
 

 

 

 

 

Kuldīgas novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“KULDĪGAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” 

 

VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒĢIJAS 

IZPILDE 2019. gadā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuldīga, 2020 

  



2 
 

SATURS 

 

VĪZIJA UN MISIJA …………………………………………………………………………..3 

UZŅĒMUMA DARBĪBAS VIRZIENI ………………………………………………………3 

VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU ………………………………………….5 

FINANŠU MĒRĶU IZPILDE ………………………………………………………………..8 

NEFINANŠU MĒRĶU IZPILDE …………………………………………………………...11 

UZŅĒMUMA SNIEGTO PAKALPOJUMU APJOMU RĀDĪTĀJI ………………………..13 

 

  



3 
 

VĪZIJA UN MISIJA 
 

Vīzija: "Iedzīvotāju partneris Nr. 1 vides un ikdienas uzlabošanā, un pakalpojumu inovācijā". 

Misija: "Kā ekspertu komanda esam soli priekšā visiem, sniedzot daudzpusīgus un inovatīvus 

pakalpojumus ikvienam klientam".  

 

UZŅĒMUMA DARBĪBAS VIRZIENI 
 

Sabiedrības attīstības virzieni sagatavoti saskaņā ar Kuldīgas novada Attīstības programmu 2014. – 

2020. gadam un Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014. – 2030. gadam. 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” uzdevums ir komunālo 

pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem, uzņēmumiem, organizācijām un iestādēm, kā arī dzīvojamo 

un nedzīvojamo ēku apsaimniekošana Kuldīgā un Kuldīgas novada pagastos. 

Par sniegtajiem pakalpojumiem atbild vairākas struktūrvienības. 

Zaļumsaimniecības daļa: 

 Zālienu pļaušana, 

 Dzīvžogu cirpšana, 

 Puķu stādīšana, 

 Puķu stādījumu kopšana, 

 Kapavietu reģistrācija, 

 Kapsētu apsaimniekošana, 

 Kapličas noma 

 2 pilsētas strūklaku apkope, 

 6 stacionāro WC apkopšana, 

 Skuju vītņu pīšana un to izvietošana pie pilsētas ēkām Valsts svētku laikā. 

Ielu un laukumu apsaimniekošanas daļa: 

 Ielu un ceļu laistīšana, slaucīšana, greiderēšana, kaisīšana un sniega tīrīšana, 

 Ielu uzturēšana un remonts, 

 Sētnieku darbs, 

 Ietvju un zālāju kopšana ziemas un vasaras periodos, 

 Karoga izkāršana valsts svētkos, svinamās un piemiņas dienās, 

 Atkritumu laukumu kopšana pie daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, 

 Bruģīšu un ietvju ravēšana, 

 Atkritumu urnu iztukšošana pie soliņiem, ēkām, 

 Uz zemes nomesto atkritumu savākšana. 

 Pilsētas kultūras un sporta pasākumu nodrošināšana ar satiksmes kustības izmaiņām 

un drošību, 

http://www.kkp.lv/pakalpojumi/zaumsaimnieciba/
http://www.kkp.lv/pakalpojumi/ielu-un-laukumu-uzturesana/
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Īpašumu apsaimniekošanas daļa: 

 Nedzīvojamo telpu iznomāšana un apsaimniekošana, 

 Dzīvojamo māju apsaimniekošana, 

 Pašvaldības dzīvokļu apsaimniekošana. 

Būvniecības un remonta daļa: 

 Dzīvojamais fonds (iekštelpu un jumta remonts), 

 Nedzīvojamais fonds (iekštelpu remonts), 

 Koka logu, durvju un kāpņu izgatavošana, 

 Koka detaļu (durvis, logi, kāpnes) restaurācija, 

 Mārtiņsalas koka laipu montāža/demontāža, 

 Rotaļlaukumu vingrošanas atribūtu remonts, 

 Soliņu, atkritumu urnu uzstādīšana/remonts, 

 Pilsētas svētku un pasākumu tehniskā aprīkojuma montāža, demontāža un uzturēšana, 

 Citi saimniecības darbi pilsētā. 

