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Cienījamais, SIA „Ādažu namsaimnieks” publiskā pārskata, lasītāj! 
 

1998.gada 10.novembrī Ādažu 
pagasta padome pieņēma lēmumu izveidot 
bezpeļņas pašvaldības uzņēmumu “Ādažu 
Namsaimnieks” ar mērķi sniegt komunālos 
maksas un citus pakalpojumus, lai uzlabotu 
sadzīves apstākļus iedzīvotājiem, kā arī 
nodrošinātu un veicinātu Ādažu pagasta 
ekonomiskās un sociālās attīstības intereses.  

2004.gada 18.februārī uzņēmums 
kļuva par pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Ādažu Namsaimnieks” (turpmāk tekstā – 
Sabiedrība), kas organizē siltumenerģijas piegādi, sadali un pārvadi siltumenerģijas 
patērētājiem Ādažu un Kadagas ciemā, veic pašvaldības funkcijas komunālo pakalpojumu 
jomā, kā arī tiecās kļūt par vadošo profesionālo nekustamo īpašuma pārvaldītāju un 
apsaimniekotāju Ādažu novadā ar augsti kvalificētiem darbiniekiem,  kvalitatīvu un 
operatīvu servisu klientiem, iesaistot iedzīvotājus sniedzamo pakalpojumu uzlabošanā. 
Sabiedrība turpina komercobjektu telpu uzkopšanas pakalpojumu sniegšanu, kā arī sniedz 
zāles pļaušanas pakalpojumus.  

Sabiedrības darbībā vērojama stabila izaugsme, ko apliecina tās finanšu pārskati un 
klientu skaita pieauguma dinamika. 2019.gadā tika pieņemti vairāki stratēģiski lēmumi un 
uzsākta to izpilde - paplašināt namu apsaimniekošanu ārpus Ādažu novada teritorijas, 
Ādažu centra katlu mājas modernizācija siltumenerģijas ražošanai no atjaunojamiem 
energoresursiem, aktīvāk iesaistīties ēku renovācijā, modernizēt esošo siltumapgādes 
sistēmu, u.c. Sabiedrība veiksmīgi nostiprinājās tās darbības tirgū un iemantojusi 
pakalpojuma saņēmēju labu reputāciju. 

Namu apsaimniekošana kļuvusi par nozīmīgu Sabiedrības biznesa sastāvdaļu. Lai 
nodrošinātu labas pārvaldības principus, apsaimniekošanas pasākumi tiek organizēti 
sadarbībā ar dzīvokļu īpašnieku ievēlētām pilnvarotajām personām – māju vecākajiem, kuri 
darbojas kā uzticami starpnieki un mediatori starp Sabiedrību un dzīvokļu īpašniekiem. 
Šobrīd Sabiedrībai pats galvenais ir panākt, lai attiecības, kas pastāv nekustamo īpašumu 
apsaimniekošanas jomā Ādažu novadā, būtu profesionālas, pārraugāmas, dalībniekiem 
izprotamas un kontrolējamas. Mūsu noteiktie apsaimniekošanas standarti prasa 
Sabiedrības darbinieku kompetenci, zināšanas un pašizglītību. Tuvākajos gados Sabiedrības 
prioritāte ir profesionāls un godīgs mājokļu apsaimniekotājs, uzticams sadarbības partneris 
un apmierināti klienti.  

Lai veicinātu savstarpējo uzticēšanos un atvērtību starp Sabiedrību, tās klientiem un 
sadarbības partneriem, Sabiedrība ik gadu publicē Gada publisko pārskatu, sniedzot viegli 
uztveramu informāciju par Sabiedrības funkciju izpildi un sasniegtajiem rezultātiem. Ceru, 
ka pārskatā sniegtā informācija ļaus tā lasītājiem labāk  izprast Sabiedrības darbu. 

Arī turpmāk Sabiedrības darbs tiks vērsts, lai nodrošinātu Ādažu novada 
iedzīvotājiem sakārtotu, pievilcīgu un drošu vidi, un iespējami labāk apmierinātu to 
vajadzības. 
 
