Ziņojums
par pašvaldības uzdoto uzdevumu izpildi
domes kapitālsabiedrībās 2018.gadā
Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris SPRINDŽUKS
Ādažos, 23.04.2019.

PAKALPOJUMU APJOMS
UN KVALITĀTE (1)
SILTUMAPGĀDE:

• Klienti bija 1402 mājsaimniecības.
• Siltuma pārvade veikta MWh 10095,20 apmērā (10 % ir siltuma
zudumi trasēs), klientiem piegādāts siltums bija MWh 9061,31.
• Dabasgāze piegādāta 5 objektiem – ĀPP, KPII, ĀPP, ĀVS, ĀND.

• Siltumenerģijas kontrole tika veikta ar telemetriju 32 objektos.
• Maksājumu iekasēšanas efektivitāte bija 97 %.
• Ieguldījumi pamatlīdzekļos bija EUR 4 769.

PAŠVALDĪBAS ĪRES DZĪVOKĻU PĀRVALDĪŠANA:
• Tika apsaimniekoti un pārvaldīti 38 dzīvokļu īpašumi.
• Uzturēšanai un remontēšanai tika izlietoti EUR 1708.
• Maksājumu iekasēšanas efektivitāte bija 79 %.

PAKALPOJUMU APJOMS
UN KVALITĀTE (2)
ŪDENSAPGĀDE:
• Ūdens 430 602 m³ tika iegūts no 4 artēziskiem urbumiem.
• Ūdens analīzes tiek veiktas visos tīklu posmos reizi ceturksnī.
• Ādažu attīrīšanas iekārtu hidrauliskā jauda bija 2250 m³/diennaktī un
Garkalnē 90 m³/diennaktī.
• Attīrīšanas iekārtās katru darba dienu tika veiktas ekspresanalīzes.
• Tīkli pagarināti par 3 km (1,5 km ūdens un 1,5 kanalizācijas tīkli).
• Veikta 2 kanalizācijas sūkņu staciju rekonstrukcija.
• Kanalizācijas pakalpojumi tika nodrošināti 2314 klientiem.
• Novērsti 18 bojājumi tīklos un kanalizācijas sūkņu stacijās.
• Rēķini par ūdensapgādi izrakstīti par 886 118 EUR. Izpilde – 99 %.

PAKALPOJUMU APJOMS
UN KVALITĀTE (3)
VESELĪBAS APRŪPES PIEEJAMĪBA IEDZĪVOTĀJIEM:

• Pakalpojumu galvenais pircējs bija Nacionālais veselības dienests 664 535 EUR (par 21% vairāk kā pirms gada).
• Poliklīniku apmeklēja 29 818 klienti (- 7 % kā pirms gada).
• Stacionārā ārstējās 1 279 pacienti (+ 24 % kā pirms gada).

• Veiktas 872 operācijas (par 5 % vairāk kā pirms gada).
• Modernizētas iekārtas par 245 528 EUR.

SECINĀJUMI
• Sabiedrības godprātīgi pilda Ādažu novada domes
uzdotos uzdevumus un sniedz visus pieprasītos pārskatus
par darba rezultātiem.
• Iedzīvotājus apmierina sniegtie pakalpojumi, jo gada
laikā tika saņemtas tikai 9 sūdzības, no kurām pamatota
bija 1 - par īres dzīvokļa tehnisko stāvokli, un 6 – par
ūdensapgādes traucējumiem.
• Nav iemeslu līgumu izbeigšanai ar kapitālsabiedrībām.

