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Ievads
Pašvaldības Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jaunpils KS” (turpmāk tekstā –
Sabiedrība) vidēja termiņa darbības stratēģija, turpmāk tekstā – Stratēģija, ir
stratēģisks dokuments, kurā noteikti Sabiedrības stratēģiskās attīstības pamatvirzieni
un mērķi. Stratēģija izstrādāta laika posmam no 2020.gada 1.janvāra līdz 2022.gada
31.decembrim.
26.01.1999. ar Tukuma rajona Jaunpils pagasta padomes lēmumu , saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām” 14.un 21. pantu tika lemts par Bezpeļņas organizācijas
pašvaldības uzņēmuma ” Jaunpils pagasta komunālā saimniecība” dibināšanu.
09.03.1999. uzņēmums tiek reģistrēts Uzņēmumu reģistrā. Uzņēmuma darbības veidselektroenerģija; gāzes, tvaika un karstā ūdens piegāde; ūdens ieguve, attīrīšana un
sadale; notekūdeņu likvidēšana, attīrīšana u.tml. darbība.
Pašvaldības SIA “Jaunpils KS” ir izveidots 20.05.2004. pārveidojot Bezpeļņas
organizācijas pašvaldības uzņēmumu “Jaunpils pagasta komunālā saimniecība”
(Jaunpils pagasta padomes lēmums Nr.65 “BOPU “Jaunpils pagasta komunālā
saimniecība” pārveidošana par pašvaldības SIA “Jaunpils KS” un statūtu
apstiprināšanu”), saglabājot šī uzņēmuma tiesības un pienākumus.
LR uzņēmumu reģistrā PSIA “Jaunpils KS” reģistrēta 26.10.2004., uzņēmuma
statūtkapitāla 100% pieder pašvaldībai.
PSIA “Jaunpils KS” ir Jaunpils novada pašvaldības kapitālsabiedrība. Darbu
uzņēmumā organizē valde –valdes locekļa personā, kuras kompetencē vadīt un
pārstāvēt sabiedrību.

1. Vispārīgā informācija par PSIA “Jaunpils KS”
Sabiedrības rekvizīti un komercdarbības veids
Sabiedrības nosaukums:
Sabiedrības reģistrācijas Nr.:
Sabiedrības PVN maksātāja reģ.Nr.
Sabiedrības juridiskā adrese:
Sabiedrība dibināta:

Pašvaldības SIA “Jaunpils KS”
40003434765
LV40003434765
Ērģelnieki, Jaunpils pagasts, Jaunpils
novads,
LV-3145
09.03.1999

Sabiedrība ierakstīta Komercreģistrā:

26.10.2004

Sabiedrība ir Licencēta

Sabiedrības darbības veids:

15.05.2014

NACE 3600 Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde
NACE 3700 Notekūdeņu savākšana un attīrīšana
NACE 3811 Atkritumu savākšana
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Pamatkapitāls
Sabiedrības apmaksātais un reģistrētais pamatkapitāls ir EUR 230117 (divi simti
trīsdesmit tūkstoši viens simts septiņpadsmit eiro un nulle centi), kas sadalīts
230117 daļās. Vienas daļas nominālvērtība ir EUR 1 (viens euro).
Kapitāla daļu turētājs un kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Sabiedrības kapitāla daļu turētājs 100 % ir Jaunpils Novada Dome.
Vadība
Sabiedrības izpildinstitūcija ir valde viena valdes locekļa personā, kurš sabiedrību
pārstāv bez ierobežojumiem.
Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā
Nodokļa veids
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Sociālās apdrošināšanas iemaksas
Pievienotās vērtības nodoklis

2019 (EUR)
14235.34
20610.25
20675.28

Dabas resursu nodoklis
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu
nodoklis
Valsts nodeva sabiedrisko pakalpojumu
regulatoram
KOPĀ:

2294.02
30.60
416.00
250.58
58512.04

Jaunpils novada Domes lietderības izvērtējums 2019.gadam par Sabiedrības
darbību
Sabiedrība ir uzņēmums, kas nodrošina Jaunpils novada iedzīvotājus ar dzeramā
ūdens ieguvi, sagatavošanu un piegādi patērētājiem, kanalizācijas notekūdeņu
savākšana un attīrīšana Jaunpils novada notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, siltumapgāde
daudzdzīvokļu dzīvojamajām ēkām.