Ar cieņu, 
SIA „Ādažu namsaimnieks” valdes loceklis        Juris Krūze  
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1. PAMATINFORMĀCIJA 
 

1.1. SIA “Ādažu namsaimnieks” izveidošanas mērķis 

SIA “Ādažu namsaimnieks” ir Ādažu novada pašvaldības pārraudzībā esoša 
kapitālsabiedrība. 2003.gada 16.decembrī Ādažu pagasta padome izdeva lēmumu Nr.79 
par pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma “Ādažu namsaimnieks” reorganizāciju. Vēlāk pagasta 
padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par valsts un pašvaldību uzņēmumu 
pārveidošanu statūtsabiedrībās” un likumu “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un 
kapitālsabiedrībām”, nolēma reorganizēt PU BO “Ādažu namsaimnieks”, mainot 
uzņēmējdarbības formu uz sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Ādažu namsaimnieks” 
(turpmāk – Sabiedrība), nosakot, ka Sabiedrības vienīgais dibinātājs ir Ādažu pagasta 
padome.  

2012.gada 2.martā, ar Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumu Nr. 
ANP/1-34/12/1, tika apstiprināti Sabiedrības statūti, kas ļauj Sabiedrībai nodarboties ar 
komercdarbību. 

Sabiedrības pamatdarbība ir pakalpojumu sniegšana sabiedrisko pakalpojumu un 
nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jomā novada iedzīvotājiem, 
iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām. 

Sabiedrības pakalpojumi tiek sniegti, pamatojoties uz Latvijas Republikas tiesību 
aktiem, kā galvenos minot likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu, kurš nosaka, ka pašvaldības 
autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus neatkarīgi no tā, kā 
īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, un gādāt par savas administratīvās teritorijas 
labiekārtošanu un sanitāro tīrību, “Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums” un “Dzīvokļa 
īpašuma likums”. 

 

1.2. Vispārējie stratēģiskie mērķi 

1. Nodrošināt centralizētās siltumapgādes sistēmas kvalitatīvu un drošu darbību, sniedzot 
klientiem kvalitatīvus, savlaicīgus un drošus pakalpojumus. 

2. Veikt pašvaldības dzīvojamā fonda kvalitatīvus apsaimniekošanas un obligātās 
pārvaldīšanas darbus, kā arī īres maksas administrēšanu. 

3. Veikt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvalitatīvu apsaimniekošanu, nodrošinot augstu 
apkalpošanas kultūru un veicinot centrālajai siltumapgādei pieslēgto daudzdzīvokļu 
ēku atjaunošanu. 

4. Piedalīties komercpakalpojumu sniegšanā Sabiedrības kompetences jomās godīgas 
konkurences apstākļos. 

5. Nodrošināt uzņēmumā kvalitatīvus darba apstākļus un rūpēties par darbinieku 
pastāvīgu izglītošanu.  

 

1.3. Sabiedrības funkcijas un uzdevumi 

1.3.1. Funkcijas: 
1. siltumenerģijas piegādes, sadales un pārdales pakalpojumu sniegšana; 
2. nekustamo īpašumu pārvaldīšana un apsaimniekošana; 
3. finanšu resursu pārvaldība; 
4. teritoriju uzturēšana un labiekārtošana. 
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1.3.2. Uzdevumi: 
Nodrošināt klientiem siltumenerģijas piegādes, sadales un pārdales pakalpojumus: 

1. procedūras organizēšana par siltumenerģijas piegādi Ādažu un Kadagas ciemā; 
2. siltumenerģijas iepirkšana no ražotāja; 
3. siltumenerģijas sadales un pārvades nodrošināšana patērētājiem un realizēšana 

individuālajos siltuma mezglos; 
4. individuālo siltuma mezglu apsaimniekošana, regulēšana un atjaunošana; 
5. siltumapgādes sistēmas uzturēšana, apkope, remonts un uzlabošana; 
6. katlu māju, siltumtrašu, siltummezglu u.c. siltumapgādes sistēmu remonts; 
7. siltumenerģijas patēriņa uzskaites nodrošināšana. 

Organizēt nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas darbus: 
1. dzīvojamo māju uzturēšanas organizēšana un veikšana (fiziskā saglabāšana):  
 1.1. dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemes gabala sanitārā apkope; 
 1.2. dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā 
apkope, kārtējie remonti, renovācija un rekonstrukcija; 
 1.3. pašvaldības dzīvojamo telpu, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, 
tai skaitā, lai konstatētu patvaļīgās būvniecības rezultātā veikto dzīvojamo un 
koplietošanas telpu pārplānošanu; 
 1.4. nodrošināšana ar pamatpakalpojumiem (apkure, aukstais ūdens, kanalizācija, 
sadzīves atkritumu izvešana) un citiem nepieciešamajiem pakalpojumiem (piemēram, 
karstais ūdens, elektroenerģija, lifts u.c.); 
 1.5. dzīvojamai mājai kā vides objektam izvirzīto prasību, kā arī dzīvojamās mājas 
energoefektivitātei izvirzīto minimālo prasību  izpildes nodrošināšana; 
 1.6. avāriju un avārijas radīto postījumu novēršanas pasākumu organizēšana.  
2. pārvaldīšanas darba plānošana, organizēšana un pārraudzība. 
3. Ādažu novada domes īpašumā esošā dzīvojamā fonda pārvaldīšana.  
4. dzīvojamo māju lietu vešana. 
5. dzīvokļu īpašnieku/īrnieku, nedzīvojamo telpu īpašnieku/nomnieku un citu personu 
(visi kopā – klienti) komunikācijas un informācijas aprites organizēšana. 

