
Informācija par Ādažu novada pašvaldības līdzdalību tās kapitālsabiedrībās 2018.gadā 

Aktualizēta:  05.04.2018. 

Pamats:  Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36.pants 

Informācijas sadaļas 
SIA 

„Ādažu Namsaimnieks” 
SIA „Ādažu Ūdens” PSIA „Ādažu slimnīca” 

Darbības nozare 

1) organizē centralizētās siltumapgādes pakalpojumus; 

2) pārvalda pašvaldības dzīvojamo fondu; 

3) veic privātu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu. 

Organizē centralizētās ūdensapgādes un 

kanalizācijas pakalpojumus 
Organizē veselības aprūpes pieejamību 

Juridiskā adrese 
Gaujas iela 16, Ādaži,  

Ādažu novads, LV-2164 

Gaujas iela 16, Ādaži,  

Ādažu novads, LV-2164 

Gaujas iela 13/15, Ādaži, 

Ādažu novads, LV-2164 

Pamatkapitāla lielums (EUR) 388 586 3 059 232 329 925 

Domes līdzdalības apmērs 100 % 100 % 100 % 

Domes līdzdalības atbilstība ( - atbilst vai  - neatbilst) Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem par to, ka 

dome drīkst iegūt līdzdalību kapitālsabiedrībā, ja izpildās kāds no šādiem nosacījumiem: 

ja tirgus nenodrošina sabiedrības 

intereses attiecīgajā jomā 

 siltumapgāde 

 gāzes apgāde pašvaldības ēkām 

 pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošana 

 privātu īpašumu apsaimniekošana 

 ūdensapgāde un kanalizācija  veselības aprūpes pieejamība 

nozarē, kurā pastāv dabiskais 

monopols 

 siltumapgāde 

 gāzes apgādes pašvaldības ēkām 

 pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošana 

 privātu īpašumu apsaimniekošana 

 ūdensapgāde un kanalizācija  veselības aprūpes pieejamība 

stratēģiski svarīgā nozarē 

 siltumapgādes nozare 

 pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošana 

 privātu īpašumu apsaimniekošana 

 ūdensapgādes un kanalizācijas nozare  veselības aprūpes pieejamība 

jaunā nozarē       

nozarē, kuras infrastruktūras 

attīstībai nepieciešami lieli 

kapitālieguldījumi  

 siltumapgāde 

 pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošana 

 privātu nekustamo īpašumu apsaimniekošana 

 ūdensapgādes un kanalizācijas nozarē  veselības aprūpes pieejamība 

nozarē, kurā sabiedrībai 

nepieciešams nodrošināt augstāku 

kvalitātes standartu 

 siltumapgāde 

 gāzes apgāde pašvaldības ēkām 

 pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošana 

 privātu nekustamo īpašumu apsaimniekošana 

 ūdensapgādes un kanalizācijas nozarē  veselības aprūpes pieejamība 

Vispārējie stratēģiskie mērķi 

 Nodrošināt siltumapgādes sistēmas darbību. 

 Organizēt pakalpojumu tehnoloģisko uzlabošanu par 

cenu, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām. 

 Nodrošināt centralizētās ūdensapgādes 

un kanalizācijas sistēmas darbības 

nepārtrauktību. 

 Nodrošināt veselības aprūpes plaša spektra 

pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, 

palielinot valsts apmaksātu veselības aprūpes 

pakalpojumu skaitu un medicīnas speciālistu 



Informācijas sadaļas 
SIA 

„Ādažu Namsaimnieks” 
SIA „Ādažu Ūdens” PSIA „Ādažu slimnīca” 

 Veikt pašvaldības dzīvojamā fonda 

apsaimniekošanas un pārvaldīšanas darbus, kā arī 

īres maksas administrēšanu. 

 Veikt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

apsaimniekošanu. 

 Godīgas konkurences apstākļos sniegt 

komercpakalpojumus. 

 Organizēt pakalpojumu tehnoloģisko 

attīstību atbilstoši ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīkla attīstības plānam, 

sabalansējot attīstības nepieciešamību ar 

plānotajiem patēriņa apjomiem un 

pieejamajiem resursiem. 

 Organizēt jaunu klientu piesaisti. 

darbības jomas. 

Līdzdalība citās sabiedrībās Nav Nav 

SIA „Ādažu privātslimnīca” 

Līdzdalība nodrošina kapitālsabiedrības 

vispārējo stratēģisko mērķu un tās stratēģijā 

noteikto mērķu sasniegšanu 

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Domes priekšsēdētājs Domes priekšsēdētājs Domes priekšsēdētājs 

Izmaksātās dividendes domei 19 959 EUR Netika izmaksātas Netika izmaksātas 

Veiktie maksājumi (EUR) 

domei (t.sk. atskaitījumi un 

nodokļu maksājumi) 

 Noma un komunālie pakalpojumi - 4632 

 Nekustamā īpašuma nodoklis - 191 

 Dividendes no  2017.g. peļņas - 19 959 

 Noma un komunālie pakalpojumi – 2842 

 Nekustamā īpašuma nodoklis - 25 
Maksājumi netika veikti 

 