uzņēmums cenšas izdarīt maksimāli daudz savas darbības optimizācijā, lai
nodrošinātu pēc iespējas lētāku siltumenerģijas ražošanu, pašlaik apstiprinātais
tarifs joprojām ir starp zemākajiem Latvijā.
Sabiedrības atrašanās Tukuma novada Domes īpašumā dod garantijas
pašvaldībai nodrošināt siltumapgādi Jaunpils novadā un dod iespēju kontrolēt
un ietekmēt siltumapgādes tarifu politiku, kā arī nodrošina konkurenci
privātajam sektoram siltumapgādes jomā.
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2. Sabiedrības funkcija un pārvaldes uzdevumi
Arī turpmāk uzņēmums plāno saglabāt esošo attīstības līmeni. Sabiedrība veic
savu saimniecisko darbību saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem un sabiedrības Statūtiem
ar mērķi gūt pelņu.
Sabiedrības darbība.
PSIA „Jaunpils KS” viens no darbības pamatvirzieniem ir dzeramā ūdens
ieguve, sagatavošana un piegāde patērētājiem. PSIA „Jaunpils KS” savu darbību, kas
saistīta ar ūdensapgādes nodrošināšanu veic nepārtraukti, 24 stundas diennaktī.
Sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas vieta: Jaunpils novada iedzīvotājiem
Ūdensapgādi Jaunpils novadā nodrošina no pazemes ūdens gultnēm. Jaunpils
novadā ir piecas ūdens atdzelžošanas stacijas, tās atrodas Jaunpilī, Levestē, Jurģos,
Saulē un Viesatās. Kā arī Jaunpils novadā atrodas 4 ūdens ieguves avoti –
ūdensapgādes sistēmas , kuras atrodas Strutelē, Jaunsēžos, Baltiņos un Brandavās.
Ar dzeramo ūdeni apgādājam 1112 novada iedzīvotājus (48 % no pagasta iedzīvotāju
skaita) un 33 uzņēmumus. Saražotais ūdens 2019. gadā ir 58 609 m³ ( 2018. gadā 57
942m³), lietotājiem piegādāts 38 549 m³ dzeramais ūdens ( 2018.gadā 43 382 m³ ).
PSIA „Jaunpils KS” otrs darbības pamatvirziens ir kanalizācijas notekūdeņu
savākšana un attīrīšana Jaunpils novada notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. PSIA
„Jaunpils KS” savu darbību, kas saistīta ar notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu veic
nepārtraukti, 24 stundas diennaktī. Kanalizācijas notekūdeņu novadīšanas
pakalpojumu saņem 1029 novada iedzīvotāji (44% no pagasta iedzīvotāju skaita) un
28 uzņēmumi. Novadīti kanalizācijas notekūdeņi 2019. gadā 89 741 m³ ( 2018.gadā
93 760 m³), attīrīti 2019.gadā 107 984 m³ notekūdeņu ( 2018.gadā 109 819 m³).
Jaunpils novadā ir divas kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas – Jaunpilī un Viesatās,
kā arī piecas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas - Jaunpils centrā, Levestē,
Saulē, Jurģos un Viesatās.
PSIA

“Jaunpils

KS”