Pārraudzīt finanšu resursus 
1. Noslēgto līgumu administrēšana, tai skaitā: 
 1.1. līgumos paredzēto patēriņa un maksājumu aprēķinu veikšana, ik mēnesi 

nodrošinot šo maksājumu rēķinu sagatavošanu un izsniegšanu; 
 1.2. maksājumu saņemšana, savlaicīgi veicot norēķinus par dzīvojamā mājā 
saņemtajiem pakalpojumiem, nodrošinot saņemto un veikto maksājumu uzskaiti, 
veicot norēķinu kontroli. 

Teritoriju uzturēšanas un labiekārtošanas pakalpojumu sniegšana pārvaldāmajos un 
apsaimniekojamajos objektos, kā arī objektos ar līgumiskām attiecībām 

1. Zāles pļaušana; 
2. Sniega tīrīšana; 
3. Teritorijas uzkopšanas organizēšana, izmantojot traktortehniku 
4. Personāl pacēlāja noma/īre. 

Dabasgāzes piegāde Ādažu novada domes objektiem: Kadagas PII, pašvaldības policija, 
Ādažu PII, Ādažu vidusskola, Ādažu novada domes ēka. 
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1.4. Sabiedrības juridiskais statuss un struktūra 

Sabiedrība reģistrēta LR Uzņēmu reģistrā 2004.gada 18.februārī, reģistrācijas Nr. 
40003422041. Juridiskā adrese - Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV 2164.  

Sabiedrības dibināšanas dokumenti ir Ādažu novada domes lēmums, Statūti. 
Šobrīd Sabiedrības vienīgais dibinātājs ir Ādažu novada dome. Sabiedrības darbu 

vada valdes loceklis, bet darbības uzraudzību veic Ādažu novada dome.  
2019.gada 31.decembrī Sabiedrības pamatkapitāls bija 388 586 EUR. 
2019.gadā Sabiedrības funkciju izpildi nodrošināja valdes loceklis Juris Krūze, 

balstoties uz pilnvarojuma līguma pamata, kas noslēgts starp Ādažu novada domi un valdes 
locekli. Valdes locekļa tiešā pakļautībā ir finanšu daļa, apsaimniekošanas daļa, tehniskā daļa, 
jurists un klientu apkalpošanas speciālists. (Skat. Pielikums Nr.1). 

Laika posmā no 2012.gada septembra līdz 2019. gada decembrim ir palielinājies 
pārvaldāmo ēku skaits, tai skaitā ir ēkas, kas atrodas Carnikavas un Garkalnes novadā.  

Sabiedrības organizatoriskā struktūra ir izstrādāta atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, 
uzdevumiem, nodrošinot sekmīgu visu sniedzamo pakalpojumu, procesu, tehnoloģisko, 
ekonomisko, sociālo uzdevumu izpildi. 

Apsaimniekošanas daļa – organizē un kontrolē pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu 
īpašumu pārvaldīšanu uz pilnvarojuma līguma pamata.  

Uz pilnvarojuma pārvaldīšanas līgumu pamata veic daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, 
to teritoriju  pārvaldīšanas un apsaimniekošanas darbus atbilstoši īpašuma lietošanas 
mērķim, nodrošina ēku saglabāšanu un uzturēšanu kārtībā, organizē plānoto profilaktisko 
un kārtējo remontu izpildi, ēku un tiem funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu uzturēšanu 
un sanitāro apkopi. 

Katru gadu tiek sagatavotas dzīvojamo māju pārvaldīšanas izmaksu tāmes. 
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas maksa tiek noteikta pamatojoties uz noslēgtajiem 
pārvaldīšanas līgumiem, uz tajos dotajiem uzdevumiem pārvaldniekam. Tāmes tiek 
ievietotas mājas lietās, kā arī elektroniskajā vidē: https://adazunamsaimnieks.lv/e-serviss/.  