Tehniskās bāzes un atkritumu apsaimniekošanas daļa: 

 Dažādu transportlīdzekļu pakalpojumu sniegšana, 

 Sadzīves atkritumu savākšana un nogādāšana uz poligonu, 

 Šķiroto sadzīves atkritumu savākšana, šķirošana un pārdošana otrreizējai pārstrādei, 

 Bīstamo atkritumu savākšana un nodošana utilizācijai, 

 Būvgružu un lielgabarīta atkritumu savākšana, šķirošana, nodošana otrreizējai 

pārstrādei un nodošana apglabāšanai poligonā, 

 Nolietoto elektropreču savākšana, šķirošana un nodošana utilizācijai, 

 Būvgružu konteineru noma, 

 Bio WC noma, 

 Pilsētas kultūras un sporta pasākumu nodrošināšana ar pārvietojamo tualešu 

izvietošanu, izvešanu un aizvešanu. 

Tirgus apsaimniekošanas daļa: 

 Pārtikas preču tirgus apsaimniekošana, 

 Rūpniecības preču tirgus apsaimniekošana, 

 Ziedu tirgus apsaimniekošana, 

 Tirgus organizēšana dažādos pašvaldības rīkotos pasākumos. 

  

http://www.kkp.lv/pakalpojumi/ipasuma-apsaimniekosana/
http://www.kkp.lv/pakalpojumi/galdnieciba-un-buvnieciba/
http://www.kkp.lv/pakalpojumi/transporta-pakalpojumi/
http://www.kkp.lv/pakalpojumi/atkritumu-apsaimniekosana/
http://www.kkp.lv/pakalpojumi/tirgus/
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1. VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU 
 

Kapitālsabiedrība Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  

“Kuldīgas komunālie pakalpojumi”. 

Juridiskais statuss Sabiedrība ar ierobežotu atbildību. 

Pamatdarbības veids Komunālie pakalpojumi un īpašumu 

apsaimniekošana. 

Reģistrācijas numurs  56103000221 

PVN numurs LV56103000221 

Juridiskā adrese Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, 

LV-3301. 

Faktiskā adrese Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, 

LV-3301. 

Reģistrācijas datums 

Uzņēmumu reģistrā 

30.09.1991. 

Reģistrācijas datums 

Komercreģistrā 

24.04.2003. 

Dalībnieku pilns 

vārds, personas kods, 

daļu īpatsvars % 

Kuldīgas novada pašvaldība 100%. 

Valde Pēteris Gobzemis – valdes priekšsēdētājs (līdz 

27.12.2019., 

Artis Roberts – valdes loceklis (no 27.12.2019. 

valdes priekšsēdētājs) 

Sabiedrības galvenie 

darbības veidi, 

NACE klasifikators 

16.23 – Namdaru un galdniecības izstrādājumu 

ražošana. 

38 – Atkritumu savākšana, apstrāde un 

izvietošana; materiālu pārstrāde. 

39 – Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas 

pakalpojumi. 

43 – Specializētie būvdarbi. 

49 – Sauszemes transports un cauruļvadu 

transports. 

68 – Operācijas ar nekustamo īpašumu. 

68.32 – Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par 

atlīdzību vai uz līguma pamata. 

77 – Iznomāšana un ekspluatācijas līzings. 

81.2 – Uzkopšanas darbības. 

81.3 – Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības. 

96.03 – Apbedīšana un ar to saistītā darbība. 

Licences Starptautiskajiem kravas pārvadājumiem ar kravas 

automobiļiem. 
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Apliecības Būvkomersanta reģistrācijas apliecība, 

reģistrācijas Nr. 5325-R. Ceļu projektēšanai, 

būvdarbu veikšanai, vadīšanai un būvuzraudzībai. 

Atļaujas Sadzīves atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, 

glabāšanai, pārkraušanai. 

Ekonomikas 

ministrijas 

Dzīvojamo māju 

pārvaldnieku reģistrs 

Nr. 285. Reģistrēts no 24.09.2012. Pakalpojumu 

sniegšanas teritorija Kuldīgas nov., Kuldīga. 

