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1. Vispārīgā informācija par Sabiedrību 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) ir 

Ādažu novada pašvaldības kapitālsabiedrība. 2007.gada 24.aprīlī Ādažu novada dome izdeva 

lēmumu Nr.43 par Sabiedrības dibināšanu. 

Sabiedrības pamatdarbība ir pakalpojumu sniegšana sabiedrisko pakalpojumu jomā 

Ādažu novada iedzīvotājiem, iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām. 

Sabiedrības pamatdarbības veids ir dzeramā ūdens sagatavošana atbilstoši spēkā 

esošajiem Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem. Sabiedrība veic 

dzeramā ūdens piegādi un notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu atbilstoši spēkā esošajiem 

Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem tās apkalpošanas esošajā 

teritorijā.  

Sabiedrība ir reģistrēta Uzņēmumu Reģistrā 2007.gada 6.jūnijā ar vienoto reģistrācijas 

Nr.40003929148. Juridiskā adrese: Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164. 

Sabiedrības dibināšanas dokumenti ir Ādažu novada domes lēmums, statūti. 

Sabiedrības vienīgais dibinātājs ir Ādažu novada dome. Sabiedrības darbu vada valdes 

loceklis. 

Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no kapitāla daļu īpašnieka ieguldījumiem EUR 

1 974 424, kas sadalās 1 974 424 daļās. Vienas daļas vērtība 1 EUR. 2014. gadā Sabiedrība 

strādāja ar 644 tūkst. EUR apgrozījumu un 20,3 tūkst. EUR lielu peļņu. 

Sabiedrības darbība pilnībā tiek uzturēta un nodrošināta no Sabiedrības līdzekļiem. 

Sabiedrībai nav pieejams valsts vai pašvaldības budžeta finansējums pamatdarbības 

nodrošināšanai. Sabiedrības stratēģija un budžets neparedz ziedojumus. Sabiedrībai 

ārpusbilances saistību un ieķīlāto aktīvu nav. 

Pašvaldības finansējums var tikt piešķirts Sabiedrībai kapitāla palielināšanas veidā ar 

mērķi piešķirto finansējumu izmantot konkrētu projektu realizācijai kā arī līdzfinansējuma 

nodrošināšanai ES finansētajos projektos. 

  Lai Sabiedrība varētu pilntiesīgi veikt tai uzticētos uzdevumus tā ir saņēmusi 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas licenci. 

  

Sabiedrības darbības jomas un funkcijas: 

(1) Ūdens ieguve, uzkrāšana un sagatavošana lietošanai līdz padevei ūdensvadā. 

(2) Ūdens piegāde līdz pakalpojuma lietotājam. 

(3) Notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. 

(4) Notekūdeņu attīrīšana un novadīšana virszemes ūdensobjektos. 

Sabiedrības darbinieki ik dienu nodrošina, lai Ādažu novada iedzīvotāji būtu pieejams 

kvalitatīvs dzeramais ūdens, sakarā ar ko patstāvīgi tiek veikts ūdens kvalitātes monitorings. 

Sabiedrībā ir izveidota tehniskā daļa, lai operatīvi tiktu novērstas avārijas 

centralizētajos ūdensapgādes/kanalizācijas tīklos un infrastruktūras objektos.  

Patstāvīgi tiek veikta dzeramā ūdens un notekūdeņu patēriņa uzskaite, notekūdeņu 

savākšana un transportēšana uz attīrīšanas ierīcēm, notekūdeņu attīrīšana, veicot ikdienas 

izplūdes analīzes (notekūdeņu kvalitātes monitoringu), tehnisko noteikumu izstrādāšanu 

objektu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām, ūdens un kanalizācijas sistēmu centralizēto 

tīklu rekonstrukcija, ekspluatācija un paplašināšana, kā arī konsultāciju sniegšana juridiskām 

un fiziskām personām. 
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Sabiedrība patstāvīgi ik dienas veic sekojošus uzdevumus: 

(1) Ūdens ieguves uzkrāšana un sagatavošana lietošanai, novadīšana līdz 

patērētājam un dzeramā ūdens kvalitātes kontrole; 

(2) Avārijas novēršana ūdensapgādes centralizētajā sistēmā; 

(3) Ūdens patēriņa un kvalitātes monitorings; 

(4) Notekūdeņu novadīšana un attīrīšana; 

(5) Notekūdeņu patēriņa un kvalitātes monitorings; 

(6) Tehnisko noteikumu sniegšana ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu 

ierīkošanai; 

(7) Ūdensapgādes un kanalizācijas centralizēto sistēmu būvniecība un 

paplašināšana; 

(8) Konsultāciju sniegšanu juridiskām un fiziskām personām; 

(9) Pakalpojumi uzņēmumiem un fiziskām personām, kas saistīti ar un iekšējo 

ūdensapgādes, kanalizācijas sistēmu būvniecību un ekspluatāciju. 

Sabiedrība plāno un organizē tās attīstību, lai tā būtu spējīga nodrošināt iedzīvotājiem 

un komersantiem notekūdeņu attīrīšanu un dzeramā ūdens piegādi. Tās darbības mērķis ir 

tāds, lai pie mūsdienu straujās tehnoloģiju attīstības tā neatpaliktu, bet ietu laikam līdzi. 

Sabiedrības vadība uzskata, ka Ādažu novads, ņemot vērā tā ģeogrāfisko atrašanās vietu, ir 

viens no perspektīvākajiem novadiem, kurā pastāvīgi pieaug iedzīvotāju skaits un 

ekonomiskā, t.sk. rūpnieciskā, aktivitāte, līdz ar to pieaug Sabiedrības klientu skaits. 

Kopš 2007.gada Sabiedrība ir iesaistījusies ES Kohēzijas fonda finansētajos projektos. 

Pēdējo gadu laikā ir izdevies piesaistīti ievērojamas investīcijas, kuru apmēri ir mērāmi 

gandrīz desmit miljonu EUR apmērā. Visas saņemtās investīcijas ir ieguldītas 

ūdenssaimniecības un notekūdeņu attīstībā. No 2011.gada līdz 2014.gadam ekspluatācijā 

nodota 2.pacēluma dzeramā ūdens sagatavošanas stacija Ādažu ciemā, Ādažu novadā un 

rekonstruēta 2.pacēluma dzeramā ūdens sagatavošanas stacija Kadagas ciemā, Ādažu novadā 

rekonstruētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, izbūvēti un atjaunoti ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīkli 62 km kopgarumā, izbūvētas 13 jaunas un rekonstruētas 3 kanalizācijas 

sūkņu stacijas. Kanalizācijas tīklu ekspluatācijas nodrošināšanai Sabiedrība fondu 

finansējuma ietvaros ir saņēmusi hidrodinamisko mašīnu, kas ir ievērojams ieguvums no 

kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas viedokļa.  

2015.gadā Vides un reģionālās attīstības ministrijā ir iesniegts pieteikums par 

notekūdeņu attīrīšanas ietaišu paplašināšanu un jaunu kanalizācijas sistēmas izveidi.  Uz 

2015. gada vidu esošās Ādažu Centra NAI darbojas ar 93 – 95% noslodzi, un, lai Sabiedrība 

būtu spējīga attīstīties līdz ar novadā pieaugošo iedzīvotāju un komersantu skaitu, nodrošinot 

pakalpojumu pieejamību ikvienam, tai ir nepieciešams paplašināt esošās NAI. 

