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Sabiedrības darbības jomas un saimnieciskās darbības rezultāti 2019.gadā 

 

SIA “Ozolnieku KSDU” ir 100% Ozolnieku novada Pašvaldībai piederoša 

kapitālsabiedrība. Sabiedrības pamatuzdevums ir nodrošināt Ozolnieku novada 

ciemus ar sabiedriskajiem pakalpojumiem: 

• Centralizētā ūdensapgāde, kuras ietvaros ūdens tiek iegūts, attīrīts no 

piemaisījumiem un pa cauruļvadiem nogādāts patērētājiem; 

• Centralizētā sadzīves notekūdeņu pieņemšana kanalizācijas tīklā, to aizvadīšana 

uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (NAI), savākto sadzīves notekūdeņu attīrīšana 

un attīrītā ūdens atgriešana dabā; 

• Ozolnieku novada lietus ūdens kanalizācijas sistēmu apsaimniekošana;’ 

• Ozolnieku novadā esošo decentralizēto sadzīves notekūdeņu uzkrāšanas vietu 

reģistra uzturēšana un  reģistrēto notekūdeņu ražotāju uzraudzība un kontrole; 

• Siltumenerģijas ražošana, pārvade un piegāde patērētājiem; 

• Ozolnieku novada ciemu  ielu apgaismojuma uzturēšana; 

• Ozolnieku novada centralizēto ūdensapgādes, kanalizācijas siltumapgādes, ielu 

apgaismojuma tīklu uzturēšana, remonts un attīstības organizēšana; 

• Ozolnieku novada Pašvaldības valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana un  

apsaimniekošana; 

• Privatizētu un privātu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšana un 

apsaimniekošana; 

• Dažādu saimniecisku pakalpojumu (telpu un konstrukciju remonta darbi, 

inženiertehnisko komunikāciju (ūdensapgādes, kanalizācijas, elektrības, apkures), 

koku zāģēšana, zāles pļaušana, asenizācija, ceļu uzturēšanas darbi gan ziemā, gan 

vasarā) izbūve un remonts, sniegšana saskaņā ar atsevišķiem pasūtījumiem vai 

saskaņā ar savstarpēji noslēgtiem pakalpojumu līgumiem.  

 

Tabulā ir apkopoti uzņēmuma darbības salīdzinošie rādītāji par 2018.un 

2019.gadiem. 

 

Postenis/ nozare 2019 2018 

Pieaugums+/ 

samazinājums-, 

EUR % 

Neto apgrozījums  1 879 325 1 565 468 313 856 20.05% 

Ēku pārvaldīšana  327 213 254 737 72 476 28.45% 

Komercdarbība  190 801 152 086 38 715 25.46% 

Siltumsaimniecība  670 289 635 717 34 572 5.44% 

Ūdensapgāde 215 794 162 603 53 191 32.71% 

Attīrīšana un kanalizācija  363 669 290 541 73 128 25.17% 

Elektrosaimniecība  111 559 69 784 41 774 59.86% 

Ražošanas izmaksas  1 763 471 1 473 852 289 619 19.65% 

Ēku pārvaldīšana  286 493 209 906 76587 36.49% 

Komercdarbība  222 661 169 210 53451 31.59% 

Siltumsaimniecība  648 860 658 171 -9311 -1.41% 

Ūdensapgāde 213 996 142 665 71331 50.00% 



Attīrīšana un kanalizācija  288 958 228 458 60500 26.48% 

Elektrosaimniecība  102 503 65 442 37061 56.63% 

Bruto peļņa  115 854 91 616 24 237 26.45% 

Ēku pārvaldīšana  40 720 44 831 -4 111 -9.17% 

Komercdarbība  -31 860 -17 124 -14 736 86.05% 

Siltumsaimniecība  21 429 -22 454 43 883 -95.44% 

Ūdensapgāde 1 798 19 938 -18 140 -90.98% 

Attīrīšana un kanalizācija  74 711 62 083 12 628 20.34% 

Elektrosaimniecība  9 056 4 342 4 713 108.54% 

Administracijas izdevumi 167 365 167 990 -635 -0.38% 

Pārskata gada peļņa vai 

zaudējumi -85 144 -83 122 -2 023 2.43% 

 

Darbība un plānotie darbi 2020. gadā  

 

Kaut arī 2019.gadu uzņēmums ir beidzis ar zaudējumiem, ir izdarīta virkne svarīgu 

darbu sniegto pakalpojumu drošumam un to kvalitātes uzlabošanai visās uzņēmuma 

darbības nozarēs: 

Siltuma nozarē ir izbūvēti jauni, moderni siltumenerģijas pārvades tīkli Ozolniekos. 

Būtiski pilnveidota situma ražošanas un pārvades automatizācija Ozolniekos; 

Palielinātas dzeramā ūdens ražošanas un pārvades jaudas Ānes iedzīvotājiem.  

Daudzās avārijas savu laiku jau sen nokalpojušajos ūdensapgādes un kanalizācijas 

tīklos novēršana ir visai liela uzņēmuma izdevumu pozīcija.  Esam veikuši 

nepieciešamās darbības lai jau 2020.gadā uzsāktu Garozas ciema ūdenssaimniecības 

tīklu izbūvi. Ozolnieku ciems jau 2021.gadā var gaidīt ūdenssaimniecības tīklu izbūvi 

jaunajos rajonos un nomaiņu “vecajos” Ozolniekos.  Papildus tam, tajā pašā projektā,  

tiks izbūvēti arī  jauni lietus ūdens kanalizācijas tīkli, ielu apgaismojums un tiks 

asfaltētas ielas. Visu šo darbu rezultātā uzlabosies gan pakalpojumu sniegšanas 

kvalitāte, gan tīklu remontu izmaksas. 

2019.gadā uzņēmums ir uzsācis arī savu laiku nokalpojušās komunālās tehnikas 

nomaiņu, iegādājies papildus aprīkojuma vienības ielu kopšanai un arī zāles 

pļaušanai. 

Turpinās darbs arī dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas jomā. Esam 

veikuši nepieciešamos darbus un pasākumus lai ar finanšu institūcijas 

“Altum”atbalstu  jau 2020.gadā atsāktos daudzdzīvokļu namu renovāciju un 

siltināšanas darbi novadā. 

 

 