 

1.1. Pamatkapitāls 

 

“Kuldīgas komunālo pakalpojumu” pamatkapitāls ir  1 068 230,00 EUR (viens miljons 

sešdesmit astoņi tūkstoši divi simti trīsdesmit eiro un nulle centi), ko veido 1 068 230,00 

EUR (viens miljons sešdesmit astoņi tūkstoši divi simti trīsdesmit eiro un nulle centi) daļas. 

Vienas daļas nominālvērtība ir 1 (viens) EUR. 

 

1.2. Dalībnieki 

 

“Kuldīgas komunālo pakalpojumu” dalībnieks ir Kuldīgas novada pašvaldība.  

 

1.3. Vadības modelis 

 

“Kuldīgas komunālo pakalpojumu” augstākā pārvaldes institūcija ir Dalībnieku sapulce, 

kuras funkcijas pilda kapitāla daļu turētājs. 

“Kuldīgas komunālo pakalpojumu” pārstāvību nodrošina Valde, kuras sastāvā ir divi 

locekļi.  

 

1.4. Uzdevumi un funkcijas 

 

 Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Kuldīgas novada pašvaldības administratīvajā 

teritorijā, tai skaitā: sadzīves atkritumu savākšana, pārvadāšana, pārkraušana un 

šķirošana; sadzīves atkritumu nogādāšana pārstrādei vai apglabāšanai atkritumu 

poligonā. 

 Parku, skvēru, ietvju, publiskā lietošanā esošo teritoriju un zaļo zonu uzturēšana un 

sakopšana, tai skaitā: puķu un ziemciešu stādīšana, puķu un ziemciešu dobju 

uzturēšana, puķu piramīdu un puķu trauku uzstādīšana un uzturēšana, apstādījumu 

laistīšana; koku un krūmu stādīšana un uzturēšana, sauso un bojāto koku 

nozāģēšana; parku, skvēru, zaļo zonu un citu publiskā lietošanā esošo teritoriju 

pļaušana; citu publiskā lietošanā esošo teritoriju uzturēšana.  

 Ielu un laukumu uzturēšana ceļu satiksmei drošā stāvoklī: ielu, laukumu, ietvju 

tīrīšana, kā arī uzturēšana ziemas apstākļos; avārijas bedru likvidēšana; ielu 

stāvokļa tehniskā uzraudzība; ceļa zīmju un norāžu izvietošana.  
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 Sabiedrisko tualešu, tajā skaitā pārvietojamo biotualešu publiskās vietās, uzturēšana 

Kuldīgas pilsētas teritorijā. 

 Kuldīgas novada pašvaldības izveidoto Kuldīgas pilsētas kapsētu uzturēšana. 

 Glābšanas dienesta teritorijas apkopšanas nodrošināšana publiskajā peldvietā 

Kuldīgas pilsētā pie Ventas rumbas. 

 Pārvaldīt un apsaimniekot pašvaldības dzīvojamo fondu Kuldīgas novadā (Kuldīgas 

pilsētā un Kuldīgas novada pagastos). 

 Pārvaldīt un apsaimniekot pašvaldības nedzīvojamā fondā ietilpstošos objektus 

Kuldīgas pilsētā. 

 Pārvaldīt dzīvojamās mājas. 

 Eiropas Savienības, valsts un pašvaldības finansējuma piesaiste, projektu 

koordinēšana un uzraudzība savas kompetences ietvaros; 

 Atbildēt uz juridisko un fizisko personu vēstulēm (iesniegumiem, sūdzībām, 

priekšlikumiem). 

 Sadarboties ar valsts un pašvaldības institūcijām. 

 SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” vēsture sākas no 1945. gada maija, kad tiek 

dibināts Kuldīgas komunālais kantoris. Pirmās ražošanas nozares tai laikā bija pirts 

un dārzniecība. Kopš tā laika uzņēmums ir audzis un būtiski pārveidojies.  

 1991. gada septembrī uzņēmums tiek pārdēvēts par Kuldīgas pilsētas pašvaldības 

uzņēmumu „Komunālo uzņēmumu kombināts” un pirmo reizi tas tiek noreģistrēts 

LR Uzņēmumu reģistrā. 