Vērtējot patērētā ūdens daudzumu un novadīto notekūdeņu daudzumu, dalījumā pa 

patērētāju grupām, ir skaidri redzams, ka ūdens un novadīto notekūdeņu daudzumam ir 

tendence pieaugt. Šis pieaugums ir apmēram 8 līdz 9 individuālo privāto māju pieslēgumi, jo 

šobrīd patstāvīgi notiek jaunu klientu pieslēgšanās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām. 

Būtisks pieaugums patērētajā ūdens daudzumā ir vērojams ne tikai privātajā sektorā - 

mājsaimniecībās, bet arī no komersantu puses, kuru galvenais darbības veids ir rūpniecība. 

Pateicoties rūpīgai finanšu un saimnieciskās darbības plānošanai, Sabiedrība vairāku 

gadu garumā ir noturējusi pakalpojumu tarifus nemainīgā apjomā. Arī turpmāk Sabiedrība 

plāno nodrošināt tarifa saglabāšanu esošā līmenī. 

 

2. Sabiedrības darbības analīze 

 

Sabiedrība piesaistot investīcijas no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem un 

valsts budžeta ar Ādažu novada domes līdzfinansējumu, realizējot projektus 
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“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” un “Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Ādažos, II kārta” tika panākts, ka Ādažu novada ūdens apgādes un notekūdeņu 

kanalizācijas sistēma atbilst Latvijas valsts normatīvo aktu un ES direktīvu prasībām attiecībā 

uz dzeramā ūdens kvalitāti, pazemes ūdeņu aizsardzību, notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu, 

kā arī resursu efektīvu izmantošanu.  

Šobrīd analizējot situāciju, kāda bija pirms Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 

līdzfinansējuma saņemšanas, un pašreiz, ir acīm redzami uzlabojumi. Ādažu centra NAI 

pirms projekta realizācijas: 

   
 

Ādažu centra NAI pēc projekta realizācijas: 

  
 

Sabiedrība ir veiksmīgi atjaunojusi tās rīcībā esošās NAI, kas praktiski tika izbūvētas 

no jauna. NAI jau darbojas ar 95% noslodzi, līdz ar to 2016. – 2017.g. tiek plānots realizēt 

NAI paplašināšanu  (renovāciju), izbūvējot vēl trešo aerotenku ar nepieciešamajām iekārtām, 

kas nodrošinātu 32% jaudas pieaugumu. Izvērtējot šī brīža situāciju ir skaidri redzams, ka 

jārisina jautājums, kas saistīts ar attīrīto notekūdeņu dūņu uzglabāšanu un utilizāciju. Pieaugot 

pārstrādāto notekūdeņu apjomam, ir pieaudzis aktīvo notekūdeņu dūņu daudzums, kura 

apjoms pieaug. Vidēji diennaktī notekūdeņu dūņu apjoms pieaug līdz 8 m³, kas gadā sastāda 

gandrīz 3000 m³. 

Notekūdeņu dūņu izvešanu sagādā uzņēmuma problēmas, kas ir dārgi, gan 

transportēšanā gan uzglabāšanā, tādēļ Sabiedrībā meklē iespējas investīciju piesaistīšanai 

dūņu pārstrādē un uzglabāšanā. 

 

Ūdensapgāde: 

Investīcijas projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” ietvaros, I un 

II kārtā izbūvēti ūdensapgādes tīkli 32 km garumā un rekonstruētas divas otrā pacēluma sūkņu 

stacijas 
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Konstatējot reālo situāciju, kopš brīža, kad tika atjaunotas Sabiedrības ūdens apgādes 

sistēmas, ir strauji pieaudzis iedzīvotāju skaits, kuri veic pieslēgšanos pie ūdensapgādes. 

Viennozīmīgi ir nepieciešama ūdens apgādes sistēmas uzlabošana, lai tā atbilstu iedzīvotāju 

pieaugumam. Lai iedzīvotāji būtu droši par ūdens kvalitāti nākotnē, tiek plānots, ka attīstot 

ūdens apgādes sistēmu tiks noslēgts sadarbības līgums vai arī izveidota laboratoriju, ar kuras 

palīdzību būtu iespējams pārbaudīt ūdens kvalitāti jebkurā diennakts laikā, un saņemto 

informāciju publicēt Sabiedrības mājas lapā www.adazuudens.lv. 

 

Kanalizācija: 

Investīcijas projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” ietvaros I un II 

kārtā izbūvēti kanalizācijas tīkli 30 km garumā un 13 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas.  

Apmēram 65% no attīrīšanas ietaisēs ievadītajiem notekūdeņiem ir no 

mājsaimniecībām, 35 % no ražošanas uzņēmumiem.   

Vienā gadā Sabiedrības NAI tiek pārstrādāti aptuveni 330 līdz 370 tūkstoši kubikmetru 

kanalizācijas notekūdeņu. Pēc Ādažu centra NAI rekonstrukcijas 2011.gadā, pārstrādāto 

notekūdeņu kvalitāte atbilst ES direktīvu un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 

Atsevišķos gadījumos, attīrīšanas iekārtās tiek konstatēta paaugstināta ienākošo notekūdeņu 

virsnormatīvu koncentrācijas, kas saistīta ar ražojošo uzņēmumu notekūdeņu priekšattīrīšanas 

iekārtu īslaicīgiem darbības traucējumiem.  

Apmēram 10% no kanalizācijas pašteces tīkliem ir izgatavoti no keramikas caurulēm, 

pārsvarā tie ir tīkli ar ekspluatācijas ilgumu virs 20 gadiem. Pēdējo 6 gadu laikā ir izbūvētie 

kanalizācijas tīkli pārsvarā ir no polipropilēna materiāla (turpmāk tekstā – PPR) un 

polivinilhlorīds (turpmāk tekstā – PVC). Plānojot ielu seguma pilnu rekonstrukciju, jāparedz 

arī keramikas kanalizācijas cauruļvadu ar ekspluatācijas vecumu virs 40 gadiem,  nomaiņu. 

Ieguldījumi artēziskā urbuma ierīkošanā 2014. gadā sasniedza 30 400,00 EUR. 

Artēziskā urbuma debets ir 18 l/sek izveidošanā. Tas ļāva pilnībā atteikties no ūdens 

iepirkšanas no SIA “Lejāņi”. Urbuma izveidošanas rezultātā ietaupītās izmaksas 2014. – 

2015. gada laikā būs pārsniegušas urbuma ierīkošanas izmaksas. Jaunizveidotā urbuma iegūtā 

ūdens kvalitāte pēc attīrīšanas ūdens sagatavošanas iekārtās atbilst visiem spēkā esošiem 

dzeramā ūdens kvalitātes kritērijiem. Ūdens vidējais patēriņš Ādažu centra ciematā mēnesī ir 

21 000 līdz 23 000 m³.  

 

Sabiedrības pārvalde. 

Sabiedrības pārvaldes izpildinstitūcija ir valdes loceklis, kas pārzina un vada 

Sabiedrības lietas. 

Ņemot vērā, ka no 2011.septembra līdz 2014.gada septembrim ir palielinājies klientu 

skaits, Sabiedrība veica funkciju pārdali starp struktūrvienībām, radot priekšnosacījumus 

Sabiedrības, kā vienota uzņēmuma, darbībai. 

Sabiedrības darbību nodrošina Klientu daļa, Finanšu daļa un Tehniskā daļa, kā arī 

valdes loceklim tiešajā pakļautībā esošie darbinieki. 