trešais

darbības

pamatvirziens

ir

siltumapgāde

daudzdzīvokļu dzīvojamajām ēkām. Jaunpils novadā ir divas centralizētās katlu
mājas- ar malku apkurināma katlu māja Levestē un ar dabas gāzi apkurināma katlu
māja Zītaros, kā arī četri autonomie apkures katli daudzdzīvokļu mājās “Rotas”,
“Pērles”, “Saktas” un “Avoti” kuras tiek kurināts ar dabas gāzi.
Atkritumu savākšana - Atkritumu izvešanu nodrošina AAS “Piejūra”.
Sabiedrība sniedz komunālo pakalpojumu sniegšanu ūdens apgādei un
kanalizācijas novadīšanai un attīrīšanai Jaunpils pagasta teritorijā ar Sabiedrisko
pakalpojumu regulatora 2014.gada 15.maija izsniegtu licenci Nr. U 10119 un ūdens
resursu lietošanas atļauja NR. VE 17DU0011 izsniegta Ventspilī 2017. gada 17.
novembrī.
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Novadā ir deviņas ūdensapgādes sistēmas, kuras izbūvētas no 1960.gada līdz
2017.gadam, kā arī ir veiktas rekonstrukcijas dažādos laika posmos. Ūdens
sagatavošanas procesā tiek izmantotas 6 ūdens atdzelžošanas iekārtas, kuras izbūvētas
2002-2017.gadam, piesaistot valsts fondu finansējumu. Ūdensvadu kopējais garums ir
12.2 lm , no tiem 4.71 km rekonstruēti , izmantojot valsts fondu finansējumu, tīklu
stāvoklis ir slikts un prasa papildus līdzekļus stāvokļa uzlabošanai.
Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas procesā tiek izmantota 1 sūkņu stacija un
piecas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas izbūvētas 1970. 2002. un
2004.gadā, piesaistot valsts fondu līdzfinansējumu. Kopējais kanalizācijas tīklu
garums ir 8.5 km. Tīkli izbūvēti laika posmā no 1965.gada līdz 1990.gadam, tīklu
stāvoklis slikts, nehermētiski noslēgto cauruļu savienojumu dēl veidojas liels infiltrāta
apjoms.
Māju sadalošo tīklu tehniskais ir slikts, kā pamatā rodas ūdens zudumi.
Kanalizācijas sistēmās nehermētiskās vietās ieplūst nokrišņu ūdeņi kā rezultātā
palielinās infiltrāta apjoms.
Zītaru katlu mājā 2019.gadā ir nomainīts apkures kalts ,bet vēl nepieciešama visu
autonomo katlu nomaiņa.
Sabiedrības personāla vadība
Uzņēmuma statūtkapitāla 100% pieder pašvaldībai. Uzņēmumu vada Jaunpils
pagasta padomes pilnvarots valdes loceklis. Darba aizsardzības prasību ieviešana,
ievērošana un izpilde, kā arī pārraudzība pār to kvalitāti, tiek risināta, sadalot
pienākumus un nosakot atbildības līmeņus katram Sabiedrības darbiniekam atbilstoši
viņa ieņemamajam amatam.
Sabiedrības personāla vadības politika nosaka, ka katram darbiniekam ir jāzina
savi darba pienākumi, atbildības, ieguldījums pakalpojuma sniegšanas procesā, kā arī
godprātīgi jāveic viņam uzticētie darba pienākumi. Attieksme pret darbu, pieredze un
zināšanas - galvenās vērtības, kuras visaugstāk tiek novērtētas Sabiedrībā.
Kopumā ir 7 darbinieki sabiedrībā. 1 valdes loceklis, 2 administrācijas darbinieki,
1 atslēdznieks un 3 kanalizācijas jomā strādājošie.
3. PSIA „Jaunpils KS” misija, vīzija un stratēģiskie mērķi
Misija- Sabiedrības misija, kopš tās dibināšanas dienas, ir bijusi organizēt Jaunpils
novada iedzīvotājus ar dzeramā ūdens ieguvi, sagatavošanu un piegādi patērētājiem,
kanalizācijas notekūdeņu savākšana un attīrīšana Jaunpils novada notekūdeņu
attīrīšanas iekārtās, siltumapgāde daudzdzīvokļu dzīvojamajām ēkām.
Vīzija- Sabiedrības vīzija ir ilgtspējīgu un kvalitatīvu komunālo pakalpojumu
siltumapgādes, dzeramā ūdens ieguve, sagatavošana un piegāde patērētājiem Jaunpils
novadā. Sabiedrība ir spējīga nodrošināt ilgtspējīgus kvalitatīvus komunālos
pakalpojumus, ražojot, pārvadot un sadalot siltumenerģiju, kanalizācijas notekūdeņu
savākšana un attīrīšana Jaunpils novada notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Jaunpils
novada iedzīvotājiem, iestādēm un uzņēmumiem. Visa Sabiedrības darbība ir vērsta
uz attīstību, apmierinot pašreizējās vajadzības.
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Stratēģiskie mērķi- Sabiedrība, izvērtējot savu līdzšinējo darbību, nākamajam laika
periodam izvirza sev šādus stratēģiskos mērķus:







nodrošināt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas darbības
nepārtrauktību, sniedzot klientiem kvalitatīvus, savlaicīgus un drošus
pakalpojumus;
nodrošināt kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas sistēmas kapacitātes
paaugstināšanu;
aizsargāt ūdens ekosistēmas un no ūdens tieši atkarīgās sauszemes
ekosistēmas (nodrošināt labu kvalitāti visos pazemes un virszemes ūdeņos,
novērst to piesārņošanos)
sabiedrība turpinās darbu ar parādniekiem, turpinot sadarbību ar Jaunpils
novada sociālo dienestu, kā arī iesniedzot prasības tiesā;
autonomo katlu māju katlu nomaiņa;
Levestes katlu māju pārveidot no malkas kurināmās siltumapgādes veida uz
gāzes.