 2003. gadā pašvaldības uzņēmums tiek pārveidots par SIA „Kuldīgas komunālie 

pakalpojumi” ar 100% Kuldīgas pilsētas Domes kapitāla daļu, tiek apstiprināta 

valde 3 cilvēku sastāvā. 

 2007. gada 1. aprīlī uzņēmumam tiek pievienots SIA „Kuldīgas namsaimnieks” un 

uzņēmums uzsāk Kuldīgas pilsētas Domes dzīvojamā un nedzīvojamā fonda 

apsaimniekošanu. 

 No 2009. gada 29. decembra uzņēmums sāk apsaimniekot Kuldīgas pārtikas tirgu. 

2011. gada 10. septembrī tiek pabeigta Pārtikas tirgus āra teritorijas rekonstrukcija 

un labiekārtošana. 

 No 2014. gada 1. janvāra uzņēmums veic Kuldīgas novada 13 pagastu atkritumu 

apsaimniekošanu un dzīvojamo māju apsaimniekošanu. 
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2. FINANŠU MĒRĶU IZPILDE 
 

2.1.            Peļņas zaudējuma aprēķins EUR 

  2017 2018 

Salīdzināj

umā ar 

iepriekšējo 

gadu EUR 

Salīdzināj

umā ar 

iepriekšējo 

gadu % 

2019 

Salīdzinājumā 

ar iepriekšējo 

gadu EUR 

Salīdzināj

umā ar 

iepriekšējo 

gadu % 

Neto apgrozījums 2744792 3116121 371329 114% 3384157 268036 109% 

Pārdotās produkcijas 

ražošanas izmaksas 
2538539 2837713 299174 112% 

3263337 
425624 115% 

Bruto peļņa no 

apgrozījuma 
206253 278408 72155 135% 

120820 
-157588 43% 

 Administrācijas 

izmaksas 
254021 290458 36437 114% 

-328053 
-618511 -113% 

Pārējie uzņēmuma 

saimnieciskās darbības 

ieņēmumi 

54807 43902 -10905 80% 

46515 

2613 106% 

Pārējās uzņēmuma 

saimnieciskās darbības 

izmaksas 

8238 12555 4317 152% 

-19136 

-31691 -152% 

Pārējie procentu 

ieņēmumi un 

tamlīdzīgi ieņēmumi 

2 2 0   

22 

20 1100% 

Procentu maksājumi 

un tamlīdzīgas 

izmaksas 

14690 11957 -2733 81% 

-11741 

-23698 -98% 

Peļņa  pirms ārkārtas 

posteņiem un 

nodokļiem 

-15887 7342 23229 -46% 

191573 

184231 2609% 

Peļņa  pirms 

nodokļiem 
-15887 7342 23229 -46% 

  
-7342   

Uzņēmuma ienākuma 

nodoklis 
-3525 2184 5709 -62% 

-1339 
-3523 -61% 

Atliktais uzņēmuma 

ienākuma nodoklis 
21705   -21705   

  
0   

Pārējie nodokļi      0     0   

Pārskata gada peļņa  

pēc nodokļiem 
2293 5158 2865 225% 

-192912 
-198070 -3740% 

2.1.  
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2.2. Neto apgrozījums pa nozarēm 

  2017 2018 

Salīdzinājumā 

ar iepriekšējo 

gadu EUR 

Salīdzinājumā 

ar iepriekšējo 

gadu % 

2019 

Salīdzinājumā 

ar iepriekšējo 

gadu EUR 

Salīdzinājumā 

ar iepriekšējo 

gadu % 

Dzīvojamo māju un 

pašvaldības dzīvokļu 

apsaimniekošana 

834049 901308 67259 108% 1033398 132090 115% 

Nedzīvojamo telpu 

iznomāšana un 

apsaimniekošana 

177012 185830 8818 105% 186335 505 100% 

Ielu un ietvju 

uzturēšana un tīrīšana 

(Sētnieki) 

