopējā apkalpes zonas 

iedzīvotāju skaita 
78 81 84 71 74 

1.2 
Mārupes aglomerācija – 

kanalizācija 
9083 9968 11048 12025 13531 

1.1.2. 
% no kopējā apkalpes zonas 

iedzīvotāju skaita 
59 62 65 69 75 

       

2.1. Skulte – ūdensapgāde 1850 11722 1172 1172 1172 

2.1.1. 
% no kopējā apkalpes zonas 
iedzīvotāju skaita 

100 100 100 100 100 

2.2. Skulte - kanalizācija 1830 11603 1160 1160 1160 

2.2.1. 
% no kopējā apkalpes zonas 
iedzīvotāju skaita 

99 99 99 99 99 

       

3. 
Pieslēgto iedzīvotāju skaits 

ūdensapgādes sistēmai KOPĀ 
14090 13 812 14 402 14 996 15 596 

4. 
Pieslēgto iedzīvotāju skaits 

kanalizācijas sistēmai KOPĀ 
10913 11128 12 208 13185 14691 

                                                             
2 Saskaņā ar PMLP 2018. gada datiem iedzīvotāju skaits Skultē ir samazinājies. 
3 Saskaņā ar PMLP 2018. gada datiem iedzīvotāju skaits Skultē ir samazinājies. 
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Tabulā Nr. 3-3 ir apkopota ūdenssaimniecības pakalpojumu pārdošanas informācija, kā arī  

ieņēmumu prognoze.  

 

Tabula 3-3 Ūdenssaimniecības pārdošanas apjomu un ieņēmumu prognoze Avots: MKP 

 

Nr 

Ciemats / 

sektors 

2015 2016 2017 2018 2019 

prognoze 

2020 

prognoze 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Ūdensapgāde 

(m3) 
693571 711721 727778 748868 771334 794474 

2 Kanalizācija (m3) 402734 453835 505483 534456 550490 567005 

3 
Ūdensapgāde 

(EUR) 
373308 440926 451222 485217 493654 508463 

4 
Kanalizācija 
(EUR) 

386006 628551 701265 811839 872527 963638 

 

3.1.4. Projektēšana un būvniecība  

Kopš 25.05.2007 MKP ir reģistrēta būvkomersantu reģistrā ar reģistrācijas numuru - 4860-R un nodrošina 
novada iedzīvotājiem projektēšanas, tāmēšanas un būvniecības darbus ar mērķi veicināt centralizētās 
ūdenssaimniecības sistēmas attīstību un centralizēto ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu 
novadā. 

Pieslēgumu pie maģistrālajiem centralizētajiem ūdenssaimniecības tīkliem izveides izmaksas un sistēmas 
attīstības izmaksas, ko nodrošina attīstītājs, sedz potenciālais pakalpojuma saņēmējs. 

3.1.5. Asenizācijas pakalpojumi  

Ņemot vērā izmaiņas Konkurences likuma 14. pantā  2020. gadā MKP izbeigs asenizācijas pakalpojuma 

sniegšanu. 2018.gada oktobrī iegādātā asenizācijas automašīna tiks izmantota centralizētās sadzīves 

kanalizācijas sistēmas uzturēšanas nodrošināšanai.  

3.2. Siltumapgādes pakalpojumi 

3.2.1. Apjomi un pieslēgumi 

Siltumapgādes pakalpojumu MKP sniedz Mārupes, Tīraines un Skultes ciemos.  

Tabula 3-4 Pieslēgumu ēku skaits (gab.) un pakalpojumu apjoms siltumapgādes sektorā Avots: 

MKP 

Nr. Ciemats Parametrs 2015 2016 2017 2018.g.  
2019.g. 

10 mēneši 
2018 / 2015 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1
. 

Mārupe  

Ēku skaits, kas 
saņem 
siltumenerģiju 
(gab.). 

5 5 5 5 
5 

0,0 

1.2
. 

Skulte 
13 13 13 13 

13 
0,0 

1.3
. 

Tīraine 
14 14 14 14 

 

14 
0,0 

1.4
. 

Mārupe  

Pārdotās MWh 

932 917 1020 1005 
574 

+7,8% 

1.5
. 

Skulte 
3267 3777 4227 4423 

2425 
+35% 
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Nr. Ciemats Parametrs 2015 2016 2017 2018.g.  
2019.g. 

10 mēneši 
2018 / 2015 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.6
. 

Tīraine 
3501 3465 3695 3787 

2381 
+8,1% 

  Kopā MWh 7700 8159 8942 9216 5380 +19,6% 

 

Atbilstoši  tabulā esošajiem datiem, klientu skaits siltumapgādes sektorā ir nemainīgs. 

Svārstības pārdotājās MWh ir saistītas ar konkrētās sezonas temperatūras svārstībām, kā ari iedzīvotāju 
vēlmi un MKP radītajām tehniskajām iespējām (uzstādītie individuālie siltummezgli) katrai mājai 
individuāli regulēt siltuma padeves jaudu pēc nepieciešamības. Uzstādītie individuālie siltummezgli MKP 
rada iespēju veikt precīzu katrai mājai padoto MWH uzskaiti. 

Skultes ciemā MKP piegādā tikai siltumenerģiju (netiek piegadāts karstais ūden). Ņemot vērā, ka Skultes 
namu iekšējie tīkli tehniski nespēj nodrošināt siltā ūdens padevi, siltā ūdens sagatavošanu veic paši 
iedzīvotāji ar elektrisko ūdens boileru palīdzību. 

Tīraines un Mārupes ciemos siltā ūdens padeve tiek nodrošināta caur konkrētās ēkas individuālā 
siltummezgla siltummaini.  

Tīraines daudzdzīvokļu mājās siltummezgli ir kopš 2008.gada. 

Ilgtermiņā tiek plānots, ka  vidējais saražoto un piegādāto MWh apjoms (atkarībā no meteoroloģiskajiem 

apstākļiem) svārstīsies no  8,5 līdz  10,0 tūkstošu MWh  gadā.  

 

3.2.2. Siltumapgādes attīstības projekti un to ietekme 

2014. gadā ar ERAF finansiālu atbalstu 50% apmērā tika veikta jaunu individuālo siltummezglu 
uzstādīšana Skultes ciematā. Mārupes un Tīraines ciematos individuālo siltummaiņu uzstādīšana ir veikta 
jau 2008.gadā. 

 Kopš 2017.gada 1.aprīļa   spēkā ir  SPRK  apstiprinātie apkures tarifi. Tarifs ( bez PVN) noteikts 50,32 
EUR/MWh. MKP 2019.gada 3.oktobrī iesniedza SPRK jaunu tarifa pieteikumu . Plānotais tarifs 56,06 
EUR/MWH. Plānotā Tarifa pieaugums saistīts ar cenu kāpumu dabasgāzei un ar dabasgāzes piegādes 
saistītajiem pārvades un sadales pakalpojumu izmaksu pieaugumu kopš 2017.gada aprīļa, kad spēkā stājās 
esošais tarifs, kā arī ar amortizācijas izmaksu pieaugumu.  

2018.gadā  Skultes ciemā tika realizēts projekts “Siltumapgādes efektivitātes uzlabošana Skultes ciematā” 
. Projekta ietvaros tika rekonstruēta esošā Skultes katlu māja, uzstādot divus jaunus apkures katlus, kas 
spēj nodrošināt katlu mājas kopējo jaudu 3MW.  

Projekta finansēšanai 2017.gada 15.septembrī MKP noslēdza aizdevuma līgumu nr.A1/1/17/674 ar LR 
Valsts kasi par aizdevuma summu 229960,62 EUR, aizdevuma atmaksas beigu termiņš 2032.gada 
20.septembris. MKP finansējums papildus darbiem, kas saistīti ar gāzes iekārtas pieslēgšanu 
maģistrālajiem gāzes tīkliem 10 936,36 EUR. Projekta kopējās izmaksas 240 896,98 EUR ( neieskaitot 
PVN) .   

Lai nodrošinātu Mārupes ciema katlu mājas nepārtrauktu un ekonomisku darbību, tās modernizācijai 
2019.gadā tika iegādāts jauns gāzes apkures katls, kura pieslēgšana sistēmai ir plānota 2020.gadā.  

Lai nodrošinātu Tīraines ciema gāzes katlu mājas efektivitātes paaugstināšanu,  2020.gadā ir plānota 
Tīraines KM  rekonstrukcija ,  uzstādot divus jaunus gāzes katlus un  automātiskās vadības, un kontroles 
sistēmu. 

Tīraines mājām Tīraines  8 un Tīraines 11 apkure tiek nodrošināta ar malku, jo minētajām mājām nav 
pieejama gāzes piegāde.  Lai nodrošinātu  apkures nepārtrauktību 2019/2020 gada sezonā, MKP pieņēma 
darbā uz noteiktu laiku 4 kurinātājus. 2018.gadā tika uzstādīts jauns malkas apkures katls pakalpojuma  
nodrošināšanai. Lai optimizētu apkures nodrošināšanu minētajās mājās un samazinātu MKP izdevumus 
un palielinātu siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, un nodrošinātu pakalpojuma drošību, 2019.gadā  
kopīgi ar māju kopīpašniekiem  tika risināts jautājums par minēto māju pāreju uz gāzes apkures sistēmu  
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(centralizētu vai individuālu) un attiecīgās gāzes apgādes infrastruktūras izbūvi. Līdz 2019.gada oktobra 
beigām vienošanās nav panākta. Sarunas ir plānots turpināt 2020.gadā. 