 Īpašumi tiek nodrošināti ar pamatpakalpojumiem (siltumenerģijas piegādi, auksto 
ūdeni, kanalizāciju, sadzīves atkritumu izvešanu) un citiem nepieciešamajiem 
pakalpojumiem (piemēram, karsto ūdeni, elektroenerģiju, liftu u.c.), slēdzot līgumus ar 
pakalpojumu sniedzējiem un kontrolējot līgumu izpildi attiecībā uz pakalpojuma kvalitāti un 
norēķiniem fiziskām un juridiskām personām Ādažu novada teritorijā. Organizē avāriju 
novēršanu un avāriju radīto postījumu likvidēšanu. Veic pārvaldīšanas darba plānošanu, 
organizēšanu un pārraudzību, tai skaitā: dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbu plānošanu.  

Uz uzņēmuma līguma pamata nodrošina telpu uzkopšanu nedzīvojamās ēkās. 
Atbilstoši noslēgtajiem sadarbības līgumiem veic teritoriju pļaušanas vai sniega tīrīšanas 
darbus fizisko un juridisko personu īpašumā vai valdījumā esošo objektu adresēs, tai skaitā 
ciematos.  

Nodrošina ciematu apsaimniekošanu, veicot teritorijas sniega tīrīšanas un ielas 
apgaismojuma uzturēšanas darbus.  

Nodrošina sagādes pakalpojumu organizēšanu Sabiedrības vajadzībām.  
 
Finanšu daļa – organizē Sabiedrības finansiālo darbību, plāno un prognozē gada 

budžetu, naudas plūsmu, ienākumu un izdevumu sadalījumu, veic grāmatvedības uzskaiti.  
Plāno, kontrolē un organizē saimniecisko darījumu, pamatlīdzekļu, inventāra, 

materiālo un nemateriālo vērtību un naudas līdzekļu uzskaiti.  
Sagatavo īres/pārvaldīšanas un komunālo pakalpojumu aprēķinus. Veic ikmēneša 

analīzi par ūdens zudumiem/siltuma zudumiem (starpībām). Nodrošina savlaicīgus 

https://adazunamsaimnieks.lv/e-serviss/


JAU 20 GADUS  KOPĀ AR JUMS ! 
TAVS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS 

7 

norēķinus ar piegādātājiem un komunālo pakalpojumu sniedzējiem, ar klientiem un 
nodarbinātajiem. Organizē Sabiedrībai nepieciešamo iepirkumu dokumentācijas 
izstrādāšanu. Organizē maksājumu administrēšanu un parādu piedziņas darbu.  

Klientu apkalpošanas speciālists - nodrošina klientu sūdzību, iesniegumu 
pieņemšanu, reģistrēšanu, atbilžu sagatavošanu, parakstīšanu un nogādāšanu adresātiem.  

Veic dokumentu norakstus, izrakstus, kopijas no uzņēmuma dokumentu 
oriģināliem. Uzklausa un atbild uz telefona zvaniem.  

Organizē klientu/apmeklētāju pieņemšanu.  
Ved dzīvojamo māju lietas, saskaņā ar normatīvo aktu regulējumu. 
Tehniskā daļa - nodrošina siltumenerģijas sadali un pārvadi patērētājiem. Veic  

individuālo siltuma mezglu apsaimniekošanu, regulēšanu un tekošo remonta darbu izpildi. 
Veic siltumapgādes sistēmas uzturēšanu, apkopi, remonta un uzlabošanas darbu 
nodrošināšanu. Veic katlu māju, siltumtrašu, siltummezglu u.c. siltumapgādes sistēmu 
remonta darbus. Nodrošina siltumenerģijas patēriņa uzskaiti. Nodrošina tehniskās 
uzturēšanas darbus (apkures, aukstā ūdens un kanalizācijas komunikāciju tehniskās 
apkopes un remonti).  

Galvenie partneri  siltiumapgādes jomā:  
1) SIA BalteEnEko: 

a. Līgums par siltumenerģijas ražošanu un pārdošanu 
b. Siltumenerģijas sadale, pārdale un piegāde līdz klientam 

2) SIA Weseman – Siltums - Līgums par siltumenerģijas ražošanu,  sadali, pārdali un 
piegādi līdz klientam.  

3)  Latvijas Gāze - Līgums par dabas gāzes piegādi Ādažu domes objektiem. 
4)  SIA Enefit - Līgums par dabas gāzes piegādi Bukultu ciemata objektiem. 
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1.5. Pārskata gadā paveiktais 
 

Uzdevums Rezultatīvie rādītāji 
Vienību 
skaits 
(gab.) 