332471 347236 14765 104% 360206 12970 104% 

Parku, skvēru, zaļo 

zonu, pilsētas dārza, 

kapsētu, stacionāro 

un pārvietojamo 

konteinera tipa 

sanitāro mezglu 

uzturēšana 

295494 300649 5155 102% 305863 5214 102% 

Atkritumu 

apsaimniekošana 
516494 666174 149680 129% 724795 58621 109% 

Transports 24489 16705 -7784 68% 13823 -2882 83% 

Ielu ikdienas 

uzturēšana 
317291 339356 22065 107% 405954 66598 120% 

Būvniecība un 

remonts 
129512 178044 48532 137% 149987 -28057 84% 

Tirgus (rūpniecības 

preču, pārtikas un 

puķu) 

43734 39673 -4061 91% 36199 -3474 91% 

Tirgus pasākumi 34820 39093 4273 112% 45513 6420 116% 

Autoosta 31714 95160 63446 300% 96625 1465 102% 

Pārējie ieņēmumi 7712 6893 -819 89% 254598 247705 3694% 

KOPĀ 2744792 3116121 371329 114% 3384157 268036 109% 

 

2.3. Samaksātie nodokļi un nodevas 

  

  2017 2018 2019 

Iedzīvotāju ienākumu nodoklis 155862 152340 189472 

Darba devēja un darba ņēmēja sociālās 

apdrošināšanas iemaksas 
329498 403576 500445 

Pievienotās vērtības nodoklis (pēc PVN 

deklarācijas) 
326617 421319 392412 

Nekustamā īpašuma nodoklis 2256 3495 3720 

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 687 740 846 

Uzņēmuma ienākuma nodoklis 2968 2976 1624 

KOPĀ 817888 984446 1088519 

Darbinieku skaits 159 174 196 

Samaksāti nodokļi uz 1 darbinieku EUR 5144 5658 5554 
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2.4. Vidējais darbinieku skaits 

Struktūrvienības/ Gadi 2016  2017  2018  2019 

Atkritumu apsaimniekošana 
16 16 16 15 

Sanitārā tīrīšana 
49 45 43 42 

Zaļumsaimniecība 
13 13 13 13 

Pilsētas parks 
3 3 3 3 

Kapi 
3 3 3 3 

WC 
2 2 2 2 

Projektēšana 
3 3 5 7 

Noliktava 
1 1 1 2 

Ielu un laukumu apsaimniekošana 
3 4 6 8 

Būvniecība un remonts 
5 9 18 29 

Dzīvojamo māju apsaimmniekošana 
15 16 17 20 

Pašvaldības dzīvokļu apsaimmniekošana 
3 2 2 2 

Nedzīvojamo telpu apsaimmniekošana 
11 10 11 13 

Tirgi (Pārtikas, rūpniecības, puķu, gada 

tirgi) 
4 4 3 3 

Tehniskā bāze 
12 10 11 11 

Autoosta 
  4 4 4 

Administrācija 
14 14 16 19 

KOPĀ 
157 159 174 196 
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3. NEFINANŠU MĒRĶU IZPILDE 
 

Nosaukums Veicamie uzdevumi 
2019. gada 

izpilde % Piezīmes 

  
    

  

Zaļumsaimniecības daļa    

  Kapsētu ceļu segumu uzlabošana. 90 
  

  

  Meža kapos jaunas teritorijas apgūšana. 50 
  

  

  Darba apstākļu uzlabošana strādājošajiem. 50 
  

  

  

    

  

Ielu un laukumu 

apsaimniekošanas daļa    

  
Noturēt un palielināt esošo ārējo pakalpojumu – kopjamo teritoriju 

– apjomu. 
100 

  

  Pilsētā palielināt atkritumu urnu skaitu un atjaunot esošās.  100   

  
Dabas takās izvietot zīmes “Ko atnesi, to aiznes”, tā izglītojot 

sabiedrību savākt aiz sevis atkritumus. 
100 

  

  

  
Izskatīt jautājumus par ceļa zīmju izvietojumu un atbilstību ceļu 

satiksmes noteikumiem un valsts standartiem. 