Sabiedrības darbinieki, kas nodrošina klientu apkalpošanu un administratīvo darbu 

atrodas ēkā Gaujas ielā 16, Ādažos, Ādažu novadā, bet darbinieki kas veic tehniskos 

pienākumus – staciju operatori atrodas: “Centra attīrīšanas ietaises”, Ādaži, Ādažu novads. 

Savukārt darbinieki, kas izbrauc uz avārijām un veic cauruļvadu nomaiņu vai līdzvērtīgus 

darbus atrodas mehāniskajās darbnīcās “Skursteņi”, Ādažos, Ādažu novadā. 

Palielinoties klientu skaitam, pieslēdzoties ūdens un kanalizācijas tīkliem, palielinās arī 

tehnisko pakalpojumu apjoms, un ar 2016.gadu Sabiedrība paredz piesaistīt jaunus tehniskos 

speciālistus, tādējādi paredzot izmaiņas struktūrā. 

 

 

 

 

http://www.adazuudens.lv/
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Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifs  

  

Lēmējinstitūcija 
Vienotais tarifs EUR, bez PVN 

Ūdensapgāde Kanalizācija 

Rīgas rajona Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijas lēmums 
0,87 1,18 

 

Novada teritorijā, kas neiekļaujas Ādažu un Baltezera aglomerācijā, nav nodrošināti 

centralizētie notekūdeņu savākšanas risinājumi, bet notekūdeņi tiek savākti septiķos vai 

izsmeļamajās bedrēs. 

 Sabiedrībai jau 2013. gadā būtu bijis nepieciešams iesniegt Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijai ūdenssaimniecības tarifu pārrēķinu, taču Sabiedrība, pieslēdzot papildus 

ražošanas objektus pie saviem tīkliem, samazinot izmaksas (atteikšanās no SIA “Lejāņi” un 

SIA “Ādaži – Triāde” sniegtajiem ārpakalpojumiem) un izmantojot tikai un vienīgi savus 

pašreizējos resursus, ir panākusi, ka tās tarifi netiek un netiks paaugstināti vēl vismaz līdz 

2018. gadam. 

 

Pakalpojumu nodrošināšanas iespējas aglomerācijā  

Sabiedrība nodrošina pakalpojumu sniegšanu Ādažos, Kadagā un Stapriņos, kas 

iekļaujas Ādažu ciema aglomerācijas ietvaros, kā arī Garkalnes ciemā. 

Realizējot projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, 1. un 2.kārta” 

ilgtermiņā plānots, ka pie centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes varētu pieslēgties līdz 

90% mājsaimniecību un juridiskās personas. 

 

Investīciju ieguldījums uz vienu iedzīvotāju. 

Izvērtējot ūdensapgādes pakalpojumu pārklājuma teritorijā iekļaujamos apjomus, 

ņemts vērā sacilpojuma nodrošinājums, kas rada sistēmu drošību. Tas tiek ņemts par pamatu 

plānojot ekonomiski pamatotu tīklu paplašināšanu. 

 Ekonomiski pamatotas ūdensapgādes pakalpojumu pārklājuma teritorija ir lielāka, jo 

kā papildus pasākumi ir vērsti ne tikai uz tā tehniski ekonomisko principu, bet arī uz sistēmas 

drošību, nodrošinot ūdensvada sacilpojumu visā Sabiedrības tīklu sistēmā. Tā  nav analoga 

aglomerācijas teritorijai, kurā ir ekonomiski pamatoti plānot centralizētus kanalizācijas 

pakalpojumus. Šāds arguments balstīts uz iepriekš sniegtajiem aprēķiniem, kur vairākām 

apbūves teritorijām, kas nav aglomerācijā, nepieciešama ūdensvada paplašināšana. 

   

Sabiedrības darbības pamatrādītāji no 2008.-2014.gg., tūkst. EUR 
Gads / 

rādītājs 

Neto apgrozījums 

EUR 

Klientu skaits, 

līgumi 
Debitori, EUR Tīkli, km 

KSS stacijas, 

gab. 

2008 464,2 2 094 61,4 14 8 

2009 442,2 2 155 96,2 14 8 

2010 448,2 2 289 163,8 14 8 

2011 444,4 2 498 116,7 28 11 

2012 461,9 2 722 140,7 41 15 

2013 487,3 2 924 86,3 51 18 

2014 644,0         2 988          62,2 64 23 

 

Sabiedrības plānotie pamatrādītāji 2015.-2018.gg., tūkst. EUR 
2015 652,0 3 008 60,0 66 23 

2016 673,0 3 050 57,0 69 24 

2017 700,4 3 100 58,0 71 24 

2018 871,4         3 150 60,0 73 25 
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Uzņēmuma darbību un attīstību ietekmējošās puses 

Visvairāk darbību ietekmējošās puses: 

(1) Darbinieki; 

(2) Kapitāldaļu turētājs un pašvaldības deputāti; 

(3) Materiālu piegādātāji; 

(4) Teritoriju attīstītāji; 

(5) Pašvaldības speciālisti; 

Ietekmējošās puses, kuras jāpieaicina atsevišķu lēmumu vai problēmu risināšanai: 

(1) Klienti (fiziskas un juridiskas personas); 

(2) Valsts institūcijas; 

(3) Uzņēmēji (īpašnieki); 

(4) Nozaru eksperti; 

 

Uzņēmuma pamatvērtības 

(1) Attīstība apgūstot jaunās tehnoloģijas un nodrošinot efektīvu pakalpojumu sniegšanu 

par iespējami zemākām izmaksām; 

(2) Radošums un atvērtība jaunām idejām; 

(3) Pastāvīga nākotnes perspektīvu un scenāriju analīze atbilstoši plānojot ieguldījumus 

un izmaksas; 

(4) Proaktīva rīcība sniedzot iniciatīvas un preventīvi novēršot iespējamos riskus; 

(5) Sociāli atbildīga attieksme; 

(6) Kvalitāte un atbildība klientu apkalpošanā; 

(7) Vienkāršība komunikācijā ar klientiem; 

(8) Lojalitāte pret Sabiedrību, klientiem, darbiniekiem, citiem partneriem; 

(9) Atklātība un caurskatāmība; 

(10) Pieredze un profesionalitāte; 

(11) Patstāvība un atbildība; 

(12) Attīstība un labklājības līmeņa celšana; 

(13) Komanda. 
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3. Informācija par biznesa modeli, tai skaitā pakalpojumiem 

 

Sabiedrība darbojas pēc sekojoša modeļa: 

1.tabula. 

Galvenie partneri Galvenās aktivitātes Mūsu piedāvājums Attiecības ar klientiem Klientu segmenti 

Galvenie 

ilgtermiņa 

ieguldījumi un 

resursi 

Galvenie sadarbības 

partneri: 

 

 

Ādažu novada dome 

 

Sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību 

“Garkalnes Ūdens” 

 

 

Partnerības veids: 

Sadarbība ar 

pakalpojumu 

sniedzējiem 

 

 

Galvenās aktivitātes, kas 

tiek veiktas, lai sniegtu 

pakalpojumus. 

 

1.Partnerība ar Ādažu 

novada domi 

Līgums par tiesībām 

veikt ūdens saimniecības 

pakalpojumus Ādažu 

novadā 

 

2. Partnerība ar 

Sabiedrību ar 

ierobežotu atbildību 

“Garkalnes Ūdens” 
Līgums par 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumiem. 