 

3.3. Namu apsaimniekošana 

Namu apsaimniekošana tiek nodrošināta saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 

privatizāciju” 50.panta, MK noteikumu un citu normatīvo aktu, kā arī Mārupes novada pašvaldības 

deleģējuma līguma prasībām.  MKP daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās veic obligātās pārvaldīšanas 

darbības – dzīvojamās mājas sanitāro apkopi, dzīvojamās mājas iekārtu, inženierkomunikāciju un 

sistēmu tehnisko apkopi, to apsekošanu, informācijas sniegšanu pašvaldības un valsts iestādēm, 

dzīvojamās mājas lietas vešanu, pārvaldīšanas darbu plānošanu, organizēšanu un pārraudzību u.c.. 

MKP  apseko apsaimniekošanā esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un, atbilstoši MK noteikumu 

Nr.408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi” 

prasībām, līdz katra gada 15.oktobrim  informē dzīvokļu īpašniekus par nepieciešamajiem darbiem 

un sagaidāmajām dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmēm nākamajam gadam, 

kā arī līdz katra gada 1.aprīlim sagatavo dzīvokļu īpašniekiem daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskatu par iepriekšējo kalendāro gadu. 

Apsaimniekojamo namu  kopplatība Skultē ir 26 tūkst. kvadrātmetri, Tīrainē - 17,7 tūkst. 

kvadrātmetri. Lielākoties daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ir būvētas 20. gadsimta 60. un 70.- tajos 

gados un ir apmierinošā stāvoklī. Ēku fasādes nav siltinātas. Daļēji ir veikta koplietošanas telpu durvju 

un logu nomaiņa, mājas centrālās apkures sistēmas izolācija, stāvvadu nomaiņa, jumtu segumu 

nomaiņa un remontdarbi.  

Namu apsaimniekošanas  sektorā netiek plānotas klientu skaita izmaiņas, jo jaunu klientu piesaiste 

netiek plānota. 

 

3.4. Elektroenerģijas piegāde 

MKP apkalpošanā vēsturiski ir nonākuši elektroenerģijas pārvades tīkli Skultē, Tīrainē un Mārupē. MKP 
vēsturiski  apsaimnieko tīklus ciematu  robežās ar mērķi nodrošināt MKP saimnieciskās darbības 
nodrošināšanai nepieciešamo elektroenerģijas padevi, kur  ciematu daudzdzīvokļu māju dzīvokļu 
īpašnieki un privātmāju īpašnieki izmanto MKP elektropārvades tīklus un ir  MKP elektroenerģijas 
piegādes apakšlietotāji.  

Elektroenerģijas piegāde tiek nodrošināta gan juridiskām, gan fiziskām personām minētajos ciemos. 
Iepriekšējos gados un 2019. gadā ir notikusi vairākkārtēja sarakste ar AS “Sadales tīkls” un SPRK.  2019. 
gada vēstulē 15.10.2019. Nr. 30VD00-17/2514  AS “Sadales tīkli” informē MKP, ka ir gatavi pārņemt 
elektro tīklus un sniegt pakalpojumu licencētajā teritorijā.  

Vienīgais MKP bilancē esošais pamatlīdzeklis ir 20 kW elektrolīnija Skultes ciematā. 

3.5. Citi darbības veidi 

3.5.1. Publiskās pirts pakalpojums 

Ņemot vērā peļņas uz zaudējumu aprēķinu par trīs gadiem (2016., 2017., 2018. ) attiecībā uz pirts 

pakalpojumu, kurā redzams, ka pirts pakalpojumi ir nerentabli un MKP negūst peļņu,  2019. gadā ir 

izbeigta pirts pakalpojuma sniegšana, slēdzot pirti publiskam apmeklējumam. Pirts ēku un zemi, kas 

pieder MND un bija nodoti apsaimniekošanā MKP, tika nodoti atpakaļ MND. 
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3.5.2. Citi maksas pakalpojumi 

Ņemot vērā MKP tehniskās iespējas, kā arī ievērojot izmaiņas Konkurences likuma 14. pantu, kas stāsies 

spēkā no 01.01.2020., MKP no 2020.gada plānojusi ieviest jaunus maksas pakalpojumus, nosakot un 

apstiprinot pamatotu pakalpojuma maksu, saskaņā ar valdes sēdes protokolu Nr.7 punktu Nr.4.  
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4. Tirgus  analīze  

4.1. Klientu analīze 

MKP klientus - pakalpojumu saņēmējus var iedalīt četros segmentos: 

Pilna pakalpojumu klāsta saņēmēji – klienti, kas saņem ūdensapgādes un kanalizācijas, 
siltumapgādes, namu apsaimniekošanas un elektroenerģijas piegādes pakalpojumus.  

Šie klienti lielākoties ir privātpersonas, kas dzīvo daudzdzīvokļu ēkās Tīrainē un Skultē.  

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu saņēmēji – klienti, kuriem tiek nodrošināta 
ūdensapgāde un kanalizācija, kā arī to pievadu izbūve un to uzturēšana.  

Šajā segmentā ietilpst privātmājas, daudzdzīvokļu mājās, kuras neapsaimnieko MKP un 
juridiskām personām piederoši īpašumi, t.sk. daudzdzīvokļu ēku apsaimniekotāji. 
Elektroenerģijas pakalpojumu saņēmēji – klienti, kuriem tiek piegādāta elektroenerģija.  

MND un pašvaldības iestādes. 

Centralizētās ūdensapgādes, kanalizācijas un apsaimniekošanas pakalpojumi tiek sniegti 30 MND 
piederošiem dzīvokļiem un 15 pašvaldības īpašumiem, kuros atrodas MND iestādes un 
struktūrvienības, tai skaitā pirmsskolas izglītības iestādes, pamatskolas, skolas, MND, sporta 
centram u.c. struktūrvienību biroju ēkām un īpašumiem.  

 

4.2. Mērķa tirgus un klientu piesaistes plāns 

Tā kā klientu pieaugums ir plānots tikai ūdenssaimniecības sektorā, tad zemāk norādītie pasākumi attiecās 
tikai uz šo sektoru. 

Mājsaimniecību skaits, kas uz 2019.gada 31.oktobrim ir pieslēgtas centralizētajām ūdens un kanalizācijas 
sistēmām ir norādīts Stratēģijas sadaļā 3.2. 

Kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmu pieslēgumu veicināšanai Mārupes novadā ir ieviesti sekojoši 

pasākumi: 

(1) MND finansiālais atbalsts mājsaimniecību pieslēgumu izbūvei sadzīves kanalizācijas  sistēmai  

(2) Atvieglota pieslēgšanās procedūra (dokumentācija, saskaņošanas process), nodrošinot klientiem 
iespējami zemākas izbūves izmaksas; 

(3) Pastāvīga informatīvā publikācija „Mārupes Vēstīs”, kā arī MKP un MND mājas lapās; 
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5. MKP stipro un vājo pušu analīze 

Tabula 5-1 SVID analīze par MKP kopumā 

Stiprās puses Vājās puses 

 Pamatlīdzekļu un tehniskā personāla nodrošinājums - MKP esošie 
pamatlīdzekļi, kas ir saistīti ar sabiedriskā pakalpojumu nodrošināšanu ir 
labā stāvoklī un esošais tehniskais personāls ir atbilstoši kvalificēts. 

 Pilnvērtīga tehniskā personāla noslodze - Esošais tehniskais personāls 
tiek vienlaicīgi nodarbināts vairākos darbības veidos un ir nodrošināta 
augsta savstarpējās aizvietošanas pakāpe.  

 Specializētas brigādes - MKP ir izveidojusi 1 ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklu būvniecības brigādi, kas nodrošina esošo pieprasījumu 
pēc tīklu remontdarbiem un jaunu pieslēgumu izbūves. Brigāde veic 
ūdensssaimiecības sistēmas pārraudzības un uzturēšanas darbus. 

 Specializētā tehnika un autotransports – 2019.gadā uzņēmums 
iegādājies divus jaunus traktorus, vienu specializēto transporta līdzekli 
asenizācijas pakalpojuma sniegšanai un  sadzīves kanalizācijas sistēmas 
uzturēšanas un darbības nodrošināšanai un trīs jaunas vieglās 
automašīnas saimnieciskās darbības nodrošināšanai. 

 Pakalpojumu apjoma pieaugums – ik gadu palielinās iedzīvotāju 
skaits, kā arī pieprasījums pēc centralizētiem UKT pakalpojumiem. 

 Jaunas infrastruktūras izbūve - Mārupes/Tīraines/Vētras un 
Jaunmārupes ciemos būtiski un plānveidīgi palielinās pakalpojumu 
pieejamības pārklājums.  

 Klientu apkalpošana – tiek nodrošināta, izmantojot vienu vienotu 
centralizētu saziņas kanālu. 

 

 Biroja telpas - neatbilstoša biroja telpu kvadratūra, nepiemērota telpu 
funkcionalitāte efektīvam darbam un klientu apkalpošanai.  

 Tehniskā bāze - nepietiekams  administratīvais autoparks. 

 Pakalpojumu uzskaites nepilnības – pakalpojuma uzskaites aprīkojuma 
nepilnības un neesamība īpašumos, nelegālie pieslēgumi. 

 Novecojušas siltuma ražošanas iekārtas – Mārupē, Tīrainē, Tīraines 
malkas KM,  kas palielina siltumenerģijas padeves pārtraukumu risku un 
samazina siltumenerģijas ražosanas efektivitāti.  
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Draudi Iespējas 

 Likumdošanas izmaiņas. 

 Klientu piesaistes plānu nerealizēšanās - neizpildoties klientu 
piesaistes plāniem, neizpildīsies MKP klientu piesaistes un apgrozījuma 
prognozes. 