    

100   

  
Sniegt priekšlikumus drošai transporta un gājēju kustībai. Dalība 

Kuldīgas novada Domes Transporta komisijā. 
60 

  

  

Sniegt priekšlikumus par ielu posmiem, prioritātēm un 

iespējamajiem no jauna izbūvējamiem ceļiem un to projektēšanas 

darbiem, saskaņojot dažādus projektus. 

60   

  
  

  

Nodrošināt pašvaldības piešķirto naudas līdzekļu mērķdotācijas 

pilsētas ielām un pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēto 

līdzekļu izlietojuma plānošanu un izmantošanu. 

50   

  
  

  

Izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus, kas saistīti ar 

transporta kustības organizāciju, ielu un laukumu tehnisko 

stāvokli un vēlamajiem uzturēšanas un remonta darbiem. 

90   

    

    

Īpašumu 

apsaimniekošanas daļa  

    
  

  

Noturēt un palielināt tirgus daļu. Palielināt pārvaldīšanā un 

apsaimniekošanā esošo rentablo māju skaitu, motivējot 

Pārvaldīšanas līgumu slēgšanu ar SIA “Kuldīgas komunālie 

pakalpojumi”. 

80   

    

    

  
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecība Vakara ielā 6, 

Kuldīgā. 
5 

Projektēšana ir gandrīz 

pabeigta, nepieciešami 

precizējumi pēc 

būvvaldes ieteikuma 

  
Mājokļu politikas izstrādāšana Kuldīgas novada pašvaldības 

dzīvokļiem. 
40 

  

  
Liepājas – Aizputes ielas krustojumā skvērā attīstīt ziedu 

tirdzniecību. 
0 

  

  
Kuldīgas Pārtikas preču tirgus paviljona, Aizputes ielā 2a, griestu 

siltināšana. 
100 

  

  Projektēšanas nodaļas attīstība. 60   

  
Palielināt energoefektivitāti uzņēmuma apsaimniekotajās 

dzīvojamajās mājās. 
50 

  

  

Dzīvojamo māju sakārtošana vecpilsētas teritorijā – vēsturiskās 

apbūves zonā esošo daudzdzīvokļu māju renovācija (jumti un 

fasādes). 

80   

  
  

      

http://www.kkp.lv/pakalpojumi/zaumsaimnieciba/
http://www.kkp.lv/pakalpojumi/ielu-un-laukumu-uzturesana/
http://www.kkp.lv/pakalpojumi/ielu-un-laukumu-uzturesana/
http://www.kkp.lv/pakalpojumi/ipasuma-apsaimniekosana/
http://www.kkp.lv/pakalpojumi/ipasuma-apsaimniekosana/
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Sadarbojoties ar pašvaldību, veikt daudzdzīvokļu dzīvojamo 

masīvu pagalmu kompleksu labiekārtošanu Kuldīgā. 
80 

  

  
Novērst pastiprināta mitruma un ūdens uzkrāšanos daudzdzīvokļu 

māju piegulošajās teritorijās. 

    

50   

  

Vidi piesārņojošo un degradējošo objektu sakārtošana, kā arī 

iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju izbūve daudzdzīvokļu māju 

teritorijās. 

    

60 
  

  

Pilnveidot uzskaites un norēķinu sistēmu par sniegtajiem 

pakalpojumiem, izmantojot tehnoloģiju attīstību un interneta 

resursu pieejamību un sniegtās iespējas. 

    

60 
  

  
Optimizēt pašvaldības dzīvojamā fonda (īres dzīvokļu) pārvaldību 

un apsaimniekošanu. 
50 

  

  
Izstrādāt ekonomiski pamatotu Kuldīgas novada pašvaldības 

nekustamo īpašumu apsaimniekošanas plānu. 

50   

    

  
Veicināt dzīvokļu īpašnieku izpratni par kopīpašuma 

līdzīpašnieku tiesībām un pienākumiem. 

60   

    

  

Popularizēt ēku un to pieguloši teritoriju kvalitatīvu 

apsaimniekošanu, apgūstot Eiropas Savienības, valsts un 

pašvaldības pieejamo līdzfinansējumu. 

0 Nav realizēts neviens 

projekts 

  

Kuldīgas autoostā, Adatu ielā 9, nodrošināt pieejamus, 

kvalitatīvus, drošus un vides prasībām atbilstošus sabiedriskā 

transporta pakalpojumus. 