Kādas klientu 

vajadzības 

apmierina 

 

1. Ūdens piegāde 

 

2. Notekūdeņu 

novadīšana un 

attīrīšana 

Ar katru klientu 

segmentu tiek izveidotas 

un uzturētas attiecības 

 

1. Sabiedrības galvenie 

klienti ir ūdens un 

kanalizāciju sistēmu 

patērētāji Ādažu novada 

teritorijā. Klientu vidū ir 

gan fiziskas gan arī 

juridiskas personas. 

Notekūdeņi tiek savākti, 

kā sadzīviskie tā arī 

ķīmiskie, kas nāk no 

lielākajām novada 

rūpnīcām un ražotnēm. 

 

2. Klientiem katru 

mēnesi tiek izrakstīti 

rēķini. 

Kas ir klienti 

 

 

 

1. Ādažu novada 

iedzīvotāji 

 

Juridiskie klienti no 

kuriem galvenie ir: 

 

2. Akciju sabiedrība 

“LATFOOD” 

Pārtikas ražotne 

3. Sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību 

“Lat Eko Food” 

Pārtikas ražotne 

4. SIA “KH 

SELECT” 

Pārtikas ražotne 

Ilgtermiņa 

ieguldījumi: 

 

Pamatlīdzekļi:  

Būves un iekārtas: 

“Centra attīrīšanas 

ietaises”, Ādaži, 

Ādažu novads 
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4. Stipro un vājo pušu analīze 

 
Stiprās puses Vājās puses 

Līgumi ar Ādažu novada domi Pārvaldāmie objekti ar lielu tehnisko nolietojumu 

Stabila Ādažu novada tirgus daļa Lielas izmaksas saistībā ar elektrības patēriņu 

Uzņēmuma darbības attīstības stratēģijas 

īstenošana 
Klientu maksātspēja 

Darbinieku pieredze un profesionalitāte ŪK tīklu 

paplašināšanā un renovācijā ar ES Kohēzijas 

fonda līdzfinansējumu 

Nepietiekama naudas plūsma no klientu puses  

Kapacitāte – profesionāli darbinieki, augsts 

kompetences līmenis 
Trūkst pieredzējuši speciālisti tehniskajā nozarē 

Darba vieta tiek nodrošināta ar mūsdienīgu 

inventāru   
Izmaksu paaugstināšanās tendence 

Darbinieki tiek nodrošināti ar sociālām garantijām 
Trūkst kapacitāte veikt lielākus remonta/atjaunošanas 

darbus 

Stabils finanšu stāvoklis 
Nevienmērīga noslogotība tehnikai (mehāniskie 

instrumenti, traktortehnika) 

Uzlabots tēls klientu acīs  

Zemas izmaksas darbu veikšanā  

Personāla vēlme uzlabot zināšanas un prasmes  

 
Iespējas Draudi 

Papildus finansējuma piesaiste tīklu attīstībai Energoresursu cenu piegums 

Piesaistīt jaunus privātos (fiziskas un juridiskas 

personas) klientus 
Nodokļu palielināšanās 

Ieviest jaunas tehnoloģijas Negatīva iedzīvotāju attieksme 

Uzlabot uzņēmuma darbības stratēģiju 
Likumdošanas izmaiņas valsts un Eiropas Savienības 

līmenī 

Uzlabot uzņēmuma mārketinga stratēģiju Resursu trūkums 

Uzlabot pakalpojuma kvalitāti Nelabvēlīgas demogrāfiskās un ekonomiskās izmaiņās 

Ieviest jaunus pakalpojumus Klientu maksātspējas samazināšanās 

 Bezdarbs, nodarbinātība 

  

Izvērtējot Sabiedrības iekšējās un ārējās vides iespēju matricu, ir redzams, ka 

pakalpojumi, kas saistīti ar ūdens apgādi un notekūdeņu novadīšanu un apstrādi ir vērtējami 

kā faktori, kas ir spējīgi nodrošināt Sabiedrības eksistenci, tādējādi sniedzot un radot ērtu un 

kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanu iedzīvotājiem un komersantiem.  

Sabiedrībai ir jābūt informētai par visu, kas notiek sabiedrībā, valstī un apkārtējā vidē, 

citās nozarēs, kur valsts ar normatīvo aktu regulējumu nosaka savu fiskālo un monetāro 

politiku. Sabiedrībai izvirzot sasniedzamus mērķus, pārdomātu cenu politiku un piedāvājot 

labas kvalitātes pakalpojumus, izmantojot arī iespējamos inovatīvos risinājumus, pastāv 

iespēja darboties bez zaudējumiem, iekļaujoties tarifa robežās. Līdz ar to Sabiedrība analizē 

tādas jomas kā notekūdeņu attīrīšanas ietaišu paplašināšanu, ņemot vērā iedzīvotāju un 

ražotāju skaita pieaugumu. Ir izstrādāta koncepcija  par attīrīto notekūdeņu dūņu uzglabāšanu 

un apstrādi. Ir izstrādāti vairāki varianti par dūņu glabātuvju nodrošināšanu, kā arī tiek plānots 

būvēt notekūdeņu dūņu apstrādes ierīces, kuru rezultātā būtu iespējams atbrīvoties no attīrīto 

notekūdeņu blakus produkta - saražotajām aktīvajām dūņām, bet labākajā gadījumā gūt arī 

peļņu, kas būtu atkarīgs no apstrādes veida. 

 Sniegtā pakalpojuma stabilitāte vērtējama pozitīvi, jo ūdens saimniecība, tajā skaitā 

notekūdeņu dūņu apstrāde vienmēr būs Sabiedrībai saistoša problēma. Pakalpojam kā tādam 

arī turpmāk būs pieprasījums, jo jāņem vērā tāds faktors kā iedzīvotāju pieaugums Ādažu 

novadā un jaunu ražotņu izbūve un esošo paplašināšanās, ņemot vērā Ādažu ģeogrāfiski 

izdevīgo atrašanās vietu. 
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 Iespējas un draudi fokusējas uz tagadnes situāciju un nākotnes perspektīvām. Tie ir 

uzņēmējdarbības ārējie faktori, kas jāņem vērā Sabiedrībai, izstrādājot savus mērķus, savas 

darbības stratēģiskos virzienus un nākotnes perspektīvas.   

   

Vispārējās tendences 

 Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma pieņemšana, ir solis ūdenssaimniecības 

uzņēmumu ikdienas un ilgtermiņa darbības sakārtošanā un saistīta ar vienādu politiku 

ūdenssaimniecības sektora attīstībā. Pēc “Ūdens likuma” pieņemšanas visās 

pašvaldībās ir nepieciešama jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas lietošanas saistošo 

noteikumu izstrāde. 

 Līdz ar inovatīvu materiālu ienākšanu tirgū un modernu montāžas, būvniecības 

tehnoloģiju pielietošanu būvniecības procesā, iespējama būvniecības laika un izmaksu 

samazināšanu. Lai komunikāciju būvniecībā un ekspluatēšanā varētu piesaistīt 

ekoinovatīvus risinājumus, izmantojot ekoloģiski draudzīgus materiālus vai 

inovatīvas, modernas tehnoloģijas, otrreizēji pārstrādātu izejvielu materiālus, 

nepieciešams apzināt un sekot līdz jaunākajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem 

ūdenssaimniecības un būvniecības sektoros. Nepieciešama darbinieku teorētiskā un 

praktiskā apmācība, lai nodrošinātu materiālu pielietojumu t.sk. iebūvi atbilstoši 

ražotāja rekomendācijām un tehniskā projekta risinājumiem. Nepieciešami zinoši un 

erudīti speciālisti, kas saprot pielietojamo tehnoloģiju priekšrocības un īpatnības. 