 Nelegālo pieslēgumu skaita un infiltrācijas pieaugums nākotnē  - 
gadījumos, kad pie ievadiem kanalizācijas tīklā, tiek izbūvēti pieslēgumi 
lietus ūdens sistēmām, kas atrodas uz privātās zemes, iespējami nelegāli 
pieslēgumi.  

 Klientu maksātnespēja. 

 Kvalificēta darbaspēka trūkums. 

 Ekonomiskās un fiskālās tirgus segmenta izmaiņas, kas apdraud 
plānoto investīciju projektu realizāciju. 

 

 

 

 Jaunu darbības veidu attīstība – iespēju robežās MKP spētu paplašināt 
piedāvāto pakalpojumu klāstu, piemēram, piedāvājot ceļu un zaļo zonu 
uzturēšanas, meliorācijas sistēmu apkalpošanas un teritorijas uzkopšanas 
pakalpojumus.  

 Klientu apkalpošanas uzlabošana – izveidot interaktīvu mājas lapu, attīstīt 
komunikāciju caur sociālajiem tīkliem. 

 Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana -  ūdenssaimniecības 
attīstībai realizējot un piesaistot ES KF finansējumu. 

 Ūdens zudumu samazināšana.- jaunās paaudzes (C-klase) skaitītāju 
uzstādīšana un attālinātās datu nolasīšanas sistēmas pilnveide, nelegālo 
pieslēgumu atklāšana un novēršana.  

 Sistemātisks darbs ar debitoriem – debitoru monitorings, ārpustiesas 
parādu piedziņas speciālistu piesaiste.  
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6. MKP stratēģiskie mērķi 

 

a. Misija un vīzija 

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. 

 

b. Stratēģiskie mērķi 

MKP darbība un stratēģiskie mērķi veicina MKP un Mārupes novada attīstību un mērķu realizāciju. MKP 

stratēģiskie mērķi ir atbilstoši Mārupes novada attīstības stratēģiskajos dokumentos noteiktajām prioritātēm 

un virzieniem. MKP stratēģiskie mērķi noteikti skaidri un izmērāmi tā, lai ir iespējams vērtēt virzību uz 

stratēģiskajiem mērķiem konkrētā laika periodā. MKP mērķi ir iedalīti četros stratēģisko mērķu virzienos:  

(1) Ekonomiskie mērķi – nosaka MKP mērķus attiecībā uz uzņēmuma saimniecisko darbību, tās 
virzieniem un attīstību.  

(2) Vides mērķi – nosaka MKP infrastruktūras attīstības un ietekmes uz vidi mērķus un 
raksturlielumus.  

(3) Institucionālie mērķi – nosaka MKP mērķus attiecībā uz uzņēmuma pārvaldību un darbības 
nodrošināšanu, kā arī klientu pārvaldību un komunikāciju.  

(4) Finanšu mērķi – nosaka MKP kopējos un darbības virzienu finanšu mērķus. 

Atbilstoši katram virzienam tiek noteikti un definēti specifiski MKP mērķi un to realizācijas aktivitātes. 
Tāpat tiek noteikti mērķu sasniedzamie rezultāti un/ vai rezultatīvo rādītāji noteiktam laika periodam: 

 Mērķa rezultāti raksturo kvalitatīvu aktivitāšu vai darbu izpildi, piemēram, līguma noslēgšana, 
cauruļvada nomaiņa, utt. Rezultātu mērīšana pārsvarā tiek piemērota konkrētu projektu vai to soļu 
izpildes novērtēšana (izpildīts/neizpildīts noteiktajā termiņā).  

 Mērķa rezultatīvie rādītāji raksturo kvantitatīvu aktivitāšu izpildi, kā arī kvantitatīvu rezultātu 
sasniegšanu, piemēram, apgrozījuma rādītāji, apjoma pieaugums vai samazinājums utt. Rezultatīvie 
rādītāji ļauj izvērtēt izpildes apjomu, izmaiņas (pieaugumu) pret iepriekšējo periodu, vai 
salīdzinājumu absolūtos skaitļos.  

Stratēģijas mērķu, aktivitāšu un rezultatīvo rādītāju definēšana tiek veikta saskaņā ar SMART principu – 
mērķim un ar to saistītajiem rādītājiem jābūt: 

 Konkrētiem – mērķis un tā uzdevumi jānodefinē pēc iespējas precīzāk un konkrētāk. 

 Izmērāmiem - jānosaka skaidri izmērāmi lielumi mērķa izpildes novērtēšanai – rezultāti vai 
rezultatīvie rādītāji. 

 Savstarpēji saistītiem - individuālajam mērķim ir jāveicina uzņēmuma mērķu sasniegšanu, kā arī 
jābūt savstarpēji saistītiem. 

 Sasniedzamiem - mērķim jābūt izaicinošam, tomēr noteiktajiem rezultātiem vai rezultatīvajiem 
rādītājiem ir jābūt reāli sasniedzamiem. 

 Ar noteiktu izpildes termiņu - jānosaka konkrēts mērķa sasniegšanas laika periods / datums. 

Pēc vēlamo rezultātu vai rezultatīvo rādītāju definēšanas tiek noteikti mērķa izpildes uzdevumi un 
aktivitātes, to realizācijas periods, kā arī nepieciešamā finansējuma apjoms un par izpildi atbildīgie MKP 
darbinieki.  

Stratēģijā noteikto mērķu realizācija tiek nodrošināta tos sadalot  atbilstoši uzņēmuma nodaļām un 
aktivitātēm. Šādi mērķa izpildi sekmē vairāku MKP nodaļu sniegums darbību un aktivitāšu izpildē.  

Stratēģisko mērķu realizācijas rezultātu novērtēšana tiek veikta pretēji sadalīšanai – apkopojot atsevišķu 
aktivitāšu izpildi /neizpildi vai izpildes apjomu atbilstoši stratēģiskajam mērķiem. Mērķu realizācija tiek 
uzraudzīta saskaņā ar Mārupes novada Domes kapitāldaļu pārvaldes politikā noteikto MKP uzdevumu un 
mērķu izpildes kontroles kārtību.  
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Mērķi satur aktivitātes un investīcijas, kuras var ietekmēt ne tikai MKP, bet gan arī trešās personas ar saviem 
lēmumiem vai rīcību. Līdz ar to, ja trešā puses rīkojas pretēji MKP pieņēmumiem, konkrētie mērķi var 
palikt nesasniegti. Tāpat, ja konkrētajām aktivitātēm un/vai ieguldījumiem nav pieejams finansējums no 
MND, Eiropas savienības vai valsts budžeta, tad tās var palikt arī nerealizētas. 

Tabula 6-1 MKP stratēģiskie mērķi 

 

 

c. Rīcības un investīciju plāns 

Turpmākās punkta 6.2. tabulas identificē tos pasākumus, investīcijas un rīcības, kuras MKP noteikti ieviesīs 

(tie atrodas jau ieviešanas procesā), gan arī tos, kurus būtu ekonomiski pamatoti  ieviest ilgtermiņā. Šīm 

komponentēm tabulā pie realizācijas termiņa ir norādīts “nav zināms”. Rīcības un investīcijas norādītās 

atsevišķi katram mērķa virzienam. 

Stratēģisko mērķu 

virzieni 

Mērķa 

ID 

Stratēģiskais mērķis 

Ekonomiskie 

mērķi 

A1 Efektīvi realizēt infrastruktūras attīstības projektus 

A2 
Nodrošināt efektīvu sistēmas uzturēšanu, pakalpojuma uzskaiti, 

kvalitāti un monitoringu 

A3 Paplašināt pakalpojumu pieejamību un klāstu 

Vides mērķi 

B1 
Samazināt ūdens zudumus un infiltrāciju un ieviest zudumu 

samazināšanas un uzraudzības plānu 

B2 
Uzlabot mērījumu monitoringu un uzskaiti un ieviest attālinātās 

rādījumu nolasīšanas sistēmu 

B3 
Samazināt vides degradācijas un vides piesārņojuma risku demontējot 
Tīraines, Mārasciema, Jaunmārupes un Sēļu NAI 

Institucionālie 

mērķi 

C1 
Pilnveidot iekšējo procesu vadību un pārvaldību, procesu aprakstus un 

IT risinājumus  

C2 Ieviest klientu apkalpošanas procesus un standartus  

C3 
Veikt funkcionālās darbības un struktūras optimizāciju un ieviest 
darbības virzienu specializāciju 

C4 Pilnveidot personāla pārvaldības dokumentāciju un procesus 

Finanšu mērķi D1 

A, B un C mērķu realizācijai  jānodrošina pozitīvus MKP darbības un 

finanšu rezultātus:  

 Pozitīvu  pamatdarbības  naudas plūsmu,  

 EBITDA rentabilitāti 12% līmenī  

 EBIT rentabilitāti 2% līmenī. 
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Ekonomiskie mērķi 

Tabula 6-2 MKP Ekonomisko mērķu realizācijas rīcības plāns 

 

Mēr

ķa 

ID 

Stratēģiskai

s mērķis 
Uzdevumi Aktivitātes Iznākuma rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi* 

A1 

Efektīvi 

realizēt 

infrastruktū

ras 

attīstības 

projektus 

Ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīku 

paplašināšana 

nodrošinot 100% 
pakalpojumu  

pārklājumu 

aglomerācijā 

KF II projekta 
realizācija 

(“Ūdenssaimniecī

bas pakalpojumu 

attīstība Mārupe, 
II kārta”) 

Izbūvēti 29 km kanalizācijas tīklu. 

Izbūvēti 2,7 km ūdensvada tīklu. 
 