90 

  

  

    
  

Būvniecības un remonta 

daļa    

  
Ventspils ielā 15a, Kuldīgā, telpu pielāgošana galdniecībai, 

darbinieku ģērbtuvju un tualešu izbūve. 
100 

  

  
Galdniecības no telpām Dārzniecības ielā 9, Kuldīgā, pārvietošana 

uz jaunajām telpām Ventspils ielā 15a. 
100 

  

  Kuldīgas novada svētku un pasākumu tehniskais nodrošinājums. 90   

  
Avārijas brigādes izveide, nodrošinot pakalpojumu un resursu 

nepārtrauktu piegādi, apsaimniekojamās ēkās Kuldīgas novadā. 
95 

  

  
Autoparka, instrumentu un iekārtu remonts, uzturēšana un jaunu 

tehnisko līdzekļu iegāde, lai darbu veiktu operatīvi un kvalitatīvi. 
80 

  

  Darbinieku kvalifikācijas celšana, atbilstoši tirgus prasībām. 80   

  
Kuldīgas novada parku, rotaļu laukumu, dabas taku, peldvietu, 

atpūtas vietu elementu uzturēšana un remonts. 
80 

  

Tehniskās 

bāzes un atkritumu 

apsaimniekošanas daļa 

    

  

  Pašizgājēja automašīnas ar manipulatoru iegāde. 100   

  

Turpināt izglītot sabiedrību par pareizu otrreiz pārstrādājamo 

atkritumu šķirošanu, tādējādi samazinot poligonos noglabājamo 

atkritumu daudzumu un palielinot atkārtotai izmantošanai šķiroto 

atkritumu apjomu. 

100 

  

  

Atkritumu apjomu datu uzskaiti veikt jaunajā programmā 

ASMILIS, nodrošinot precīzāku uzskaiti, labāku plānošanu, 

iespējamo kļūdu novēršanu. 

70 

  

Administrācija       

  Nodrošināt efektīvu komunikāciju ar klientiem 80   

  

Klientu informēšana, izmantojot www.kkp.lv, Facebook, e-pastu, 

tālruni, sms apziņošanas sistēmu, rēķinu otrās puses kā reklāmas 

laukumus, pašvaldības informatīvo izdevumu “Kuldīgas Novada 

Vēstis”, laikrakstu “Kurzemnieks”.  

100 

  

  www.manskkp.lv izveide.  60 Darbs vēl turpinās. 

  
Grāmatvedības un uzskaites programmu attīstība un pilnveidošana 

– HORIZON. 
85 

  

http://www.kkp.lv/pakalpojumi/galdnieciba-un-buvnieciba/
http://www.kkp.lv/pakalpojumi/galdnieciba-un-buvnieciba/
http://www.kkp.lv/
http://www.kkp.lv/
http://www.kkp.lv/
http://www.kkp.lv/
http://www.manskkp.lv/
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Izglītojošu kampaņu par pareizu otrreiz pārstrādājamo atkritumu 

šķirošanu organizēšana dažādām mērķauditorijām. 
100 

  

  
Korporatīvās sociālās atbildības projekta – Kuldīgas novada lapu 

pūšanas festivāla “Vadi vēju savām rokām” organizēšana.  
100 

  

  Darbinieku apmācība, profesionālā pilnveidošana. 80   

 

 

4. Uzņēmuma sniegto pakalpojumu apjomu rādītāji 

4.1. Savākto un sašķiroto atkritumu apjomi pa gadiem 

  2016 2017 2018 2019 

Sašķiroti atkritumi un nodoti pārstrādei t 386 380 310 509 

Apglabāti atkritumi "Pentuļos" t  5243 5481 5346 5358 

Savākti atkritumi PAVISAM KOPĀ t 5629 5861 5656 5867 

Savākto atkritumu apjoms m3 33635 35958 39580 41949 

Apglabāto atkritumu apjoma t attiecība 

pret atkritumu apjomu m3  0,156 0,152 0,135 0,128 

Savākti atkritumi PAVISAM KOPĀ 

salīdzinot ar iepriekšējo gadu % 112% 104% 97% 104% 

Sašķiroti atkritumi un nodoti pārstrādei 

salīdzinot ar iepriekšējo gadu % 112% 98% 82% 164% 

Sašķiroti atkritumi un nodoti pārstrādei 

no PAVISAM KOPĀ % 7% 6% 5% 9% 

4.2. Īpašumu apsaimniekošanas daļas dzīvojamo māju apsaimniekošana 

  

