Pašvaldības SIA «Ādažu Ūdens»
ZIŅOJUMS
Ādažu novada domei par 2019.gada pārskatu
Valdes loceklis Aivars DUNDURS
Ādaži, 28.04.2020.

VISPĀRĒJAS ZIŅAS
• DARBĪBAS VEIDS: Ūdens ieguve, attīrīšana un piegāde
klientiem. Notekūdeņu savākšana no klientiem un to attīrīšana

• KLIENTI: 965
• DARBINIEKU SKAITS: 17
• IEŅĒMUMI: 988,2 tūkst. EUR
• IZDEVUMI: 1 040 393 tūkst. EUR
• ZAUDĒJUMI: 123,3 tūkst. EUR, kas pamatā sastāv no:
pamatlīdzekļu nolietojuma 360,3 tūkst. EUR (2019.gadā tika
palielināti pamatlīdzekļi par 750 tūkst. EUR), papildus ūdens
iepirkšanas vasarā, pamatlīdzekļu remonta izmaksām, dūņu
utilizācijas un strādnieku algām saistībā ar remontiem)
• UZKRĀJUMI ŠAUBĪGIEM DEBITORIEM: 11,7 tūkst. EUR
• DEBITORU PARĀDI: 126,5 tūkst. EUR (tajā skaitā 2019.g.
decembrī izrakstītie rēķini: 107,4 EUR)

DARBĪBAS REZULTĀTI
• ŪDENS IEGUVE: No Ādažu, Kadagas un Garkalnes 2.pacēluma
stacijām iegūts un attīrīts dzeramais ūdens 426,5 tūkst. kub.m.

• ŪDENS PIEGĀDE: Ūdens spiediens tīklā ir 0,39 MPa (vidēji
augsts), tiek nodrošināts pastāvīgi, atbilst normatīviem.
Testēšanas pārskati norāda, ka ūdens kvalitāte ir atbilstoša
normatīvajiem aktiem. Tīklu garums ir 86,2 km.
• NOTEKŪDEŅU SAVĀKŠANA: Sabiedrība veic visu pie
centralizētajiem tīkliem pieslēgto klientu notekūdeņu
savākšanu un novadīšanu līdz attīrīšanas iekārtām .
Kanalizācijas tīklu garums ir 76,4 km.
• NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANA: Tiek veikta 2 attīrīšanas iekārtās –
Ādažos un Garkalnē. Testēšanas pārskati norāda, ka attīrīto
notekūdeņu kvalitāte ir atbilstoša normatīvajiem aktiem.
• DARBĀ AR KLIENTIEM: Tiek nodrošināta apmeklētāju
pieņemšana darbadienās, tehnisko jautājumu risināšana ar
klientiem, arī elektroniski, informācija nodrošināta Sabiedrības

PROGNOZE 2020.GADAM
• PLĀNOTĀ PEĻŅA VAI ZAUDĒJUMI: 2019.gadā zaudējumi
bija123,3 tūkst. EUR, bet 2020.gadā tiek plānotie zaudējumi:
60,0 tūkst. EUR.
• NĀKOTNES SAISTĪBAS: 100,5 tūkst. EUR.
• NĀKOTNES DOMES GALVOJUMI: 300,0 tūkst. EUR.
• PAREDZAMIE RISKI: Dabas resursa vai citu nodokļu
palielinājums, kā arī ar COVID19 vīrusu saistītie riski (parādnieku
palielinājums, rēķinu apmaksas termiņu kavējumi)

ATZINUMI
• SIA «AUDITORFIRMA PADOMS» savā 30.03.2019.
atzinumā konstatēja – finanšu pārskats sniedz
patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības
finanšu stāvokli un finanšu rezultātiem gadā.
• Sabiedrības dalībnieku sapulce 22.04.2020.
apstiprināja pašvaldības SIA «Ādažu Ūdens»
2019.gada pārskatu.