2012-

2015 
Realizēts  

ES, MND, 

MKP 

   

Mārupes novada 

Skultes ciemata 

ūdenssaimniecība

s attīstība, II kārta 

Izbūvēti 2,6 km kanalizācijas tīklu. 

Izbūvēti 1,2 km ūdensapgādes tīku. 
Izbūvēts 1 pazemes dziļurbums. 

 

2014-

2015 
Realizēts 

ES, MND, 

MKP 

   

KF III projekta 

realizācija 

(“Ūdenssaimniecī
bas pakalpojumu 

attīstība Mārupe, 

III kārta”) 

Izbūvēti 4,3 km kanalizācijas tīklu. 
Izbūvēti 1,9 km ūdensapgādes tīku. 

 
2015 
Realizēts 

ES, MND, 
MKP 

   

KF IV projekta 
realizācija 

(“Ūdenssaimniecī

bas pakalpojumu 

attīstība Mārupe, 
IV kārta”) 

- Izbūvēti 58,8 km  KT tīklu. un 22 km 
ūdensapgādes tīklu. 

Rekonstruēti  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.  

- Nodrošināta iespēja pieslēgties CUKT 
tīkliem līdz 100% no aglomerācijas. 

SPNN 
2016 - 

2020 

ES, MND, 

MKP 
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Šī un iepriekš minēto projektu realizācija 

radīs priekšnoteikumus klientu bāzes 

būtiskam pieaugumam, kas ilgtermiņā ļaus 
palielināt ieņēmumus no ūdensapgādes un 

kanalizācijas sektora.  

   
KFIV TEP 

aktualizācija 

Aktualizēts TEP projekta realizācijas 

nodrošināšanai 
SPNN 2020 MKP 

   
Ūdensvada 
sacilpojums C18 

– Vārpu iela 

Nodrošināta pakalpojuma kvalitāte  un 

atbilstība normatīvu prasībām 
SPNN 2020 MKP 

  

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.  

 

SPNN 

2016 – 

2020 
Ieviests, 

tiek 

realizēts 

MKP, 

MND  

  Skultes ciemata katlu 

mājas modernizācija  

Organizēt 

iepirkumu  gāzes  

katla piegādei un 
uzstādīšanai 

Modernizēta  katlu  māja ar jaudu 3MW , 
palielinot siltumenerģijas ražošanas drošību 

un efektivitāti. 

 
2017-
2018 

Realizēts 

MND, 

MKP  
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Mārupes ciemata 

katlu mājas 

siltumenerģijas 
ražošanas iekārtu 

modernizācija 

Veikt 2019. gadā 

iegādātā gāzes 

katla saslēgšanu 
ar siltumenerģijas 

ražošanas 

sistēmu, esošo 
katlu atstājot 

rezervē. 

Modernizēts un drošs siltumenerģijas 

ražošanas punkts. 
SPNN 2020 MKP 

  

Malkas apkures katlu 
mājas Tīrainē 

modernizēšana – 

apkures sistēmas 
attīstība, kā 

kurināmo izmantojot 

gāzi. (Tīraines iela 8 

un 11) 

Veikt tirgus 

izpēti, sadarbībā 
ar Tīraines ielas 8, 

11 m;aju 

iedzīvotājiem,  
uzsākt tehniskā 

projekta izstrādi 

gāzes apkures 

nodrošināšanai 
mājam. 

Modernizēts un drošs siltumenerģijas 
ražošanas punkts. 

SPNN, ja tiks 
panākta 

vienošanās ar 

biedrību 

“Tīraines 11” 

2020 MKP 

  

Tīraines gāzes katlu 

mājas 
modernizācijas 

Veikta jaunu 

energoefektīvu 
katlu piegāde un 

uzstādīšana, veikti 

nepieciešamie 

remontdarbi, t.sk. 
skursteņa  

remonts. 

Modernizēts un drošs siltumenerģijas 

ražošanas punkts. 
SPNN 2020 MKP 

A2 

 

Nodrošināt 

efektīvu 

sistēmas 

uzturēšanu, 

pakalpojum

a uzskaiti, 

kvalitāti un 

monitoring

u 

UKT infrastruktūras 

uzturēšana. 

Objektu 

uzturēšana un 
apsaimniekošana  

Nodrošināta Mārupes un Juanmārupes UAS 
darbība, 

Nodrošināta  NAI iekārtu uzturēšanu un 

apkopi Skultē. 

SPNN 

2018 – 
2020 

Tiek 

realizēts 

MKP 
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Nodrošināta ŪAS Mārupe, Jaunmārupe un 
Skultē apkopi un  darbību. 

 

SPNN 

2018 – 

2020 

Tiek 
realizēts 

 MKP 

  
KSS vadības un 

monitoringa 
sistēmas 

pilnveidošana. 

Organizēt  KSS pieslēgšanu SCADA sistēmai 

(SMS). 
SPNN 

Plānots 

realizēt 

2021-
2026 

gada 

plānošan
as 

periodā 

MKP 

   

Attālinātas ūdens 

patēriņa skaitītāju 

uzstādīšana un 
sistēmas ieviešana 

Veikt attālinātās nolasīšanas skaitītāju 

uzstādīšanu datu sistemātiskai iegūšanai  par  
patēriņu  mājsaimniecībās, izmantojot  

skaitītāju  rādījumu attālinātās nolasīšanas  

programmu. Ieviest jaunās paaudzes (C klase) 
skaitītājus un attiecīgu datu nolasīšanas 

sistēmu. 

  

SPNN 
2016-

2020 
MKP 

  

Objektu 

apsaimniekošana 

Objektu 

apsaimniekošanas 
attīstīšana un 

saistīto funkciju 

veicināšana 

Veicināt māju pārvaldīšanas tiesību 
pārņemšanu daudzdzīvokļu mājām, kuru 

apsaimniekošana tiek veikta uz Domes 

deleģējuma līguma pamata (27 mājas). 
Nodrošināt māju apsaimniekošanu atbilstoši 

normatīvu prasībām. 

DDZMAN 

 

2019 - 
2020 

 

MKP 

 

  
Kungu ielas KSS un Mārasciema KSS 

rekonstrukcija un jaudas palielināšana. 
SPNN 

2019-

2020 
Kungu 

ielas KSS 

rekonstr. 
realizēta 

MKP 
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4 Saskaņā ar novada saistošajiem noteikumiem Nr. 17/2018 

A3 

Paplašināt 

pakalpojum

u 

pieejamību 

un klāstu 

Notekūdeņu 

monitoringa un 
uzskaites attīstīšana4 

Decentralizēto 

sistēmu 

kanalizācijas 
ūdeņu 

pieņemšanas un 

uzskaites sistēmas 
izveide un 

uzturēšana  

Ar MND  un LVIF finanšu atbalstu izveidota  
decentralizēto ūdeņu pieņemšanas vieta 

Mārupē. Nodrošināta decentralizēto 

kanalizācijas ūdeņu pieņemšanua un uzskaite. 

SPNN 

2019 – 

2020 
 

MND, 

LVAF 

  

Pakalpojumu 

izmantošanas 

attīstīšanu, kas 
iekļauj specializētās 

tehnikas vai 

specializēto 
instrumentu 

pielietošanu 

Nepieciešamās 

tehnikas iegāde 

un tehniskās 

bāzes attīstīšana 

Iegādāta viena asenizācijas  mašīna sistēmas 

apkalpošanai, viena gruntsūdeņu 
pazemināšanas iekārta un divi traktori 

 

SPNN 

2017-

2018 

Realizēts 

MKP 

  

Iegādāts transports ar tehnisko aprīkojumu 

KSS apkalpošanai un CCTV komplekts.  
Lai nodrošinātu sistēmas lietošanas kontroli 

ikdienā ir iegādāts attiecīgs aprīkojums.  

SPNN 
2017 - 

2019  

Realizēts 

MKP 

  

Citu maksas 

pakalpojumu 

attīstība un 

ieviešana 

Izstrādāts un apstiprināts maksas 

pakalpojumu cenrādis 

Valdes 

loceklis, 

Izpilddirekto

rs, 

FGN 

2019 

Realizēts 
MKP 

  
Centralizētās 
kanalizācijas 

pakalpojuma klientu 

skaita palielināšana 

Nodrošināta 

pieslēgumu 

izveide   

Pieslēgumu izveide  Domes finanšu atbalsta 

programmas ietvaros 
SPNN 

2017-

2020 

Tiek 
realizēts 

MND 

  
Pieslēgumu izveide pēc privātīpašnieku 

pieprasījuma 
SPNN 

2015-

2020 

Tiek 
realizēts 

Privātperso

nas 

  
Klientu pārslēgšana  

pie jaunās U trases 
Veikti pārslēgumi Nodrošināta pakalpojuma kvalitāte SPNN 2020 MKP 
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un K trases 

Jaunmārupe 
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Tabula 6-3 MKP Ekonomisko mērķu realizācijas investīciju plāns 

 

Mēr

ķa 

ID 

Projekta 

nosaukums 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas 

(EUR) 

Finanšu avoti 
Projek

ta 

ievieša

nas 

laiks 

Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji ES 

finans

ējums 

Pašva

ldības 

finans

ējums

* 

MKP Citi 

A1 

"Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība 
Mārupē, II kārta" Nr. 

3DP/3.5.1.1.0/10/IPI

A/VIDM/015 

8 871 520 
4 415 2

48  

25119

70 
1 637 498 

 306 8

04 

2012-

2015 

Paplašināts 

pakalpojuma 

pārklājums, 
paplašināti tīkli. 