 

5. Sabiedrības attīstības redzējums 

 

Sabiedrība plāno nodrošināt kvalitatīvu un ilgtspējīgu ūdensapgādes un kanalizācijas 

pakalpojumu sniegšanu sabiedrisko pakalpojumu licencē noteiktajā teritorijā. 

Sabiedrības turpmākā vīzija ir nodrošināt ilgtspējīgu un kvalitatīvu  ūdenssaimniecības 

pakalpojumus, nodrošinot visu potenciālo klientu pieslēgšanu pie centralizētajiem tīkliem. 

 

6. Vispārējie stratēģiskie mērķi   

 

Tehnoloģiski efektīvu un kvalitatīvu pilna cikla ūdenssaimniecības pakalpojumu 

nodrošināšana: 

a) Efektīvu pārvaldības metožu  ieviešana darbā ar klientiem un sabiedrību kopumā. 

b) Pakalpojumu klāsta tālāka attīstīšana un paplašināšana atbilstoši klientu prasībām un 

vēlmēm. 

 

Ilgtspējīgu ūdenssaimniecības sistēmu veidošana un pakalpojumu pieejamības īpatsvara 

palielināšana: 

a) Ūdenssaimniecības objektu apsaimniekošana. 

b) Ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma un pieejamības īpatsvara palielināšana 

Ādažu novada aglomerācijā. 

c) Apkalpojamās teritorijas paplašināšana un pakalpojumu sniegšana citās pašvaldībās. 

Ilgtspējīga un efektīva uzņēmuma resursu izmantošana: 

a) Izglītotas sabiedrības vides jautājumos veidošana. 

b) Uzņēmuma darbinieku motivācijas palielināšana un zināšanu pārvaldība. 

c) Jaunu un videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešana uzņēmuma resursu apsaimniekošanā. 

d) Energoresursu izmaksu samazināšana esošajās tehnoloģiskajās iekārtās. 

e) Efektīva nekustamā īpašuma apsaimniekošana.  
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Galvenie attīstības objekti ūdenssaimniecības jomā: 

a) Ādažu centra attīrīšanas ietaišu paplašināšana izbūvējot jaunu aerotenku, palielinot 

notekūdeņu pārstrādes jaudu par 33%. Projektu paredzēts realizēt līdz 2017.gadam. 

b) Attīrīto aktīvo notekūdeņu dūņu novietne izveide un iestrāde meža zemes augsnē 

atbilstoši normatīvajiem aktiem zemes īpašumā “Kalpiņi” Kadagā no 2016. – 

2018.gadam. 

c) Biogāzes reaktora izbūve, kur biogāzes ražošanai tiks izmantotas notekūdeņu dūņas, 

savukārt no biogāzes iegūstot elektrību un siltumenerģiju, projekta realizācijai 

piesaistot valsts un LIFE programmas finansējumu. Projektu paredzēts realizēt līdz 

2018.gadam. 

d) Stapriņu ūdenssaimniecības sistēmas pievienošana Ādažu sistēmai paredzēta no  2016 

– 2017. gadam. 

e) Garkalnes ciema ūdenssaimniecības sistēmas investīciju projekta realizācija līdz 

2021.gadam, iekļaujot Garkalnes ciematu Ādažu kanalizācijas sistēmā un piesaistot 

ES KF finanšu līdzekļus. Šāds realizācijas scenārijs būtu iespējams pēc KF SAM 

5.3.1. prioritāšu pārskatīšanas 2019. gada sākumā. 

 

Attīstības uzdevumi:  

1.1. Nodrošināt ES direktīvu dzeramā ūdens kvalitāti (Direktīva 98/83/EC); ūdens 

aizsardzība pret piesārņojumu (Direktīva 80/68/EEC), notekūdeņu savākšana un 

attīrīšana (Direktīva 91/271/EEC) ieviešanu. 

1.2. Uzlabot pazemes un virszemes ūdeņu kvalitāti, novērst tā tālāku piesārņošanu un 

pakāpeniski samazināt esošo piesārņojumu: 

1.2.1. Nodrošināt dzeramā ūdens atbilstību kvalitātes normatīviem. 

1.2.2. Paaugstināt ūdensapgādes sistēmu drošību, taupīgi izmantot ūdens resursus. 

1.2.3. Nodrošināt notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši vides aizsardzības prasībām un 

paaugstināt kanalizācijas sistēmu kvalitāti un drošību, samazināt ūdenstilpņu 

eitrofikāciju un aizsargāt no piesārņošanas. 

1.3. Nodrošināt prasības, kas saistītas ar ūdensapgādi un notekūdeņu savākšanu: 

1.3.1. Visām fiziskām un juridiskām personām, kuras vēlas būvēt jaunas vai 

rekonstruēt esošās ēkas un/vai būves, nepieciešams saņemt Sabiedrības 

tehniskos noteikumus. 

1.3.2. Centralizētā ūdensapgādē un saimniecisko notekūdeņu savākšanā ievērot 

Sabiedrības noteikumus. 

1.3.3. Dzīvojamās apbūves, sabiedrisko objektu apbūves obligāti jāpieslēdz pilsētas 

centralizētam ūdensvada un kanalizācijas notekūdeņu tīklam, bet darījumu 

iestāžu apbūve, ražošanas un rūpniecības objektu izbūvētie objekti jāpieslēdz 

centralizētam ūdensvada un kanalizācijas notekūdeņu tīklam, kur tas ir 

izbūvēts. 

1.3.4. Savrupmāju dzīvojamā apbūve jāpieslēdz pilsētas centralizētam kanalizācijas 

notekūdeņu tīklam teritorijās, kur tas ir izbūvēts. 

1.3.5. Teritorijās, kur iespējams pieslēgties centralizētai ūdensapgādes un 

centralizētai kanalizācijas notekūdeņu sistēmai, ēkas būvprojektā jāietver šo 

pieslēgumu risinājums. 

1.4. Nodrošināt Sabiedrības ekonomisko attīstību. 
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1.5. Jaunkūlu rajona attīstība (teritoriju starp Rīgas gatvi, Draudzības ielu, Podniekiem, 

Gaujas – M. Baltezera kanālu, M. Baltezeru, „Imantas”): 

1.5.1. nodrošināt ūdens un kanalizācijas tīklu stabilu darbību Jaunkūlu rajonā, 

renovējot vecos tīklus, perspektīvā pieslēdzot pie tīkliem SIA “Berlat” kā arī 

dzīvojamo māju “Jaunbērziņi”, kur pašreiz tiek izvesti kanalizācijas 

notekūdeņi, jo tur nav kanalizācijas tīklu pārklājums. 

1.5.2. Atsevišķu kanalizācijas tīkla posmu renovāciju un pārklājumu nodrošināšanu. 

1.5.3. Jaunkūlu rajona kanalizācijas tīklu atsevišķu posmu inventarizācija. 

1.6. Garkalnes ciema attīstībai iesniegt pieteikumu VARAM Garkalnes 

ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai un piesaistīt finanšu līdzekļus no ES fondiem 

līdz 2020.gadam 400 tūkst. EUR apmērā. 

