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Valsts kontroles revīzijas ziņojumā:

«Saskaņā ar dzīvojamo māju bilancēm uz 2019. gada
30. decembri kapitālsabiedrība par dzīvojamo māju
apsaimniekošanu no dzīvokļu īpašniekiem ir saņēmusi
par 860 335 euro vairāk nekā iztērējusi dzīvojamo māju
uzturēšanas un pārvaldīšanas darbībām.

SIA «Talsu namsaimnieks» skaidro, ka kapitālsabiedrība
šo naudu ir iztērējusi citām vajadzībām – pašvaldības
īpašumā esošās siltumapgādes infrastruktūras
atjaunošanai.»

Bez atsauces uz avotu



«2019. gadā aprēķinātā apsaimniekošanas
maksa – 840 194 EUR; izlietoti 924 983 EUR»
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Dzīvojamo māju līdzekļu
atlikumi

564 335 721 076 792 590 865 298 771 574

Parādi piegādātājiem 270 449 184 007 261 569 239 694 198 377
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Faktiskā situācija

• Uzņēmumam ir atbilstoši finanšu līdzekļi, lai nodrošinātu
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju remonta, uzturēšanas un
labiekārtošanas darbus atbilstoši finanšu atlikumam.

•Nav pamata uzskatīt, ka apsaimniekošanas līdzekļi neatgriezeniski ir
ieguldīti citās uzņēmuma vajadzībās

• SIA «Talsu namsaimnieks» ir realizējis visus remontdarbus, kas
uzdoti, pieņemot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kopīpašnieku
lēmumus



Faktiskā situācija

• Ja dzīvojamo māju līdzekļu atlikumi un uzkrājumi ir nepietiekoši

veicamajiem darbiem, uzņēmums kreditē nepieciešamos finanšu

līdzekļus.

• Gadījumā, ja daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kopīpašnieki ir lēmuši

pāriet pie cita pārvaldnieka vai veidot biedrību, SIA «Talsu

namsaimnieks» uzkrātos apsaimniekošanas līdzekļus nodod pilnā

apmērā kopīpašnieku pilnvarotajai personai.



Pirms tam 



Šobrīd



1) «Turklāt, iedzīvotāji, kuri ir uzticējuši savu dzīvojamo māju pārvaldīšanu

SIA «Talsu namsaimnieks», nevar būt pārliecināti, ka viņu māja tiek

pārvaldīta tā, lai nodrošinātu mājas un inženiertīklu drošu ekspluatāciju.

2) Māju lietās nav pieejama visa normatīvajos aktos noteiktā informācija,

kas iedzīvotājiem ļautu gūt pārliecību, ka pārvaldīšanas pienākumi tiek

veikti pilnā apjomā un atbilstoši tāmēs paredzētajām izmaksām.

3) Ne visās izlasē iekļautajās māju lietās ir pieejami mājas apsekošanas

akti, kas norāda, ka ne iedzīvotāji, ne kapitālsabiedrība ir informēta par

mājas tehnisko stāvokli.»

Valsts kontroles revīzijas ziņojumā:



Dzīvojamās mājas lietas iekārtošana Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 
izpratnē nozīmē, ka dokumentiem jābūt pieejamiem pēc pieprasījuma, 

tomēr tiem nav fiziski jāatrodas vienkopus. 

• SIA Talsu namsaimnieks pirmreizējo vizuālo

apsekošanu ir veicis visām dzīvojamām mājām, uz

apsekojuma pamata tiek gatavotas tāmes nākamajam

pārvaldīšanas gadam. Atbilstoši šiem plānotajiem

darbiem, tiek veikti arī visi remonta un/vai atjaunošanas

darbi.

• Pārvaldnieka tiesības un pienākumus nosaka starp

dzīvojamās mājas īpašnieku un pārvaldnieku noslēgts

dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgums.



• Pārvaldnieka pienākumu sniegt dzīvojamās mājās īpašniekam

aktuālu, nepārprotamu un pilnīgu informāciju. SIA Talsu

namsaimnieks nodrošina izmantojot dažādus informācijas

sniegšanas veidus: informācijas ievietošana mājas lapā,

informācija mājas stendā mājā pie sienas, nosūtīšana pa pastu,

informēšana dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē, aptaujās.