Realizēts -  projektā plānotie rezultāti un 

rezultatīvie rādītāji sasniegti 

A1 

Mārupes novada 
Skultes ciemata 

ūdenssaimniecības 

attīstība, II kārta 

  523 190 
399 

380 

123 

810 
    

2014-

2015 

Paplašināts 
pakalpojuma 

pārklājums, 

paplašināti tīkli. 

Realizēts -  projektā plānotie rezultāti un 

rezultatīvie rādītāji sasniegti 

A1 
"Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība 

Mārupe, III kārta" 

  1 483 947 
711 

908 

772 

039 
    

2014-

2015 

Ūdenssaimniecības 

sistēmas attīstība. 

Realizēts - projektā plānotie rezultāti un 

rezultatīvie rādītāji sasniegti 

A1 

Ūdenssaimniecības 

attīstība Mārupe 4. 
kārta 

16 919501 
859466

8 

53883

91 
 2936442   

2016 - 

2023 

Veicināta finanšu 
resursu piesaiste no 

ES KF fonda 

projekta īstenošanai. 

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 

58,8 km KT tīklu un iespēja pieslēgties 
CUKT tīkliem līdz 100% no aglomerācijas. 

 
KFIV TEP 
aktualizācija 

5 000   5 000  2020 TEP  aktualizācija 
Aktualizēts TEP projekta realizācijas 
nodrošināšanai 

 
Ūdensvada 
sacilpojums C18 – 

Vārpu iela 

15 000   15 000  2020 ūdensvada izbūve 
Nodrošināta pakalpojuma kvalitāte un 

atbilstība  normatīvu prasībām 

A1 
Skultes ciemata katlu 

mājas modernizācija 
244 165   244 165  

2017-

2018 

Skultē uzstādīti divi 

jauni gāzes katli. 

Realizēts - Modernizēta  katlu māja 

saglabājot esošo jaudu  un palielinot 
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Mēr

ķa 

ID 

Projekta 

nosaukums 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas 

(EUR) 

Finanšu avoti 
Projek

ta 

ievieša

nas 

laiks 

Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji ES 

finans

ējums 

Pašva

ldības 

finans

ējums

* 

MKP Citi 

siltumenerģijas ražošanas drošību un 

efektivitāti. 

A1 

Mārupes ciemata 

katlu mājas 
siltumenerģijas 

ražošanas iekārtu 

modernizācija 

25 000   25 000  
2018-

2020 

Veikta  2019. 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) 

 

40 000    40 000 
2018.- 
2020 

Veikt a tirgus izpēte, 

sadarbībā ar Tīraines 

iela 8, 11 uzsākta  

tehniskā projekta 
izstrāde gāzes 

apkures 

nodrošināšanai 
mājām. 

Modernizēts un drošs siltumenerģijas 
ražošanas punkts. 

 
Tīraines gāzes katlu 

mājas modernizēšana 
140 000    

140 

000 

2020-

2021 

Veikta jaunu 

energoefektīvu katlu 

piegāde un 
uzstādīšana, veikti 

nepieciešamie 

remontdarbi, t.sk. 

skursteņa remonts.  

Modernizēts un drošs siltumenerģijas 

ražošanas punkts. 
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Mēr

ķa 

ID 

Projekta 

nosaukums 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas 

(EUR) 

Finanšu avoti 
Projek

ta 

ievieša

nas 

laiks 

Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji ES 

finans

ējums 

Pašva

ldības 

finans

ējums

* 

MKP Citi 

A2 

Izstrādāts un realizēts 

KSS labiekārtošanas 
plāns 

 

20 000   20 000  2020 KSS rekonstrukcija Mālinu ielas KSS pārbūve. 

A3 

Pieslēgumu izveide  
MND finanšu 

atbalsta programmas 

ietvaros 

200 000  
200 

000 
  

2017- 

2020 

Izveidoti 

mājsaimniecību 

pieslēgumi 
centralizētajiem K 

tīkliem. 

Veikta pieslēgumu izbūve MND  atbalsta 

programmas ietvaros. Maksimālā atbalsta 
summa gadā – 50 000 EUR.  

 

Klientu pārslēgšana 

pie jaunās U trases 
un K trases 

Jaunmārupe 

25 000   25 000  
2020-
2022 

Veikti pārslēgumi Nodrošināta pakalpojuma kvalitāte 

 

 

*MND finansējumu piešķir saskaņā ar Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019.gadam rīcības plānu un investīciju plānu 2015. – 

2019.gadam un pašvaldības budžetā plānoto. 
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Vides mērķi 

Tabula 6-4 MKP Vides mērķu realizācijas rīcības plāns 

Mērķa 

ID 
Stratēģiskais mērķis Uzdevumi Aktivitātes Iznākuma rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgi

e 

izpildītāj

i 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi* 

B1 

Samazināt ūdens 

zudumus un ieviest 

zudumu 

samazināšanas  plānu 

Ūdens 
apgādes 

sistēmas 

uzturēšana, 

pakalpojuma 
uzskaites, 

kvalitātes un 

monitoringa 
nodrošināšana 

Ūdens 

kvalitātes 

nodrošināšana 

Nodrošināta 6 rezervuāru un tīklu dezinficēšana  

2x gadā. 

SPNN 

2018 - 

2020 

MKP 

 

Saskaņā ar ikgadējo monitoringa programmu 
nodrošināts ūdens kvalitātes monitorings. 

  

   Veikta filtrējošā  materiāla   nomaiņa UAS SPNN 
2020-
2021 

MKP 

   
Ūdens 
zudumu 

samazināšana 

Uzlabota pakalpojuma monitoringa un uzskaites 
sistēma, ieviešot jaunās paaudzes attālinātās 

nolasīšanas moduli. 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. 

 

SPNN 

2018 - 

2020 

MKP 

Uzstādīts kontrolskaitītājs uz maģistrālajiem 

ūdensvadiem “Kalngales” Jaunmārupe, UAS 
Jaunmārupe, Skultes UAS, Kantora iela 97 UAS, 

Upleju iela UAS. 

2015 
Realizēts 
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Mērķa 

ID 
Stratēģiskais mērķis Uzdevumi Aktivitātes Iznākuma rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgi

e 

izpildītāj

i 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi* 

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 

Uzlabota pakalpojuma monitoringa un uzskaites 

sistēma, ieviešot jaunās paaudzes attālinātās 
nolasīšanas moduli. 

SPNN 
2018 - 

2020 
MKP 

B3 

Samazināt vides 

degradācijas un vides 

piesārņojuma risku 

demontējot Tīraines, 

Mārasciema, 

Jaunmārupes un Sēļu 

NAI 

NAI 
demontēšanas 

pasākumi 

Jaunmārupes 

un Sēlu NAI 

demontēšana  

Veikta Jaunmārupes NAI demontāža, Sēļu NAI 

demontāža, notekūdeņu plūsmu pārslēdzot uz 
Rīgas NAI vides degradācijas un vides 

piesārņojuma risks samazināts par 100%. 

  
2015 
Realizēts 

MKP 

Mārasciema 
un Tīraines  

NAI 

demontēšana  

Veikta Tīraines, vides degradācijas un vides 

piesārņojuma risks samazināts par 100%. 

 

SPNN 
2021-

2026 
MKP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabula 6-5 MKP Vides mērķu realizācijas investīciju plāns  
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Mērķa 

ID 

Projekta 

nosaukums 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas 

(EUR) 

Finanšu avoti Projekta 

ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie 

rādītāji ES 

finansējums 

Pašvaldības 

finansējums* 
MKP Citi 

B1 
Ūdens kvalitātes 

nodrošināšana 

80 000   80 000  
2018-

2021 

Nodrošināta rezervuāru un 
tīklu dezinficēšana. 

Nodrošināta 6 rezervuāru un 
tīklu dezinficēšana 2x gadā. 

(izmaksas gada 10 000 EUR 

Veikts dzeramā ūdens 

monitorings. 
(izmaksas gadā 2000 EUR) 

 

Skultes, Jaunmārupes, 
Mārupes un Tīraines ŪAS 

nomainīt filtrējošo 

materiālu nomaiņa 

Nomainīts filtrējošais 

materiāls 

   50 000  
2020-

2021 
Ūdenstorņu remonts 

Nodrošināts kvalitatīvs 

pakalpojums. 

1000   1 000  
2015 

Realizēts 

Uzstādīts kontrolskaitītājs 

uz maģistrālajiem 
ūdensvadiem “Kalngales” 

Jaunmārupe,  Upleju iela 

UAS, Mārupe. 

Realizēts. 

B2 

Attālinātās 

mērījumu 

nolasīšanas 

sistēmas 
ieviešana, jaunās 

paaudzes 

skaitītāju 
iepirkums 

100 000   100 000  
2016-
2022 

Ieviests jaunākās paaudzes 
attālinātās nolasīšanas 

sistēmas modulis uzsākta 

jaunās paaudzes (C klase) 

skaitītāju uzstādīšana sākot 
ar 2020. gadu 

 

Optimizēta uzņēmuma 

darbība un resursu 

izmantošana pakalpojuma 

monitoringa un uzskaites 
sistēmās. 

B3 

 

Jaunmārupes 

NAI demontāža 
49 800   49 800  2015 

Demontēt Jaunmārupes 

NAI, KF III projekta 

ietvaros. 

Realizēts. 
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Mērķa 

ID 

Projekta 

nosaukums 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas 

(EUR) 

Finanšu avoti Projekta 

ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie 

rādītāji ES 

finansējums 

Pašvaldības 

finansējums* 
MKP Citi 

Sēļu NAI 
demontēšana 

5 000   5 000  2015 

Demontētas NAI. 

Realizēts.  