1.7. Stapriņu ciema attīstība: 

1.7.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve no Rīgas gatves līdz Stapriņu un 

Lielstapriņu ielas krustojumam līdz 2017.gadam, ar nosacījumu, ka privātie 

attīstītāji izbūvē kanalizācijas sūkņu staciju un savu pašteces un kanalizācijas 

tīklu 600 m garumā, pieslēdzoties pie īpašumiem „Mežstapriņi” un 

„Krastnieki”. 

1.8. Pieslēgumu izveides plāns: 

1.8.1. Mājsaimniecību pieslēgumu izveide pie jaunajiem tīkliem līdz 2019.gadam, 

veicot plānveidīgu pieslēgumu izbūvi apmēram 60 līdz 100 jaunu pievadu 

izbūvē katru gadu, nodrošinot to projektēšanu un izbūvi. 

1.8.2. Likvidēt videi nedraudzīgos lokālos kanalizācijas risinājumus. 

1.9. Esošā tarifa saglabāšana 0,87 EUR (bez PVN) ūdenim un 1,18 EUR (bez PVN) 

kanalizācijai vismaz līdz 2018. gadam. 

1.10. Resursi: 

1.10.1. Palielinoties darba apjoma, darbinieku skaits palielināšana tiek plānota 

pieņemot darbā katru gadu 1 tehnisko darbinieki darbinieku (no 15 

darbiniekiem 2015.gadā līdz 19 darbiniekiem 2018. gadā). 

1.10.2. Palielinoties ražošanas apjomam paredzēt ik gadu atjaunots tehnisko 

aprīkojumu. 

1.10.3. Pēc 5 gadiem (2020.g.) paredzēta Ādažu un Garkalnes pašvaldības realizētā 

Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Baltezerā” Ādažu novada teritorijā izbūvēto tīklu pārņemšana. 

 

7. Pamatprincipi attīstības stratēģijas īstenošanā: 

 

(1) Vīzija un prioritātes tiek izvērtētas jaunas stratēģijas izstrādes gadījumā. 

(2) Attīstības stratēģija virzīta stratēģisko mērķu sasniegšanai ar konkrētu 

uzdevumu realizāciju. 

(3) Mērķi tiek aktualizēti ik pēc diviem gadiem. 

(4) Uzdevumi un rīcības tiek aktualizēti vienu reizi gadā. 
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8. Nefinanšu mērķi  

 

Sabiedrības mērķi, kas izriet no vispārējiem stratēģiskajiem mērķiem, tiesību aktiem un 

politikas plānošanas dokumentiem un ir saistīti gan ar pašvaldībai noteikto funkciju, gan citu 

funkciju izpildes nodrošināšanu, jeb Sabiedrības nefinanšu mērķi: 

(1) Veikt kvalitatīva pakalpojuma sniegšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 

(2) Paaugstināt klientu apkalpošanas kvalitāti, nodrošināt nepārtrauktu pieejamību 

informācijas nodošanai un nekavējošu vai pēc iespējām īsākā termiņā avārijas 

situācijas novēršanu; 

(3) Pilnveidot Sabiedrības mājas lapu. 

 

9. Finanšu mērķi un darbības efektivitāti raksturojošie sasniedzamie rezultatīvie 

rādītāji. 

 

  Sabiedrības finanšu mērķi:     

(1) No 2016. – 2018. gadam palielināt apgrozījumu par 35%1 salīdzinājumā ar 2015. 

gadu, nodrošinot stabilu Sabiedrības naudas plūsmu; 

(2) Katru gadu veicot parādu piedziņu, iesaistot tiesu izpildītājus u.c. pakalpojumus 

par parādu piedziņu samazināt debitoru parādus; 

(3) Piesaistīt pieejamo Eiropas Savienības līdzfinansējumu biogāzes reaktora izbūvei 

un tīklu izbūvei. 

10. Naudas plūsmas plāns 

 

  Naudas plūsmas prognoze 2016. - 2020. gadam           

  Kods Nosaukums 2016  2017  2018  2019  2020  

  
Pamatdarbības konta atlikums perioda sākumā 

50000 34077 23906 61570 116788 

  
Pamatdarbības 

ieņēmumi 

            

  
Pārdotais ūdens (m3) 

284745 286570 289125 295950 297775 

  
Savāktie notekūdeņi (m3) 

376570 396600 501900 513470 516025 

  
  Ūdens apgādes tarifi (EUR/m3 bez 

PVN) 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 

  
  Kanalizācijas tarifi (EUR/m3 bez PVN) 

1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 

  
Izrakstītie rēķini, t.sk. 

680691 705841 832216 851533 856063 

  
Rēķinu apmaksas koeficients 

98% 98% 99% 99% 99% 

  
Apmaksātie rēķini (apmaksātie rēķini ar PVN) 

667077 691724 823894 843018 847502 

  
Citi ienākumi no pamatdarbības 

2000 2100 2200 2300 2400 

  
Samaksātās soda naudas * 

4000 3600 3200 2900 2600 

  Kopā pamatdarbības ieņēmumi 
673077 697424 829294 848218 852502 

              

 
  Pamatdarbības izdevumi 

  1000 Kopā atlīdzība 234000 258700 284400 312200 327200 

  1110, 1119 Darbinieku mēneša amatalga** 216000 239000 263000 289000 303000 

  
1142, 1147 

Piemaksa par virsstundu un papildus 

darbu 15000 16700 18400 20200 21200 

                                                           
1 Ar nosacījumu, ka realizējās “Orkla Foods” plāni par AS “Latfood” darbība paplašināšanu un AS “Laima” 

rūpnīcas pārcelšanu uz Ādažiem. Ja tas netiek realizēts, tad pieaugums ir jāplāno aptuveni 10% līmenī. 
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1150 

Atalgojums fiziskām personām 
(līgumdarbi) 3000 3000 3000 3000 3000 

  1200 Darba devēja VSAOI kopā 55201 61027 67090 73648 77186 

  
2000 

Preces un pakalpojumi , nodokļu 
maksājumi 320000 334600 377500 342200 351300 

  2100 Komandējumi un dienesta braucieni  1000 1100 1200 1300 1400 

  2200 Pakalpojumi 242000 252800 281900 242800 249600 

  
2210 

Pasta, telefona un citu sakaru 

pakalpojumi 3500 3900 4300 4700 4900 

  
2220 

Izdevumi par komunālajiem 

pakalpojumiem*** 133000 140100 165500 122700 125800 

  
2230 

Ar iestādes darbību saistītie 

pakalpojumi. 25000 25800 26600 27400 28200 

  
2240 

Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi**** 23000 23700 24400 25100 25900 

  2250 Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi 2500 2600 2700 2800 2900 

  2260 Īre un noma 10000 10300 10600 10900 11200 

  
2270 

Citi pakalpojumi pamatdarbības 
nodrošināšanai 45000 46400 47800 49200 50700 

  
2300 

Krājumi, materiāli, energoresursi, 

prece, invent. 65000 68300 80000 83400 85500 

  2310 Biroja preces un inventārs  4000 4100 4200 4300 4400 

  2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 21000 22100 26100 27200 27900 

  
2330 

Iepirktais ūdens piegādei 

iedzīvotājiem, uzņēmumiem 12000 12600 14900 15600 16000 

  
2350 

Kārtējā remonta un objektu 
uzturēšanas materiāli 28000 29500 34800 36300 37200 

  
2510 

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi  

(bez PVN) 12000 12400 14400 14700 14800 

  4000 Procentu izdevumi 0 3900 6000 5000 9000 

    Pamatdarbības izdevumi 631000 677900 762300 757500 787800 

    Pamatdarbības naudas plūsma 42077 19524 66994 90718 64702 

                