• Saistībā ar informēšanu jāņem vērā, ka pārlieku detalizētas

informācijas nosūtīšana palielina pārvaldīšana izdevumus, līdz ar

to pārvaldnieki izvēlas vairāk informāciju sniegt kopsapulcēs vai

izliekot informāciju pie informatīvā stenda. Informēšanas veids

ir jāizvēlas, kas būtu atbilstošs dzīvojamās mājas īpašnieka

maksātspējai.



Kvalifikācijas līmenis Pārvaldnieku skaits

3. kvalifikācijas līmenis 172 pārvaldnieki

4. kvalifikācijas līmenis 72 pārvaldnieki

5. kvalifikācijas līmenis 37 pārvaldnieki

Būvniecības informācijas sistēmā reģistrēto 
pārvaldnieku skaits (pēc BIS, 2020)



«Lai nodrošinātu ekonomiski pamatotu lēmumu pieņemšanu un

kapitālsabiedrību darbību, ir nepieciešams ieviest detalizētāku

grāmatvedības uzskaiti atbilstoši labas finanšu pārvaldības

principiem.

Piemēram, SIA «Talsu namsaimnieks» ir jānodala grāmatvedības

uzskaite atbilstoši tās darbības virzieniem, lai noteiktu, kuri

darbības virzieni rada zaudējumus, lai attiecīgi situāciju risinātu.»

Valsts kontroles revīzijas ziņojumā:



• Grāmatvedības nodaļa strādā pēc Valsts kontroles
norādījumiem un aktualizē grāmatvedības uzskaiti ieņēmumiem
un izdevumiem atbilstoši uzņēmuma darbības virzieniem

• Uzņēmums ir pārskatījis uzņēmuma darbinieku un
pamatlīdzekļu dalījumu atbilstoši struktūrvienībām

• 2020. gada sākumā atjaunota un apstiprināta grāmatvedības
politika atbilstoši labas pārvaldības principiem

• Izstrādātas metodikas un normatīvie dokumenti, kas regulē
uzņēmuma darbību un pakalpojumu izcenojumus

Faktiskā situācija:



«Maksas pakalpojumu cenas nav ekonomiski 
pamatotas» 

(Vai iedzīvotāji pārmaksā?)
Pakalpojumu izcenojumi un to salīdzinājums:

Skaitītāju plombēšana – 1 eiro?

*cenas norādītas bez PVN

SIA «Latvijas 
namsaimnieks»

SIA «Talsu
namsaimnieks»

Remontstrādnieks 30,25 EUR 11,05 EUR

Santehniķis 30,25 EUR 11,60 EUR

Elektriķis 30,25 EUR 11,56 EUR



Uzņēmuma rādītāji atbilstoši



«Revidējamā laika posmā virsgrāmatu kontos uzrādītie izdevumi
reprezentācijai ir nelieli attiecībā uz kapitālsabiedrību kopējiem
administratīvajiem izdevumiem, piemēram, SIA «Talsu namsaimnieks»
2018. gada izdevumi reprezentācijai bija 3352 euro.»

Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi:

• Bēru pabalsti

• Ziedi

• Saliedēšanas pasākums «laivu brauciens»

• Bērniem paciņas Ziemassvētkos

• Pateicības dāvanas sadarbības partneriem «vīns un šampanietis»

Reprezentācijas izdevumi netiek segti no apsaimniekošanas naudām!

Valsts kontroles revīzijas ziņojumā:



Svarīgi!

SIA «Talsu namsaimnieks» saņēmis iedzīvotāju jautājumus par kādu

uzņēmēju, kurš Valsts kontroles revīzijas ziņojumu interpretē

neatbilstoši, dezinformējot iedzīvotājus, un sola veikt bezmaksas

pakalpojumus: tā ir klaja kopīpašnieku maldināšana.

SIA «Talsu namsaimnieks» aicina iedzīvotājus izvērtēt informāciju un 

nepieņemt pārsteidzīgus lēmumus!



Paldies par uzmanību!

Laiks jautājumiem!