Tīraines NAI 
demontēšana 

10 000   10 000  
2021-
2026 

Veikta  Tīraines NAI 

demontāža, vides 

degradācijas un vides 
piesārņojuma risks 

samazināts par 100%. 

 

*MND finansējumu piešķir saskaņā ar Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019.gadam rīcības plānu un investīciju plānu , kas  izstrādāts 2018. – 
2020.gadam un pašvaldības budžetā plānoto. 

 

 

Institucionālie mērķi 

Tabula 6-6 MKP Institucionālo mērķu realizācijas rīcības plāns 

Mē

rķa 

ID 

Stratēģiskais 

mērķis 
Uzdevumi Aktivitātes Iznākuma rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi* 

C1 

Pilnveidot 

iekšējo 

procesu 

vadību, 

tehnisko 

nodrošinājum

u  un  IT 

risinājumus 

Klientu 
informācijas 

aprites un rēķinu 

izsūtīšanas 

mehānisma 
pilnveidošana 

un procesa 

optimizēšana 

Klientu WEB portāla 

izveidošana  

Izveidots klientu WEB portāls. 
„skaitītāji.marupe.lv” 

 FGN, 

Administrā
cija 

2015  

Realizēts 
MKP 

   

Aktuālās MKP informācijas 

pasniegšanas mehānisma 

ieviešana izmantojot 

pakalpojumu rēķinus 

Pilnveidots rēķinu pielietošanas 

process izmantojot tos kā aktuālās 

MKP informācijas pasniegšanas 

mehānismu. 

2015 

Realizēts 
MKP 
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Mē

rķa 

ID 

Stratēģiskais 

mērķis 
Uzdevumi Aktivitātes Iznākuma rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi* 

   

Informācijas saistībā ar 

pakalpojumiem, plānotajiem 

atslēgumiem nosūtīšana 

klientiem pa e-pastu vai uz 
telefonu 

Veikta regulāra pēc nepieciešamības, 

aktuālās informācijas saistībā ar 

pakalpojumiem, plānotajiem 

atslēgumiem nosūtīšana klientiem pa 
e-pastu nodrošinot iedzīvotāju 

informēšanu par jautājumiem , kas 

saistīti ar pakalpojuma kvalitāti, 
pieejamību un izmaksām. 

2018 – 

2020 

Realizēts 

MKP 

  

Grāmatvedības 
uzskaites 

sistēmas 

attīstīšana un 
optimizēšana 

- Grāmatvedības 

programmatūras iegādāšanās  
- Darbinieku apmācību 

organizēšana 

Iegādāta un uzstādīta HORIZON, kas 

optimizē grāmatvedības darbu, 

informācijas apmaiņu ar klientiem, 
kā arī nepieciešamo atskaišu 

sagatavošanu. 

Nodrošināta 8 darbinieku apmācība. 

FGN 
2016 

Realizēts 
MKP, 
MND 

  

Debitoru parādu 

kontroles 

sistēmas 

ieviešana un 
uzturēšana 

- Parādu kontroles moduļa 

ieviešana  
- Tā integrēšana grāmatvedības 

uzskaites sistēmā 

Ieviests parādu kontroles modulis un 

veikta tā integrēšana grāmatvedības 

uzskaites sistēmā. 

FGN 
2016 

Realizēts 
MKP, 
MND 

  

Diennakts 

dispečeru 

dienesta 

izveidošana 

Diennakts dispečeru dienesta 

izveidošana 

Izveidots viens diennakts dispečeru 

dienests, kas strādā nodrošinot 
diennakts kontaktpunktu ziņojumiem 

par avārijām un cietiem jautājumiem, 

kas saistīti ar MKP pakalpojumu 

sniegšanu. Dienesta darbu nodrošina 
esošie darbinieki veicot pienākumus 

uz maiņām,  

SPNN 

 

2015 

Realizēts 
MKP 

  Pakalpojumu 

procesu vadības 

sistēmu 
ieviešana 

GIS moduļa ieviešana UKT 

sistēmai  

Veikta elektroniskās datu bāzes - 
moduļa izveide infrastruktūras 

pārraudzībai un kontrolei. 

SPNN 
2017 

Realizēts 
MND 

  Ūdensapgādes sistēmas vadības 

modeļa ieviešana 

Veikta elektroniskās ūdensapgādes 

vadības sistēmas ieviešana 
SPNN 

 2017 

Realizēts 
MKP 
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Mē

rķa 

ID 

Stratēģiskais 

mērķis 
Uzdevumi Aktivitātes Iznākuma rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi* 

nepieciešamo jaudu kontrolei un 

vadībai ūdensapgādes pakalpojuma 

nodrošināšanai novada teritorijā.  

 

GIS moduļa licences iegāde 

Nodrošināta infrastruktūras aktuālā 
datu bāze, uzlabota pārraudzības un 

vadības spēja, darba procesa un 

informācijas apmaiņas optimizācija. 

SPNN 
2019 - 

2020 
MKP 

Elektroniskās dokumentu 

vadības sistēmas iegāde un 

ieviešana 

Nodrošināta elektroniskā dokumentu 

reģistrēšana un aprite 

Izpilddirekt

ors 
2020 MKP 

Uzņēmuma interneta mājas 
lapas aktualizēšana, 

papildināšana un 

funkcionalitātes nodrošināšana 

Izveidota  mūsdienīga, funkcionāli 

ērta un uzņēmuma darbībai 
piemērota mājas lapa 

Izpilddirekt

ors 
2020 MKP 

IT aprīkojuma 

atjaunošana  

Programmatūras atjaunošana, 
datortehnikas iegāde/ 

atjaunošana 

Darbinieki nodrošināti ar 
nepieciešamo datortehniku un 

programmatūru darba vajadzībām.  

Izpilddirekt
ore, IT 

speciālists 

2018 - 

2020 
MKP 

Biroja  telpu 

nodrošinājums. 

Ēkas Viršu ielā 6 telpu 
kosmētiskais remonts, ēkas 

rekonstrukcija, t.sk. 

rekonstrukcijas projekta 

izstrāde, energoefektivitātes 
paaugstināšana. 

Izremontētas biroja telpas, izveidotas 
darba vietas. Izstrādāts tehniskais 

projekts ēkas rekonstrukcijai Viršu 

ielā 6, Tīrainē, Rekonstruēta ēka, 

pielāgota MKP biroja un klientu 
apkalpošanas vajadzībām.  

 Valdes 

loceklis, 

Izpilddirekt

ore 

2018 - 

2023 
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, 

Izpilddirekt

ore 

 
2017 – 

2020 

 

 
MKP 

 

C3 

Veikt 

funkcionālās 

darbības un 

struktūras 

Uzņēmuma 
funkcionālās 

darbības 

izvērtēšana un 

Uzņēmuma pamatfunkciju 
izvērtēšana, Grāmatvedības un 

uzskaites sistēmas pilnveidošana 

, ūdens uzskaites  modernizācija. 

Izvērtētas uzņēmuma pamatfunkcijas 

ar mērķi optimizēt uzņēmuma 
darbību kvalitatīva pakalpojuma 

Valdes 
loceklis, 

Izpilddirekt

ore 

2018 

Realizēts 
MKP 
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Mē

rķa 

ID 

Stratēģiskais 

mērķis 
Uzdevumi Aktivitātes Iznākuma rezultatīvie rādītāji 

Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi* 

optimizāciju 

un ieviest 

darbības 

virzienu 

specializāciju 

optimizācijas 

iespēju 

realizēšana 

sniegšanai. Ir veikta uzņēmuma 

darbības optimizācija. 

C4 

Pilnveidot 

personāla 

pārvaldības 

dokumentācij

u un 

procesus. 

Personāla 
pārvaldības 

dokumentu 

aktualizēšana 

Darba līgumiem paredzēto 
vienoto formu izstrādāšana 

Izstrādāta vienota darba līgumu 

forma, kas atbilst uzņēmuma 
vajadzībām un skaidri definē katra 

darbinieka pienākumus un atbildību. 
Valdes 
loceklis, 

Izpilddirekt

ore 

2018 

Realizēts  
MKP 

Darba līgumu precizēšana 
atbilstoši izstrādātajiem amata 

aprakstiem. 

Veikta  darba līgumu pārslēgšana 

integrējot aktualizētos amata 
aprakstus un jaunizstrādāto līguma 

nosacījumu integrāciju esošajos 

līgumos. 

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, kas veic ŪT 

un KT remontdarbus ar darba 

apģērbu. 

Valdes 
loceklis, 

Izpilddirekt

ore, 
Darba 

drošības 

speciālists 

2018 - 

2020 
 

MKP 

 

 
 

 

Tabula 6-7 MKP Institucionālo mērķu realizācijas investīciju plāns 
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Mērķa 

ID 

Projekta 

nosaukums 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas 

(EUR) 

Finanšu avoti Projekta 

ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie darbības 

rezultāti un to rezultatīvie rādītāji ES 

finansējums 

Pašvaldības 

finansējums* 
MKP Citi 

C1 
IT aprīkojuma 
modernizēšana  

12 000   12 000  2018-2020 

Darbinieki nodrošināti ar 

nepieciešamo datortehniku un 

programmatūru. 

C1 

Biroja ēkas 

atjaunošana/ 
rekonstrukcija 

200 000   200 000  2018-2022 

Rekonstruēta  ēka Viršu ielā 6, 

nodrošinot atbilstošas telpas 

sanāksmēm, un 20-25 atbilstoši 

aprīkotas darba vietas saskaņā ar 
normatīvu prasībām par darba vidi. 

