








SIA “Saldus namu pārvalde” 

Starpperiodu vadības ziņojums 

2021.gada 2.ceturksni SIA ”Saldus namu pārvalde”  ( turpmāk - Uzņēmums) ir 
noslēdzis ar peļņu. Uzņēmuma 2021.gada pirmo divu ceturkšņu  peļņa ir 13465 EUR.  Neto 
apgrozījums 418235 EUR. Nodokļu parādu nav. 

Uzņēmums turpina nodrošināt Saldus novada pašvaldības deleģētos pienākumus un 
nodrošina savu apakšnozaru pakalpojumus, veicinot Saldus novada nekustamā īpašuma 
attīstību un iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanos. SIA ”Saldus namu pārvalde”  
darbības mērķus īsteno, saskaņā ar Uzņēmuma vidēja termiņa darbības stratēģiju laika 
periodam līdz 2023.gadam, kas izstrādāta pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu 
un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma normām. Uzņēmuma pamat nozarēs vai darbības 
virzienos notiek plānotie darbi, ievērojot noteiktos ierobežojumus saistībā ar COVID 
ierobežošanu. 

Uzņēmums nodrošina plānoto darbu izpildi, kā arī veic neplānoto vai avārijas 
situāciju darbu izpildi.  Daļēji, to iespējams nodrošināt ar uzņēmuma darba spēku resursu. 
Ievērojot Publiskā iepirkuma prasības, nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīti 
ārpakalpojuma sniedzēji. 

Veicam ieplānotos darbus 2021. gada vasaras sezonā, vienlaikus iespēju robežās 
nodrošinām atvaļinājumu piešķiršanu SNP darbiniekiem. Nodrošinām uzkopšanas darbu 
izpildi saskaņā ar jauno uzkopšanas darbu specifikāciju.  

Būtiskākie riski Uzņēmumam ir saistīti ar dzīvojamo māju pārvaldīšanas un īres 
platību pieprasījuma nozari. Jau kopš 2020.gada marta, Latvijas Republikā un daudzās citās 
valstīs ir stājušies spēkā ar COVID vīrusa izplatību saistīti ierobežojumi, kas ievērojami 
samazina ekonomikas attīstību valstī un pasaulē. Nav paredzams, kā situācija varētu attīstīties 
nākotnē, un līdz ar to, pastāv ekonomikas attīstības nenoteiktība. Galvenokārt tas ir iespējams 
pārvaldāmo dzīvojamo māju un īres platību segmentā. Samazinoties pieprasījumam pēc īres 
platībām, kā arī iedzīvotāju maksātspējai, lai norēķinātos par komunālajiem un citiem namu 
apsaimniekošanas pakalpojumiem. Uzņēmums regulāri izvērtē risku, kas saistīts ar klientu 
maksātspējas pasliktināšanos, veic aktīvu komunikāciju ar debitoriem, kuri neievēro rēķinu 
apmaksas disciplīnu. 

Paziņojums par vadības atbildību. 
Pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu 

finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz 
patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli 
un peļņu vai zaudējumiem un starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija. 
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