Stratēģisko mērķu rezultatīvie rādītāji



Turpināt
paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, veicot
pasākumus katlu
lietderības koeficienta paaugstināšanā un kurināmā
ekonomijas iegūšanā
Turpināt paaugstināt ūdensapgādes un kanalizācijas nodrošināšanas
pakalpojuma kvalitāti.

2019.gadā kopējie vidējie siltumenerģijas zudumi pārvades un sadales sistēmā bija Zītaru Katlu māja – 52.79 mwh , Avotu Katlu māja 5.96 mwh, Autonomās 30.65
mwh, Leveste Katlu māja – 95.50 mwh. Darbs pie zudumu samazināšanas tiek
intensīvi turpināts.
4. Sabiedrības stipro un vājo pušu analīze (SVID)
Lai darbotos sekmīgi un ilglaicīgi sabiedrības stratēģijai jāattīstās atbilstoši videi,
kurā tā darbojas, ņemot vērā ārējās vides ietekmi uz Sabiedrības darbību.
Ārējā vide sastāv no vispārīgās ārējās vides un nozares vides. Nedraudzīgā ārējā vidē
uzņēmumam ir daudz mazākas iespējas gūt panākumus nekā pievilcīgā ārējā vidē.
Vispārīgo ārējo vidi raksturo demogrāfiskie, politiskie, sociālie un kultūras un
makroekonomiskie faktori, kā arī tehnoloģiju attīstība un globalizācija. Šī vide dažādi
ietekmē dažādas nozares un dažādus uzņēmumus vienas nozares ietvaros, turpretī
organizācijas nevar ietekmēt izmaiņas vispārīgajā ārējā vidē.
Lai izdzīvotu, uzņēmumam jāizprot spēki, kas nosaka konkurenci nozarē, kurā tas
darbojas. Tam nepārtraukti ir jāizvērtē šie spēki un optimizējoties jāpiemēro
pārmaiņām atbilstoša stratēģija. Ja šie spēki pilnībā netiks izprasti, tad uzņēmumam ir
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maz izredžu pareizi izvēlēties stratēģiju, kas atbilstu nozares videi, vai arī mainīt tās
vidi.
Sabiedrības stiprās puses









21 gadu pieredze komunālo pakalpojumu siltumapgādes jomā sniegšanā;
100% kapitāla daļu turētājs ir Jaunpils novada Dome, kas nozīmē, ka
Sabiedrības darbību un finansiālo stabilitāti neietekmē Sabiedrības dalībnieku
domstarpības;
Darbinieku pieredze un profesionalitāte;
Sociālās garantijas darbiniekiem, atbilstoši darba apstākļi;
Izveidota klientu datubāze;
Plānveidīga resursu atjaunošana;
Sabiedrības pamatlīdzekļi ir Sabiedrības īpašums.

Sabiedrības vājās puses.





Sabiedrības finansiālo stabilitāti ietekmē apstiprinātie siltumenerģijas tarifi;
Likumdošanas ietekme;
Apkārtējās vides ietekme;
Ekonomika-iekšzemes, ārzemes;

Sabiedrības draudi





Izmaiņas nodokļu sistēmā;
Energoresursu cenu pieaugums;
Klientu maksātspēja;
Valūtas kursa svārstības;
5. PSIA „Jaunpils KS” Risku analīze