2018. gada plānots veikt telpu 

apvienošanu, lai nodrošinātu biroja 
darba vietas 15 darbiniekiem līdz 

2021. gadam. 2020. gadā plānots 

uzsākt kompleksu ēkas Viršu ielā 6, 
Tīrainē renovācijas tehniskā projekta 

izstrādi. Ēkas renovācijas projekta 

izstrādei nav plānots ņemt kredītu. 

Ēkas renovācijas būvdarbu kredīta 
nepieciešamība tiks izskatīta pēc 

kontroltāmes iesniegšanas.  

C1 
Autoparka attīstīšana 
un modernizēšana 

100 000   100 000  2018-2023 

Iegādāti 2 pilnībā tehniski aprīkoti 
mikroautobusi vai vieglās kravas 

mašīnas  MKP tehnisko funkciju 

realizēšanai. 

Iegādātas 8 vieglās automašīnas 
MKP administratīvo funkciju 

realizēšanai. 

C2 
Komunikācijas 
kultūras ar klientiem 

uzlabošana 

1500   1500  2018-2020 

Veikta darbinieku komunikācijas 

prasmju pilnveidošana, nodrošinot to 
dalību attiecīgos semināros 

darbiniekiem, kas strādā ar 

klientiem.  
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C4 

Uzņēmuma 

darbinieku 
motivācijas 

palielināšana un 

zināšanu 
pārvaldīšana 

 

  

50 000   50 000  2018-2020 

2020. gadā plānotais budžets 

semināriem 2 380 EUR Nodrošināta 

regulāra kvalifikācijas celšanas 
iespēja  atbilstoši specializācijai. 

Veselības polises  darbiniekiem  

(MKP izmaksas 5000 EUR gadā) 
Darba apģērbu iegāde  darbiniekiem 

7500 EUR gadā  

Paaugstināta darbinieku motivāciju 

un palielināta darba efektivitāte  

 

 

 

 

d. Stratēģijas karte 

Zemāk attēlota MKP Stratēģijas karte.  

 Vīzija Misija 

Stratēģijas 
virzītāji 

Drošs, klientiem draudzīgas, finansiāli patstāvīgs un vides prasībām 
atbilstošs komunālo pakalpojumu sniedzējs Mārupes novadā. 

nodrošināt Mārupes novada iedzīvotājus ar kvalitatīviem ūdenssaimniecības 

pakalpojumiem, drošu siltumapgādi un ilgtspējīgiem namu apsaimniekošanas 

pakalpojumiem par ekonomiski pamatotam cenām. 

 

U
zņ

ēm
u

m
a

 d
a

rb
īb

a
s 

m
ēr

ķ
i 

Ekonomiskie mērķi Vides mērķi Institucionālie mērķi 

A1 Efektīvi realizēti infrastruktūras attīstības 

projektus 

B1 Samazināt MKP negatīvo ietekmi uz apkārtējo 

vidi ar jaunu tehnoloģiju ieviešanu 

C1 Pilnveidot iekšējo procesu vadību un 

pārvaldību, procesu aprakstus un IT 

risinājumus 
 ▪  

C klases skaitītāju ieviešana 

Nelegālo pieslēgumu atklāšan, novēršana 
Asenizācijas ūdeņu pieņemšana un novadīšana  

attīrīšanai 

 

▪Informācijas aprites optimizēšana un 

pilnveidošana  

Elektroniskā dokumentu pārvaldības moduļa 
ieviešana 
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▪ Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 

paplašināšana nodrošinot 95% pārklājumu un 

90% faktisko pieslēgumu līmeni 

B2 Samazināt ūdens zudumus un infiltrāciju un 

ieviest zudumu samazināšanas un uzraudzības 

plānu 

▪ Grāmatvedības uzskaites sistēmas attīstīšana 

un optimizēšana  

▪  ▪ Ūdensapgādes sistēmas uzturēšana, pakalpojuma 

uzskaites kvalitātes un monitoringa nodrošināšana 

▪ Debitoru parādu kontroles sistēmas ieviešana 

un uzturēšana 

A2 Nodrošināt efektīvu sistēmas uzturēšanu, 

pakalpojuma uzskaiti, kvalitāti un 

monitoringu 

B3 Uzlabot mērījumu monitoringu un uzskaiti un 

ieviest attālinātās rādījumu nolasīšanas sistēmu 

▪ Diennakts dispečeru dienesta darbības 
optimizēšana 

▪ Elektroapgādes pakalpojumu sniegšanas 

nodošana ST 

▪ C klases skaitītāju ieviešanan attalinātās 

nolasīšanans sistēmas ieviešana 
 

 

▪ UKT infrastruktūras uzturēšanas, 

paplašināšanas un rekonstrukcijas veicināšana 

 pakalpojumu uzskaites sistēmas attīstība 

B4 Samazināt vides degradācijas un vides 

piesārņojuma risku demontējot Tīraines NAI. 

 

 ▪ Tīraines NAI demontāža pasākumi ▪ Biroja ēkas atjaunošana 

A3 Paplašināt pakalpojumu pieejamību un 

klāstu 

 ▪ Autoparka attīstīšana un modernizācija 

  C2 Ieviest klientu apkalpošanas procesus un 

standartus 

▪ Vienas pieturas aģentūras principa ieviešana 

uzņēmumā 
  ▪ Klientu apkalpošanas efektivitātes uzlabošana 

Pakalpojuma pārklājumu nodrošināšanan un 

attīstība piesaistot ES līdzfinansējumu. 

 ▪ Komunikācijas kultūras ar klientiem 

uzlabošana 
   

  C3 Veikt funkcionālas darbības un 

struktūras optimizāciju un ievest darbības 

specializāciju  
  ▪ Uzņēmuma funkcionālas darbības izvērtēšana 

un optimizācijas iespēju realizēšana 

  C4 Pilnveidot personāla pārvaldības 

dokumentāciju un procesus 

  ▪Personāla pārvaldības dokumentācijas 

izstrādāšana 
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  ▪ Uzņēmuma darbinieku motivācijas 

palielināšana un zināšanu pārvaldīšana 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Risku analīze 

Šajā stratēģijas sadaļā ir identificēti tie MKP  finanšu, vides kvalitātes un operacionālie riski, kuru konkrētā riska ietekme un/vai riska varbūtība saskaņā ar 

tradicionālo riska matricu sagatavošanas algoritmu ir vērtējama kā vidēja vai augsta. 

Līdz ar to šiem riskiem ir nozīmīga ietekme uz MKP operacionālajiem, vides vai finanšu rādītājiem un tiem ir nepieciešama pastāvīga preventīvo pasākumu 

uzturēšana vai riska monitorings. 

Identificētie riski un to pārvaldības plāns 2015. līdz 2020. gadu periodam  



47 
 

Nr. Risks Ietekme Pasākumi, kā novērst risku 
Riska 

varbūtība 

Riska 

ietekme 

Termiņi un nepieciešamie 

resursi 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Projektu 

izmaksu 

attiecināmība 

Projekta izmaksas tiek 
atzītas par 

neattiecināmām un 

jāfinansē vai nu pašu vai 

aizņemtajiem līdzekļiem.  

MKP projektu ieviešanas komanda pastāvīgi veic 

novērtējumu, lai apzinātu riska iespējamību un 
gatavotu projektu dokumentāciju tā, lai samazinātu 

šādu risku iespējamību.  

Zema Augsta 

Pastāvīgi visu Projekta ieviešanas 

laiku. Funkcijas nodrošināšanai 
papildus finansējums vai citi 

resursi nav nepieciešami. 

2 

Ieņēmumu 
risks tarifu 

izmaiņu 

rezultātā 

Ceļot tarifus iespējama 
pieprasījuma un 

ieņēmumu  

samazināšanās 

Riska ietekmes mazināšanai ir plānota mērena 

tarifu palielināšana, skaidrojot sabiedrībai tarifa 

palielināšanas iemeslus. Tāpat plānots pastāvīgi 
kontrolēt pakalpojumu sniegšanas izmaksas, 

vērtējot to lietderību.  

Vidēja Zema 

Pastāvīgi, bet jo īpaši fāzē pirms 

tarifa palielināšanas. Funkcijas 

nodrošināšanai papildus 
finansējums vai citi resursi nav 

nepieciešami. 

3 

Kredītsaistību 

apkalpošanas 

izmaksu 
pieauguma 

risks 

Pieaugot procentu 

likmēm, jāatrod finanšu 
avoti to segšanai 

Riska varbūtība ir zema tuvāko 3 līdz 5 gadu 

periodam, jo finanšu tirgus uzskata, ka esošās 
zemās procentu likmes saglabāsies tādas vēl vismaz 

vairākus gadus. Īstermiņā – segt no tarifā iekļauto 

amortizācijas atskaitījumu izmaksām. Ilgtermiņā – 
pārskatīt pakalpojumu sniegšanas tarifus. 

Zema Zema 

Funkcijas nodrošināšanai 

papildus finansējums vai citi 
resursi nav nepieciešami. 

4 

Kapitāla vai 

dotētā 

finansējuma 
nepieejamība 

Ja nav pieejams MND vai 

ES fondu finansējums, 
liela daļa no plānotajiem 

projektiem netiek 

realizēti 

Preventīvo pasākumu nav. Finansēšana ar 

aizņemtajiem līdzekļiem ir pārāk dārga, tā kā 

principiāli visu projektu aizņēmuma apkalpošanas 
izmaksas ir iekļaujamas tarifā. Iestājoties riskam, 

MKP plāno realizēt tikai tos projektus, kas ir 

priekš MKP finansiāli izdevīgi vai ir nepieciešami 
esošās infrastruktūras uzturēšanas nodrošināšanai. 

Vidēja Augsta 
Funkcijas nodrošināšanai 
papildus finansējums vai citi 

resursi nav nepieciešami. 

