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Par uzņēmumu
SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” ir lielākais daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju pārvaldīšanas uzņēmums Jelgavā. Tas tika dibināts jau
1998.gadā, apvienojoties četrām namu pārvaldēm un avārijas – remontu
uzņēmumam.

• 100% kapitāla daļas pieder Jelgavas pašvaldībai;

• 2015. gada apgrozījums - ~4milj./€;

• 265 strādājošie;

• Pārvaldām 407 ēkas (~ 700.000 m2);

• 14899 dzīvokļu

• 30 094 iedzīvotāju

• apkopjamā teritorija 1.2025 tūkst. m2;;

Uzņēmums strādā brīvā tirgus un konkurences apstākļos!



Pārvaldīšanas uzdevums



Dzīvojamo māju pārvaldīšana

Uzticība

Informēts un zinošs 

dzīvokļu īpašnieks
Profesionāls

pārvaldnieks



Dzīvokļa īpašnieks

• Ir vairāki veidi kā kļūt par dzīvokļu īpašnieku. Dzīvokli
var nopirkt, privatizēt, mantot un iegūt to izsolē. Līdz
ar kļūšanu par dzīvokļa īpašnieku, viņam ir
pienākums piedalīties mājas kopīpašumā esošās
daļas pārvaldīšanā un apsaimniekošanā atbilstoši
viņa īpašumā esošajai mājas kopīpašuma domājamai
daļai

• Dzīvokļa īpašuma iegāde – tas ir atskaites punkts,
kad par savu nekustamo īpašumu jārūpējas pašam
dzīvokļu īpašniekam



Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas 
nodrošināšana

1. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas nodrošināšana
(tajā skaitā ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu
saistītu lēmumu pieņemšana, darījumu slēgšana) ir
dzīvojamās mājas īpašnieka pienākums;

2. Uzdodot pārvaldniekam pārvaldīšanas uzdevumu,
dzīvojamās mājas īpašnieka pienākums ir
nodrošināt šā uzdevuma izpildei nepieciešamo
finansējumu.



«Parastā» situācija lēmumu pieņemšanā

Ko darīt?

Nevar izlemtPAR PRET



Tradicionālās komunikācijas metodes

• Semināri par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanu 
«Dzīvo siltāk»

• Semināri dzīvokļu īpašniekiem

• Atvērto durvju dienas

• Publikācijas masu saziņas līdzekļos un TV

• SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» ikgadējā avīze 
dzīvokļu īpašniekiem «Darīsim kopā»

www.nip.lv

http://www.nip.lv/


Jauna risinājuma nepieciešamība

• Pārvaldīšanas informācijas apjoma palielināšanās;

• Informācijas pieejamība jebkurā pasaules vietā;

• Nepārtraukta informācijas pieejamība (24/7);

• Centralizēta informācijas aktualizācija;

• Saziņa ar pārvaldnieku;

• Savstarpēja dzīvokļu īpašnieku saziņa, informācijas 
apspriešana un lēmuma pieņemšana.



• Mājas lieta – dzīvojamās mājas tehniskās, juridiskās
un finanšu informācijas kopums un tā izmaiņas mājas
dzīves cikla laikā;

• Mājas lieta ir iekārtojama par katru dzīvojamo māju;

• Mājas lietu var iekārtot gan papīra dokumenta, gan
elektroniska dokumenta veidā;

Informācija par māju – mājas lieta



Iespējas mūsdienās

– Internets, datori, telefoni, planšetes



Mājas 
lieta

Kontaktper
sona

Video 
semināri

Informācija 
par māju

Papildus 
iespējas

Informatīvās sistēmas struktūra



www.nip.lv



• Atbilstības pārbaude – tas ir process, kurā pārvaldnieks
pārliecinās vai Informatīvās sistēmas lietotājs ir dzīvokļu
īpašnieks

Autentifikācija



• Mājas lietas caurskate elektroniskā formātā;

Sistēmas iespējas (1)



• Finanšu līdzekļu aprites 
caurspīdīguma 
nodrošināšana

Sistēmas iespējas (1.1)

• Remontdarbu tāmju apskate



Sistēmas iespējas (2)

• Pārvaldīšanas un saņemto 

pakalpojumu rēķinu krātuve

• Elekroniska rēķinu apmaksa

• Ūdens skaitītāju 

rādījumu nodošana



• Informācija par atsevišķu dzīvokļa īpašnieku 

neizpildītajām finanšu saistībām

Sistēmas iespējas (3)



• Operatīvas saziņas 

organizēšana ar pārvaldnieku

Sistēmas iespējas (4)

• Operatīvas saziņas 

organizēšana ar pakalpojumu 

sniedzējiem un citiem pilsētas 

uzņēmumiem

• Savstarpējas saziņas 

nodrošināšana 

reģistrētajiem 

lietotājiem dzīvojamās 

mājas robežās



• Dzīvokļa īpašnieka iespēja deleģēt īrnieka pieeju 

atsevišķām darbībām

Sistēmas iespējas (5)



• Reģistrējušies 8189 dzīvokļu īpašnieki;

• 89% no ikmēneša nodotajiem skaitītāju rādījumiem tiek 

nodoti elektroniski;

• 37% klientu ir atteikušies no rēķinu saņemšanas papīra 

formātā;

• Aktīvi izmantota iespēja uzdot jautājumus pārvaldniekam 

un pakalpojumu sniedzējiem.

Rezultāti



• Samazinājies nepamatotu pārmetumu un jautājumu skaits par 

dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un finansiālajiem resursiem.