Risku analīze un risku apzināšanās ļauj sagatavoties dažādiem nākotnes
scenārijiem un mazināt iespējamos nākotnes zaudējumus, kas var iestāties jebkuru
iemeslu dēļ. Pretēji bieži izplatītajam uzskatam, riski nav tikai ugunsgrēks, zādzība,
zemestrīce, sociālie nemieri vai kāds fizisks bojājums iekārtām. Riski mēdz būt arī
tādi, kas apdraud uzņēmuma darbību kopumā. Tomēr lai arī riski pēc savas definīcijas
nav paredzami un to iestāšanas bieži vien nav pilnībā novēršama, neatkarīgi no sava
izmēra Uzņēmums var sagatavoties dažādām iespējamībām un novērst vai mazināt
risku iestāšanās sekas.
Tāpēc ir nepieciešams paredzēt visus iespējamos riskus un sagatavot iespējamās
prognozes un rīcības plānus dažādu scenāriju gadījumiem un atbilstoši modificēt
Uzņēmuma iekšējo struktūru, lai vajadzības gadījumā atbilstoši reaģētu uz riska
iestāšanos
Tamdēļ Sabiedrība pieņem, ka tās darbībā iespējams varētu būt novērojama šādu risku
iestāšanās:
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Tirgus riski:



jaunu tehnoloģiju attīstība.
malkas tirgus cenas svārstības

Risku novēršanas pasākumi: Sabiedrības informētība par jaunāko tehnoloģiju
uzņemto pienākumu kvalitatīvu izpildi.
Politiskie riski



nodokļu politikas izmaiņas;
normatīvo aktu izmaiņas attiecībā uz siltumenerģijas tarifu noteikšanas
metodiku.

Risku novēršanas pasākumi: Sabiedrība nevar novērst politisko risku iestāšanos,
izņemot viedokļa izteikšanu, balstītu uz normatīvajiem aktiem un taisnprātības
apsvērumiem.
IT riski




siltumenerģijas ražošanas, pārvades vai ūdens iekārtu ražošanas iekārtu
traucējumi, bojājumi vai bojāeja;
klientu datu bāzes traucējumi;
grāmatvedības programmas traucējumi.

Risku novēršanas pasākumi:
(1) līgumos par IT pakalpojumu sniegšanu paredzēt savlaicīgu reaģēšanas laiku un
neatbilstību/ kļūdu/ bojājuma novēršanas laiku.
Personālriski



personāla kļūdaina rīcība;
personāla tīša neatļauta vai kaitnieciska rīcība, zādzības, personāla zaudējums
vai kādi citi nepareizi lēmumi attiecībā uz personālu.

Risku novēršanas pasākumi:
(1) veikt regulāras personāla apmācības par iekārtu pareizu ekspluatāciju;
(2) pieņemt darbā darbiniekus ar atbilstošu kvalifikāciju vai regulāri nodrošināt
profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas apmācības;
(3) rūpēties par darbinieku apmierinātību ar darbu.
-uguns risks (ugunsgrēks, zibens spēriens, eksplozija);
-dabas stihisko postu risks (vētra, plūdi, krusa, nepārtraukta snigšana, koku
(t.sk. zaru), mastu, stabu un citu konstrukciju uzkrišana uz īpašumu vai
iekārtām);
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-noplūdes risks (cauruļvadu, to ierīču un aprīkojuma avārija)
-trešo personu ļaunprātīgas rīcības risks (zādzība ar ielaušanos – tīša,
prettiesiska svešas mantas paņemšana, nelikumīgi iekļūstot īpašumā,
laupīšana, ļaunprātīgi bojājumi, stiklojuma bojājumi);
-siltumenerģijas ražošanas, pārvades vai sadales iekārtu bojājumi.
-ūdens apgādes iekārtu bojājumi
Risku novēršanas pasākumi:
(1) apdrošināt Sabiedrības darbībā izmantojamos īpašumus un iekārtas;
(2) nodrošināt īpašuma vai iekārtu pienācīgu apsardzību;
(3) veikt regulāras personāla apmācības par iekārtu pareizu ekspluatāciju;
(4) regulāri uzturēt un apsaimniekot īpašumus, tajā skaitā iekārtas atbilstoši ražotāja
instrukcijām un tehniskajām specifikācijām.
Vides riski



klimata izmaiņu riski;
dabas apstākļi, epidēmijas, pandēmijas un citi līdzīga rakstura riski.

Risku novēršanas pasākumi: Sabiedrība nevar novērst vides risku iestāšanos, bet var
rūpēties un veikt regulāras apkopes un iekārtu pārbaudes, lai laicīgi novērstu jebkādus
bojājumu un līdz ar to zaudējumus.
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