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Par stratēģisko, nefinanšu un finanšu mērķu
kapitālsabiedrībai SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”.
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Sēdi vada novada domes priekšsēdētājs Aigars Lukss
Sēdi protokolē protokoliste Madara Ūdre
Piedalās:
Domes deputāti — Aigars Lukss, Andris Ambainis, Ainārs Arnītis, Modrīte Bičevska, Valdis Mičulis,
Viktors Dudars, Alita Kluša, Elita Kaņepēja, Mārtiņš Daģis, Silga Stučka
5. 5

Par stratēģisko, nefinanšu un finanšu mērķu noteikšanu Pļaviņu novada domes kapitālsabiedrībai
SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”.
(Ziņo: domes priekšsēdētājs Aigars Lukss)

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57. pants nosaka, ka
publiskas personas kapitālsabiedrība un publiski privātā kapitālsabiedrība izstrādā vidēja termiņa
darbības stratēģiju, ņemot vērā publiskas personas augstākās lēmējinstitūcijas noteiktos
kapitālsabiedrības vispārējos stratēģiskos mērķus, atvasinātas publiskas personas orgāna izvirzītos
nefinanšu mērķus, kapitālsabiedrības finanšu mērķus.
2015.gada 28.maija Pļaviņu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības
noteikumu 15.punkts nosaka, ka Pļaviņu novada pašvaldības kapitālsabiedrība izstrādā vidējā termiņa
darbības stratēģiju, ņemot vērā:
15.1. Pļaviņu novada domes noteiktos kapitālsabiedrības vispārējos stratēģiskos mērķus;
15.2. Pļaviņu novada domes izvirzītos nefinanšu mērķus;
15.3. kapitālsabiedrības finanšu mērķus, kā arī kapitālsabiedrības darbības efektivitāti
raksturojošos rezultatīvos rādītājus.”
Izskatot SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” kapitāldaļu turētāja pārstāvj a- domes
izpilddirektora sagatavoto sabiedrībai izvirzāmo mērķu projektu un pamatojoties uz Publiskas personas
kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 11.panta pirmās daļas 1.punktu, 57.panta pirmo
daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas l., 2. un 18.punktu, 21 .panta pirmās daļas 23. un
27.punktu, Pļaviņu novada dome, balsojot PAR — 10 deputāti (Aigars Lukss, Andris Ambainis, Ainārs
Arnītis, Modrīte Bičevska, Valdis Mičulis, Viktors Dudars, Alita Kluša, Elita Kaņepēja, Mārtiņš Daģis,
Silga Stučka), PRET — nav, ATTURAS — nav, Pļaviņu novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” vispārējos stratēģiskos mērķus 2020.2022.gadam:
1.1. Siltumapgādes, ūdensapgādes (tai skaitā kanalizācijas) nepārtraukta, kvalitatīva, efektīva
pakalpojuma nodrošināšana, sabiedrības informēšana par tarifu un izmaksu veidošanos;
1.2. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistra uzturēšana;
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1.3. Daudzdzīvokļu namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas nozares attīstība, sabiedrības
informēšana par namu pārvaldīšanu, apsaimniekojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšana;
1.4. Apsaimniekojamo dzīvojamo māju tehniskā stāvokļa uzlabošana un funkcionāli piesaistītās
teritorijas labiekārtošana;
1.5. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšana un dalītas atkritumu
savākšanas sistēmas pilnveide, lielgabarīta, ražošanas (būvniecības), bioloģisko atkritumu savākšana,
sabiedrības informēšana, izglītošana atkritumu dalītas savākšanas jautājumos;
1.6. Ūdens zudumu samazināšana un zudumu samazināšanas uzraudzības plāna ieviešana;
1.7. Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu pieejamības īpatsvara palielināšana:
1.7.1. sadarbība ar Pļaviņu novada domi jaunu pieslēgumu veicināšanai, nosakot pašvaldības
līdzfinansējuma apmēru un tā saņemšanas nosacījumus nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētai
kanalizācijas sistēmai aglomerācijas zonā,
1.7.2. iespēju meklēšana Eiropas Savienības un citu finanšu avotu līdzfinansējuma piesaistei
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai.
1.8. Jaunu komercpakalpojumu sniegšanai sabiedrībai.
2. Noteikt SIA “Pļaviņu komunālie pakalpojumi” nefīnanšu mērķus 2020.-2022.gadam:
2.1 . E-pakalpojumu attīstīšana;
2.2. Debitoru parādu atgūšanas efektivitātes paaugstināšana;
2.3. Darbinieku darba apstākļu uzlabošana, darbinieku izglītošana un kvalifikācijas;
paaugstināšana, lai uzlabotu darba ražīgumu un efektivitāti;
2.4. Klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošana, atgriezeniskās saites veidošana;
2.5. Energo pārvaldības sistēmas īstenošana;
2.6. Uzņēmuma atpazīstamības veicināšana;
2.7. Efektīva, racionāla materiālo, finanšu un cilvēku resursu izmantošana un pārvaldība,
sasniedzot labākus, nozarei raksturīgus rezultatīvos rādītājus;
2.8. Iekšējās kontroles un pārvaldības pasākumu kopumu izveidošana, nodrošinot labu pārvaldību;
2.9. leviest un attīstīt progresīvas metodes darba procesu efektīvai izpildei un kontrolei;
2.10. Savlaicīga darbības risku identificēšana un darbības virzienu pilnveidošana;
2.11. Sadarbības ar iestādēm, partneriem un sabiedrību kopumā pilnveidošana;
2.12. Prakses iespēju piedāvāšana (studējošām personām u.c.).
3. Noteikt SIA “Pļaviņu komunālie pakalpojumi” finanšu mērķus 2020.-2022.gadam:
3.1. Saglabāt stabilu kopējo ieņēmumu apjomu, līdzsvarot izdevumus ar ieņēmumiem. Sastādīt
gada budžetu pa nozarēm, maksimāli to ievērot;
3.2. Nodrošināt debitoru parāda apjoma samazinājumu. Debitoru parāda apjoms kā ļoti svarīgs
naudas plūsmu ietekmējošs faktors. Būtisks nosacījums fmansiālai stabilitātei ir debitoru parādu
atgūšanas efektivitātes paaugstināšana. Lai nodrošinātu kapitālsabiedrības pakalpojumu sniegšanas
kvalitāti un stabilu, vienmērīgu finanšu plūsmu, turpināt aktīvu darbu, strādājot ar problemātiskajiem
klientiem. Debitoru parādu samazinājums ne mazāk par 5% gadā (neņemot vērā uzkrājumu veidošanu);
3.3. Nodrošināt stabila un maksātspējīga uzņēmuma finansiālo pamatu. Vidējā termiņā stabilizēt
ieņēmumu apjomu. Nevienā no nozarēm nav pieļaujama darbība ar zaudējumiem.
3.4. Piesaistīt līdzekļus pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju siltumnoturības un tehniskā stāvokļa
uzlabošanai. Investīciju projektu īstenošana pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju atjaunošanā, atbilstoši
dzīvokļu īpašnieku pieņemtajiem lēmumiem, piesaistot ES finansējumu investīciju projektu realizēšanai,
rezultātā uzlabojot pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju tehnisko stāvokli.
4. Atbildīgā persona par lēmuma izpildi — domes izpilddirektors.

Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
01.06.2020.
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Domes lietvede
Pļaviņās, 01.06.2020.
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