  Ieguldījumu izdevumi 

  
  

Stapriņu pieslēgšana un sistēmas 

izveide 110000 110000       

    Trešā NAI bloka izveide 200000 900000       

    Dūņu bioreaktors izveide 23000 309000 618000     

  
  

Garkalnes ciema pieslēgšana Ādažu 
aglomerācijai         400000 

  
  

Tehniskā aprīkojuma 

atjaunošana/papildināšana 10000 12000 14000 16000 18000 

    Kopā ieguldījumu naudas plūsma 343000 1331000 632000 16000 418000 

                

  Finansēšanas naudas plūsma 

    Domes, valsts vai cits finansējums 285000 267000 133000     

    Saņemtie aizņēmumi   390000     100000 

    Saņemtais ES Fondu finansējums         300000 

  
  

Saņemtais LIFE finansējums - valsts 
budžets   59305 118610     

  
  

Saņemtais LIFE finansējums - ES 

budžets   185000 370560     

    Orkla Foods finansējums   200000       

    NBS vai Valsts budžeta finansējums   200000       

    Aizņēmumu pamatsummas dzēšana     -19500 -19500 -19500 

    Kopā finansēšanas naudas plūsma 285000 1301305 602670 -19500 380500 

                

    Naudas ekvivalentu izmaiņa periodā -15923 -10171 37664 55218 27202 

  
  

Naudas atlikums pārskata perioda 

beigās***** 34077 23906 61570 116788 143990 
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    Pārdošanas prognoze           

    Faktors 2016  2017  2018  2019  2020  

    Pārdotā ūdens prognoze 284745 286570 289125 295950 297775 

    Esošais patēriņš 280000 280000 280000 280000 280000 

    Papildus patēriņš, t.sk.  4745 6570 9125 15950 17775 

    Jaunie iedzīvotāju pieslēgumi 1095 2920 5475 7300 9125 

    Paplašinātā Ādažu skola       5000 5000 

    Paplašinātais RIMI 3650 3650 3650 3650 3650 

    Papildus pātēriņš (% pret esošo) 1,7 2,3 3,3 5,7 6,3 

                

    Savākto notekūdeņu prognoze 376570 396600 501900 513470 516025 

    Esošais patēriņš 370000 370000 370000 370000 370000 

    Papildus patēriņš, t.sk.  6570 26600 131900 143470 146025 

    Jaunie iedzīvotāju pieslēgumi 1095 2920 5475 7300 9125 

    Paplašinātā Ādažu skola 0 0 0 5000 5000 

    Paplašinātais RIMI 3650 3650 3650 3650 3650 

    "Garkalnes ūdens" Alderi un Baltezers   730 1825 2920 3650 

    NBS Bāze Kadagā 1825 7300 10950 14600 14600 

    Orkla Foods (Ādažu čipsi/Laima) 0 12000 110000 110000 110000 

    Papildus pātēriņš (% pret esošo) 1,7 6,7 26,3 27,9 28,3 

                

  
  Projektu ieguldījumu un finansēšanas 

avotu atšifrējums 
2016  2017  2018  2019  2020  

  
 Stapriņu pieslēgšana un sistēmas 

izveidošana 
110000 110000       

    ĀND ieguldījums kapitālā 110000         

    ĀU pašu finansējums   20000       

    ĀU aizņēmums   90000       

   Trešā NAI bloka izveide 200000 900000       

    Orkla Foods   200000       

    NBS vai valsts budžeta finansējums   200000       

    ĀŪ aizņēmums   300000       

    ĀŪ pašu finansējums 30000         

    ĀND ieguldījums kapitālā 170000 200000       

   Dūņu bioreaktors izveide 23000 309000 618000     

    LIFE Nacionālais līdzfinansējums   59305 118610     

    LIFE ES    185000 370560     

    ĀND ieguldījums kapitālā 5000 67000 133000     

    ĀŪ pašu finansējums 18000 -2305 -4170     

  
 Garkalnes ciema pieslēgšana Ādažu 

aglomerācijai 
        400000 

    Kohēzijas fonds         300000 

    Ādažu ūdens aizņēmums         100000 

  
 Tehniskā aprīkojuma 

atjaunošana/papildināšana 
10000 12000 14000 16000 18000 

    ĀŪ pašu finansējums 10000  12000  14000  16000  18000  
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Skaidrojumi: 

* Samazinās debitori, tāpēc samazinās arī soda naudas. 

**Palielinoties apjomam, darbinieku skaits palielinās, tiek plānots katru gadu pieņemt 

darbā 1 tehnisko darbinieku (no 15 darbiniekiem 2015.gadā līdz 18 darbiniekiem 

2018.gadā). 

***Aptuveni 70 000 EUR ekonomija pēc biogāzes reaktora nodošanas ekspluatācijā. 

Visa saražotā elektroenerģija tiek izmantota Ādažu NAI darbībā. 

****Pozīcija grūti prognozējama, šeit ietilpst neparedzētie darbi, līdz ar to var būt 

mainīga plašā amplitūdā. 

*****Pozitīvā naudas plūsma būtiski pieaug  pēc “Orkla Fodd” projekta ieviešanas un 

biogāzes reaktora izbūves, kas vienlaicīgi ļauj palielināt ieņēmumus un samazināt 

izdevumus. Ar šādu prognozi tarifus varētu negrozīt līdz pat 2021.gadam. Ja šāds 

scenārijs nerealizējas tarifu pārskatīšana jāveic 2019.gadā, vienlaicīgi jau sākot ar 

2017.gadu pārskatot izdevumu prognozi (palielinot darbinieku skaitu mazāk kā 

plānots, nepiesaistot aizdevumus u. c.). 

Ja pozīcijai nav norādīts skaidrojums, tad pozīcija ir balstīta uz iepriekšējo gadu 

datiem, piemērojot gan Sabiedrības kopējās izaugsmes, gan inflācijas koeficentus. 

Ieņēmumu, investīciju un finansēšanas avotu sadaļas ir detalizēti atspoguļotas zem 

naudas plūsmas kopējās prognozes. 

11. Risku analīze 

 

Izstrādājot Sabiedrības attīstības darbības pamatprincipus un virzienu, liela nozīme ir 

risku vadībai. Jauni draudi videi, atkarība no IT, klimata un demogrāfiskās izmaiņas, u.c. 

Uzņēmējdarbības īstenošana rada nepieciešamību pārvērtēt Sabiedrības darbības efektivitāti 

arī no risku viedokļa. 

 Risks – tā ir situācija iespējamība, kas var nelabvēlīgi ietekmēt Sabiedrības uzdevumu 

izpildi un mērķu sasniegšanu. Risku ietekmē iespējamas novirzes no plānotajiem rezultātiem. 

 Daudzos gadījumos uzņēmuma neveiksmju galvenais iemesls ir nespēja noteikt un 

objektīvi izvērtēt iespējamos riskus. Ir uzņēmējdarbības sfēras, kur riskus var paredzēt, tos var 

aprēķināt, var novērtēt. Tajā pašā laikā ir arī tādi risku veidi, kuru varbūtību paredzēt ir grūti 

vai tas pat nav iespējams. Risku vadības mērķis ir novērst vai samazināt riska faktorus, kuri 

negatīvi var ietekmēt rezultātu sasniegšanu. 

 Riski, kas var ietekmēt Sabiedrības saimniecisko darbību attēloti 2.tabulā. 