 Apsaimniekojamā 

platība m2 

Apsaimniekojamo 

dzīvokļu skaits 

Apsaimniekojamo māju 

skaits 

2015 209361 4301 365 

2016 207349 4277 354 

2017 205388 4252 347 

2018 208976 4271 348 

2019 209223 4281 349 
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4.3. Īpašumu apsaimniekošanas daļas nedzīvojamo telpu apsaimniekošana  

 

   Apsaimniekojamā platība m2 Apsaimniekojamo ēku skaits 

2015 13394 21 

2016 13094 20 

2017 12109 20 

2018 12109 20 

2019 16794 22 

4.4. Īpašumu apsaimniekošanas daļas pašvaldības dzīvokļu apsaimniekošana 

 

  

 Apsaimniekojamā 

platība m2 

Apsaimniekojamo 

dzīvokļu skaits 

Apsaimniekojamo 

māju skaits 

2015 54518 1188 54 

2016 53548 1163 53 

2017 51730 1125 48 

2018 49277 1071 43 

2019 45553 983 43 

 

4.5. Zaļumsaimniecības daļas Kuldīgas pilsētā apkopjamās platības m2 

  

Celiņu 

lauk.plat. 
Zāliens 

Stādījumu 

platības 

Dažādas 

citas  
Kopā m2 

Salīdzinot 

ar 

iepriekšējo 

gadu + vai 

- m2 

Salīdzinot 

ar 

iepriekšējo 

gadu % 

2015 34265 425723 8376 538624 1006988     

2016 34265 430476 10046 536424 1011211 4223 100% 

2017 34265 548720 10046 536424 1129455 118244 112% 

2018 34265 578462 10072 536424 1159223 29768 103% 

2019 34777 595738 10072 536424 1177012 17788 102% 
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4.6. Būvniecības un remonta daļas objektu skaits 

gads 
KKP iekšējie 

objekti 

Pašvaldība un 
pašvaldības 

iestādes Pārējie Kopā 

2016 210 97 34 341 

2017 1000 108 36 1144 

2018 1176 110 53 1339 

2019 1356 97 63 1516 

4.7. Ielu un laukumu apsaimniekošanas daļas Kuldīgas pilsētā 

apsaimniekojamo ielu sadalījums pēc seguma veidiem 

  

Ielu 

kopgarums 

km 

Ielu 

kopgarums 

km % no 

kopējā 

garuma 

Ielu platība 

m2 

Ielu platība m2 

no kopējās 

platības 

Melnais segums 34,74 44% 235401 54% 

Akmens bruģis 1,51 2% 7032 2% 

Betona bruģis 5,72 7% 34967 8% 

Grants 37,11 47% 159277 36% 

KOPĀ 79,075 100% 436677 100% 

 

 

4.8. Ielu un laukumu apsaimniekošanas sektora (sētnieku) kopjamās 

platības 100 m2 

 Pilsētas 

teritorija 

Apsaimni

ekojamās 

mājas 

(dzīvojam

ais fonds) 

Apsaimniek

ojamās 

mājas 

(nedzīvojam

ais fonds) 

Līgumi 

(juridiskie, 

privātie) 

KOPĀ 

2016 3320 428 55 122 3925 

2017 3320 465 55 124 3964 

2018 3493 485 55 128 4161 

2019 3493 497 69 122 4181 
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4.9. Apsaimniekojamo tirgu platības un vietu skaits 
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Rūpniecības
preču tirgus

Pārtikas
preču tirgus

Puķu tirgus KOPĀ

Platība m2 3149 1470 499 5118

Tirdzniecības vietu skaits 53 134 14 201