5 

Ūdens 

kvalitātes 
pasliktināšanās 

Patērētājiem tiek 

piegādāts nekvalitatīvs 
ūdens, kas potenciāli 

noved pie papildus 

ekonomiskajām 
izmaksām sabiedrībai. 

Risks būtiski samazināts 2011. – 2013. gada laikā 

visās pakalpojumu sniegšanas teritorijās izbūvējot 

jaunus urbumus un ŪAS. Pastāvīgi, saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem, tiek ņemtas ūdens paraugu 

analīzes. Tiek reaģēts uz iedzīvotāju sūdzībām par 

sliktu ūdeni pie konkrētā patērētāja, nosūtot MKP 
darbinieku uz apsekošanu un identificējot 

problēmas cēloni, kā arī risinot to pēc piederības. 

Zema Augsta 

Funkcijas nodrošināšanai 

papildus finansējums vai citi 

resursi nav nepieciešami, kamēr 
risks nav iestājies.  

Ja risks iestājas – nepieciešamie 

resursi ir identificējami atkarībā 
no riska specifiskajiem 

raksturlielumiem. 
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Ūdens cietības samazināšana netiek izskatīta, tā kā 

tā nav ekonomiski pamatota.  

6 

Notekūdeņu 

kvalitātes 

pasliktināšanās 

Visi notekūdeņi, izņemot 
no Skultes ciemata, tiek 

novadīti uz Rīgas NAI. 

Novadot neatbilstošus 

notekūdeņu, MKP var 
nākties maksāt soda 

naudas 

MKP veic no komersantiem novadāmo notekūdeņu 
kontroli  Risks attiecībā pret komersantiem ir 

vadāms un kontrolējams, kamēr lielākais  

potenciālais piesārņojuma avots ir privātmājas, kur 

līguma un pakalpojuma saņēmējs ir privātpersona, 
taču īpašumā var notikt arī citas aktivitātes, kas nav 

raksturīgas tipiskai mājsaimniecībai.  

Vidēja Vidēja 

Funkcijas nodrošināšanai 

papildus finansējums vai citi 

resursi nav nepieciešami. 

7 
Personāla vājā 

aizvietojamība 

Pārtraucot darba 
attiecības vai esot ilgstošā 

prombūtnē ir apdraudēta 

noteikta funkciju 

veikšana 

MKP plāno nodrošināt to, ka katru funkciju spēj 

nodrošināt vismaz 2 darbinieki. 
Augsta Vidēja 

Funkcijas nodrošināšanai 

papildus finansējums vai citi 

resursi nav nepieciešami. 

8 
Pieslēgumu 
nerealizēšanās 

risks 

Netiek nodrošināti 
plānotie pieslēgumi CŪS 

un CKS sistēmām. 

Preventīvais pasākums ir pieslēgties CŪS un CKS 

stimulējošo pasākumu komplekss, nodrošinot gan 

iespējami vienkāršākus un lētākus pieslēgšanās 
mehānismus, gan arī normatīvo aktu atbalstu 

(saistošo noteikumu formā), kas paredzētu 

kontroles un sodīšanas mehānismus, par 

piesārņojuma novadīšanu. 

Augsta Vidēja 

Funkcijas nodrošināšanai 

papildus finansējums vai citi 

resursi ir nepieciešami no MND 

puses. 
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8. Finanšu plānošanas pamatprincipi un prognozes 

Finanšu plānošanas pieņēmumi 

Finanšu plāna sagatavošanas ietvaros tiek izmantoti sekojoši pieņēmumi: 

(1) Novērtēšana, uzskaite un plānošana tiek veikta nominālajās cenās; 

(2) MKP būtiski nepalielina personālu, izņemot atsevišķu pozīciju izveidi, kas skar klientu 

apkalpošanas un piesaistes procesa un finanšu pārvaldības procesu uzlabojumus; 

(3) Iedzīvotāju skaita izmaiņu prognoze, ciktāl tas attiecas uz MKP ūdenssaimniecības pakalpojumu 

sniegšanu ir iekļauta iepriekš šajā dokumentā. Pārējos sektoros iedzīvotāju skaita izmaiņām nav 

būtiskas nozīmes. 

Izmaksu prognoze principi 

Pakalpojumu sniegšanas izmaksas 

Pakalpojumu sniegšanas izmaksu stratēģija MKP tiek veidota tā, lai nodrošinātu Stratēģijas 5. sadaļā minēto 

mērķu sasniegšanu. Tas nozīmē, ka izmaksas tiek vadītas tā, lai nodrošinātu atbilstošu operacionālās peļņas 

līmeni un nodrošinātu MKP  pašfinansēšanas principa ieviešanu. 

Finansējuma piesaistes izmaksas 

Esošie procentu maksājumi ir noteikti ievērojot Valsts kases noteiktās procentu likmes. 

Krājumu un debitoru vadība 

Debitoru vadībā pakāpeniski tiek pielietotas aktīvākas parādu atgūšanas metodes. Tiek plānots, ka debitoru 

apjoma pieaugumam gadā ilgtermiņā nevajadzētu pārsniegt 1% no gada apgrozījuma. 

Krājumu vadībā normatīvajos aktos par iepirkumiem noteiktā kārtībā noslēgtie līgumi un esošā sadarbība 

ar piegādātājiem ļauj saņemt nepieciešamās izejvielas, materiālus un rezerves daļas pa optimālām tirgus 

/iepirkuma cenām. Krājumu iegāde ilgākam laika posmam pieprasītu MKP finansējuma iesaldēšanu, kā arī, 

iespējams, papildus viena darbinieka pieņemšanu. Līdz ar to, lai saglabātu zemākas pakalpojumu cenas 

klientiem, vienlaicīgi sasniedzot stratēģiski plānotos EBITDA līmeņus, ir pieņemts lēmums saglabāt esošo 

krājumu vadības politiku. 

Finanšu pārskatu prognozes 

Finanšu pārskatu prognožu galvenie skaidrojumi.  

(1) MKP apgrozījums lielā mērā pieaugs ūdensapgādes un kanalizācijas ieņēmumu izaugsmes 

rezultātā, kas ir saistīts ar papildus pieslēgumiem. 

(2) Tiek plānots nodrošināt MKP EBITDA izaugsmi līdz 12% līmenim, kas  nodrošinās situāciju, 

kad MKP ar saviem finanšu resursiem ir spējīgs uzturēt infrastruktūru labā stāvoklī, kā arī veikt  

ieguldījumus attīstībā; 

(3) Ir pieņemts, ka ūdenssaimniecības Projekta IV kārta tiek realizēta ne mazāk kā 16 milj. EUR 

apmērā . 
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MKP Peļņas vai zaudējumu rādītāji 2015. līdz 2020. gadu periodam 

 

Nr. Rādītāji 2015 2016 2017 2018 
2019 

prognoze 

2020 

prognoze 

  PZA radītāji             

1. Ieņēmumi 2574995 2643118 2970900 3069676 3047905 3087340 

1.1. Apgrozījums 2146761 2342776 2515245 

 

2660006 2747520 2829946 

1.2. Pārējie ieņēmumi 428234 300342 455655 
 

409670 300385 257394 

2. Izmaksas 2604490 2739566 2960837 

 

3052537 

 

3043036 

 

3081728 

2.1. 
Saimnieciskās 
darbības izmaksas 2006455 2167709 2362638 2381517 2365808 2390466 

2.2. 

Pārdošanas 

izmaksas 200783 180773 203680 294216 324571 335554 

2.3. 

Administrācijas 

izmaksas 26113 37247 43872 80095 73767 74029 

2.4. Pārējās izmaksas 371139 361401 350647 
 

296709 278890 281679 

3. Bruto peļņa  140306 175067 152607 278489 381712 439480 

4. 

Neto 

peļņa/zaudējumi 
pirms nodokļiem -29494 -104013 10063 17139 4869 5612 

5. 

Uzņēmuma 

ienākuma nodoklis 

 

0 

 

0 

 

0 

 

24 

 

214 

 

0 

6. Pārskata gada peļņa 
 

-29494 
 

-104013 
 

10063 
 

17115 
 

4655 
 

5612 

7. 

Bruto  rentabilitāte 

(%) 

 

6.5 

 

7.5 

 

6.1 

 

10.5 

 

13.9 

 

15.5 

8. 

EBIT (peļņa pirms 

%, nodokļiem) -21472 -96790 20212 23212 10271 26912 

9. EBIT rentabilitāte -1,0% -4,1% 0.8 0.9 0.4 0.9 

10. 

EBITDA(peļņa 
pirms %,amortiz., 

nod.) 66805 100787 237539 296767 293657 310298 

11. 
EBITDA 
rentabilitāte 3.1% 4.3% 9.4 11.2 10.7 11.0 

 

 

 

Šis dokuments ir dinamisks. Tas tiek aktualizēts vismaz reizi gadā balstoties uz jau paveiktajām aktivitātēm, 

plāniem par ekonomiski pamatotām investīcijām (daļa no kurām var nebūt vēl šajā dokumentā identificētas), 

kā arī pieejamo ES finansējumu. 

Šo iemeslu dēļ šajā Stratēģijā tiek sagatavota ieņēmumu prognoze par ūdenssaimniecības sektoru ar 

augstāku detalizācijas pakāpi, kamēr siltumapgādes un apsaimniekošanas sektoros būtiskas izmaiņas un 

izaugsme nav sagaidāma.  
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Savukārt, pakalpojumu sniegšanas izmaksu stratēģija tuvākajos gados MKP tiks veidota tā, lai nodrošinātu 

Stratēģijaā minēto mērķu sasniegšanu. 
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