2.tabula 

Riski, kas var ietekmēt Sabiedrības saimniecisko darbību 

Risku grupa Paskaidrojums 

Ražošanas risks Ražošanas risks ir būtisks Sabiedrības darbībā, jo šis risks ir saistīts ar 

varbūtību, ka uzņēmums dažādu neparedzētu apstākļu dēļ nevar izpildīt 

savas saistības pret klientu (piemēram, pārtraukums ūdens padevē, 

elektrības piegādes traucējumi u.c.). 

Viens no riska rašanās cēloņiem var būt iekārtu sabojāšanās, nolietojums 

vai novecošana. 

Mazināt vai izvairīties no ražošanas riska palīdz pareiza un regulāra 

iekārtu apkope, jaunas modernas tehnikas iegāde. 

Lai mazinātu šī riska ietekmi Sabiedrība seko līdzi tehnikas stāvoklim, 

laicīgi veic nepieciešamos remontu darbus.   

Finanšu riski Finanšu riski saistīti ar iespējamību Sabiedrībai ciest finansiālus 

zaudējumus: 

a) neprognozētas soda maksas; 

b) neapmaksāts pakalpojums (negodīga klienta rīcība); 
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c) kļūdas budžeta plānā; 

d) klientu maksātnespēja; 

e) PVN likmes palielināšanas sabiedriskajiem pakalpojumiem; 

f) inflācija. 

Lai mazinātu finanšu riska ietekmi, Sabiedrība nepārtraukti seko līdzi 

naudas plūsmai uzņēmumā, veido finanšu rezerves. 

Finanšu risks var būtiski ietekmēt Sabiedrības darbību. Sabiedrības 

finanšu darbība ir tieši atkarīga no klientu maksātspējas.  

Lai samazinātu finanšu riska ietekmi un nepieļautu kļūdas budžeta 

plānā, katru mēnesi tiek sekots līdzi budžeta plāna izpildei, reizi 6 

mēnešos budžeta izpilde tiek apstiprināta ar kapitāldaļu turētāju. 

Sabiedrības darbībā, ir paredzētas dažādas aktivitātes un pasākumi, kas 

uzlabotu klientu maksājumu disciplīnu, piemēram, regulārs darbs ar 

debitoriem.  

Komerciālie 

riski 

a. Inovācijas; 

b. Tirgus daļa; 

Lai sniegtu mūsdienīgu pakalpojumu izpildi, tiek sekots līdzi inovācijām 

nozarēs. 

Tiek nodrošināta sniegto pakalpojumu kvalitātes atbilstība izmaksām, 

nodrošināta procesu efektivitāte, pieņemot darbā kvalificētus 

darbiniekus, ar profesionālām zināšanām un augstu atbildības līmeni.  

Mainoties standartiem, nodrošināta darbinieku kvalifikācijas līmeņa 

paaugstināšana, atbilstoši jaunajām prasībām, vai arī tiek piesaistīti 

eksperti ar atbilstošām prasmēm un zināšanām. 

Cilvēciskā 

faktora riski 

a. Vadošā darbinieka pēkšņa slimība; 

b. Darbinieka bezatbildība, nolaidība; 

c. Kvalificēta darbinieka aiziešana no uzņēmuma; 

d. Darbinieka rakstura, uzvedības, veselības izmaiņas; 

e. Klientu neparedzētas rīcības sekas; 

f. Darbinieku prasmes – neatbilstoša pieredze, zināšanas; 

g. Neatbilstoši definētas ar prasmēm saistītas prasības; 

h. Profesionālā atbildība. 

Lai samazinātu šā riska iestāšanās iespējamību Sabiedrība ir veikusi 

savas civiltiesiskās darbības apdrošināšanu. 

Sabiedrība pieņem darbā kvalificētus darbiniekus, ar profesionālām 

zināšanām un augstu atbildības līmeni.  

Lai novērstu šo risku iestāšanās varbūtību Sabiedrība sadarbojas ar 

vairākiem piegādātājiem, meklē jaunus sadarbības partnerus, cenšas 

prognozēt jebkura darbinieka aizstāšanas un nomaiņas iespēju. 

Politiskais risks a. Izmaiņas valsts politikas nostādnēs, kas skar nozari; 

b. Nelabvēlīgas nodokļu izmaiņas. 

c. Zaudējumu risks, kas rodas, ja valstī vai reģionā notiek notikumi, 

kas negatīvi ietekmē politisko situāciju valstī; 

d. Politiskās sistēmas stabilitāte. 

Lai novērstu šos riskus Sabiedrība regulāri seko līdzi visam jaunajam, 

kas notiek valsts ekonomikā, politikā un finanšu sfērā. 

Dabas riski a. Dabas stihijas (plūdi, vētras, lietusgāzes, sniegputeņi; 

b. Ugunsgrēks 

Veikt iekārtu apdrošināšanu pret šo risku iestāšanos. 

Tehniskie riski a. Nolietojums; 

b. Novecojušās tehnoloģijas; 

c. Netiek nodrošināta tehniskā apkope; 
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d. Tehnisko standartu/instrukciju neievērošana. 

Lai samazinātu šā riska iestāšanās iespējamību, Sabiedrība patstāvīgi 

veic investīcijas savās iekārtās, tās atjaunojot un modernizējot atbilstoši 

mūsdienu standartiem. Darbu izpildē nepieciešams izmantot modernas 

tehnoloģijas. Jāpieņem darbā kvalificēti darbinieki, ar profesionālām 

zināšanām un augstu atbildības līmeni.  

  

Risku var novērtēt ar iespējamības/varbūtības un ietekmes terminu palīdzību. Lai izvērtētu 

risku un iespēju ietekmi, var izveidot to novērtēšanas skalu. Piemēram, 3.tabula atspoguļo 

nākamos iespēju un risku skalu piemērus. Piemērā tiek raksturota Sabiedrības uzkrāto dūņu 

uzglabāšana, pārstrāde, utilizācija. 

 

Risku un iespēju ietekmes novērtējuma skala 

 

3.tabula 

 

Novērtējums Riski Iespējas 

A Pārstrādāto 

notekūdeņu dūņu 

pieaugums 

Izveidot jaunas notekūdeņu glabātavas.  

Izbūvēt biogāzes reaktoru, ar kura palīdzību būtu 

iespējams biogāzes aktīvās dūņas pārstrādāt 

elektroenerģijā.  

B Iekārtu nolietojums Veco iekārtu aizstāšana ar jaunām 

 

Iespēju izvērtēšanas var tikt sadalītas vairākos līmeņos: 

1. Ārkārtas iespēja: Ādažu novada domes vadības līmenis tiek iesaistīts procesa virzībā 

garantijas izsniegšanai kredītiestādei tehnoloģiju atjaunošanā, modernizēšanā;  

2. Liela iespēja: ir Sabiedrības vadības sasaistē ar noteiktu menedžmenta atbilstību sfērai; 

3. Vidēja iespēja: jārīkojas atkarībā no specifiskām kontroles vai atbildes procedūrām; 

4. Zema iespēja: jārīkojas atkarībā no ikdienas procedūrām, kurām, visticamāk, nav 

nepieciešana specifisku resursu piesaistīšana (ikdienas tehniskās, sanitārās apkopes, 

inženierkomunikāciju tehniskā uzturēšana). 

Šādu metodi Sabiedrība pielieto visu risku grupām ietekmes novērtēšanai, pēc aktuālās 

nepieciešamības. 

 

 

 

 

SIA “Ādažu Ūdens” valdes loceklis                      Aivars Dundurs 