• Solis pretī ilgtspējīgu lēmumu pieņemšanai un 

kvalitatīvai dzīvojamo māju pārvaldīšanai!

Atziņas



Obligāti veicamās pārvaldīšanas 
darbības

• Dzīvojamās mājas uzturēšana;

• Pārvaldīšanas darbu plānošana, organizēšana un 
pārraudzība;

• Dzīvojamās mājas lietas vešana;

• Līguma slēgšana ar zemesgabala īpašnieku par piesaistītā 
zemesgabala lietošanu;

• Informācijas sniegšana valsts un pašvaldību 
institūcijām

Dzīvojamās mājas energoefektivitātei izvirzīto 
minimālo prasību izpildes nodrošināšana.



Renovācijas pirmsākumi
• 2001.gadā veicām gala sienu siltināšanu un kāpņu telpu logu 

bloku nomaiņu.

• Neesot valsts programmai renovācijas pasākumu atbalstam, 
finansējuma tika meklēts ārpus valsts teritorijas.



Vācijas – Latvijas vides aizsardzības pilotprojekta “Jelgavas pilsētas 
siltumapgādes sistēmas modernizācija” realizācija

Veikta 2 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācija.

Sasniedzot siltumenerģijas patēriņa samazinājumu vismaz 50%:

– Sedz 40% (bez PVN) no renovācijas kopējām izmaksām;

– izstrādā darbu aprakstu izpildes kvalitātes nodrošināšanai;

– veic būvuzraudzību.

Vācijas Federālās Republikas Vides, dabas aizsardzības un reaktoru drošības federālā ministrija
abos projektos kopā investēja vairāk kā 180 000 €.

600 dzīvokļu aprīkošana ar apkurei patērētās siltumenerģijas sadalītājiem (alokatoriem).

Izveidota Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra (ZREA)

Izstrādāta koncepcija siltumenerģijas patēriņa samazināšanai Jelgavā dauddzīvokļu ēkās par 
50%.



ENERGOEFEKTĪVĀKĀ ĒKA LATVIJĀ 2010



Energoefektīva ēku būvniecība un rekonstrukcija.
Vācu kvalitāte Latvijā



Valsts atbalsta programma
• Renovētas 18 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

Raiņa 9
Lielā 39

Kalnciema ceļš 99

Brīvības bulvāris 28

Dobeles 12Kr. Baroina 19

Kalnciema ceļš 101

Raiņa 3

Raiņa 10

Lāčplēša 19a

Dobeles 8

Kronvalda 5



Pašvaldība
SIA Jelgavas nekustamā 

īpašuma pārvalde

Uzņēmuma īpašnieks

Sadarbības partneris

Administratīvās teritorijas 

pārvaldes institūcija

• Dzīvokļa īpašnieks

• Pasūtītājs



Nekustamā īpašuma 
pārvaldnieks

Pašvaldība

Dzīvokļa īpašnieks

Īrnieks



Pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums (1)

• Starp Jelgavas pašvaldību un pārvaldnieku 2007.gada

26.februārī noslēgts (2014.gada 12.jūnijā pārjaunots)

Pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums, kurā paredzēti

pašvaldības nekustamo īpašumu, tajā skaitā dzīvokļu

pārvaldīšanas pasākumi un to apmaksa.

– Izveidots pašvaldībai piederošo brīvo dzīvokļu uzskaites

reģistrs e-vidē

– Izveidota darba grupa pašvaldības īrnieku parādu izvērtēšanai



Pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums (2)

• Pašvaldība uzdod un finansē:

– brīvo dzīvokļu uzraudzība;

– neizīrēto dzīvokļu uzturēšana (pārvaldīšanas un pakalpojumu

izmaksas);

– remontdarbu apmaksa, ja dzīvojamai mājai nav finanšu uzkrājuma;

– renovācijas darbu apmaksa;

– pirmstiesas darbības izdevumu apmaksa;

– tiesāšanās izdevumu apmaksa;

– tiesu spriedumu izpildei nepieciešamo izdevumu apmaksa;

– parādu segšana (īrnieks miris, pārvietots sociālās aprūpes iestādē,

tiesu izpildītājs atzinis ka parāds nav atgūstams).



JELGAVAS PILSĒTAS 
PAŠVALDĪBAS DZĪVOJAMĀ 

FONDA UZRAUGS



Dzīvokļu saraksts

• Dzīvokļu saraksta sadaļā ir iespējams apskatīt visus dzīvokļus, to statusu, esošā īrnieka datus un 
līguma pamatinformāciju;

• Iespēja veikt atlasi pēc dzīvokļa statusa;
• Pieeja dzīvokļa atbrīvošanai (esošā statusa nomaiņa uz statusu «Brīvs»);
• Pieeja Domes lēmuma, pārvaldnieka līguma un papildpersonu datu pievienošanai;
• Pieeja dzīvokļa apsekošanas vai dažādu piezīmju datu pievienošanai;
• Pieeja dzīvokļa raksturojošo lielumu informācijai.



Līgumi

35

• Līgumu saraksta sadaļā ir iespējams apskatīt visus līgumus, gan aktuālos, gan arhivētos;
• Iespēja veikt atlasi pēc līguma statusa.



Ienākošie maksājumi un saistības 
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Uzdevumi
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Darbības ar parādniekiem
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Paldies par uzmanību!

www.nip.lv

info@jnip.lv

Tel.: +371 63020605