Izmaksas EUR  (ar 
PVN) 

Siltumapgādes piegādes, sadales un pārdales  pakalpojumu organizēšana un sniegšana. 

Nodrošināt siltumenerģijas 
tirdzniecības, sadales un 
pārdales pakalpojumu 
Ādažos un Kadagā. 

 

Klientu skaits: 1402 
mājsaimniecības (233 
mājsaimniecības uz 
pilnvarojuma līguma pamata 
pārstāv 1 uzņēmums), 1 
biedrība, 1 vienģimeņu māja, 1 
namīpašnieks, PSIA „Ādažu 
slimnīca” un Ādažu sākumskola. 

1402 Administratīvās 

Nodrošināt siltuma pārvadi 
vismaz MWh 8000 apjomā 

Siltuma pārvade veikta  MWh 
9515,89 apmērā, no kuriem 
10,81 % ir siltuma zudumi 
trasēs (klientiem piegādātais 
siltuma apjoms bija MWh 
8487,66).  

 9515,89 

MWh 
Administratīvās 

Nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas darba organizācija. 

Ēku atjaunošanas darbi un 
citi īpašumu uzlabošanas 
un uzturēšanas darbi 

Ūbeļu iela 3, Ādaži nomainīts 
karstā ūdens cirkulācijas sūknis, 
izpildmehānisms,  divceļu vārsts 
karstā ūdens padevei uz 
siltummaini. Veikta bēniņu 
nesošo koka  konstrukciju 
pārklāšana ar 
ugunsaizsardzības pārklājumu. 
Ceļa zīmju uzstādīšana;  
Ūbeļu iela 15 uzstādīta ūdens 
mīkstināšanas iekārta, veikta 
apkures skaitītāja verifikācija; 
Ūbeļu iela 16  nomainīts divceļu 
vārsts karstā ūdens padevei uz 
siltummaini. Uzstādīts 
domofons. Veikts jumta 
parapeta remonts;  
Ūbeļu iela 17 pagraba logu 
režģu tīrīšana un krāsošana. 
Margu uzstādīšana pie ieejas 
durvīm; 
 Gaujas iela 25/2  mainīts 
kanalizācijas un ūdens stāvvads; 
Gaujas iela 25/4 atjaunotas pie 

 
Uzkrājumi, 
mērķa 
maksājumi 
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kāpņutelpām esošās 
nobrauktuves;  
 Kadaga 10 atjaunots ietves 
segums, uzklāts bruģis, 
nomainīti pagraba logi;  
Kadaga 8 nomainīti vējtveri; 
Kadaga 11 - mainīts 
kanalizācijas un ūdens stāvvads; 
Atpūtas iela 7, Carnikava 
rekonstruēts individuālais 
siltummezgls; 
 Atpūtas iela 2, Bukulti uzstādīta 
attālinātā skaitītāju nolasīšanas 
sistēma;    
1, Atpūtas 2, Atpūtas 3, Atpūtas 
4, Atpūtas 6, Neļķu iela 17, 
Bukulti  veikta kolonnu 
stiprināšana, metāla 
konstrukciju metināšana.  

Vispārējās atjaunošanas 
darbi, izmantojot Eiropas 
savienības Struktūrfondu 
līdzfinansējumu un Ādažu 
novada domes 
līdzfinansējumu 

4 (četrām) daudzdzīvokļu 
dzīvojamām mājām, tai skaitā:  
Pirmā iela 39, 37, 35, Ādaži un 
Lazdu iela 5, Garkalne 
sadarbojoties ar Valsts 
attīstības finanšu institūciju 
ALTUM tika veikta tehniskās 
dokumentācijas izstrāde 
dzīvojamo māju 
energoefektivitātes pasākumu 
īstenošanai jeb atjaunošanai. 
Pirmā iela 39, Ādaži, Lazdu iela 
5, Garkalne, Jūras iela 8 un 
Stacijas iela 13, Carnikava ir 
veikts iepirkums būvuzņēmuma 
izvēlei, kur Jūras iela 8 un  
Stacijas iela 13, Carnikava 
būvuzņēmējs jau ir izvēlēts un 
2020.gadā plānojas būvniecības 
darbi. Pirmā iela 39, Ādaži un 
Lazdu iela 5, Garkalne cenu 
aptaujas rezultāti tiek saskaņoti 
ALTUM.  
Sabiedrība, sadarbojoties ar 
Ādažu novada domi un NVO 
“Ēku saglabāšanas un 
energotaupības birojs” projekta 
“Sunshine Accelerate” ietvaros, 
tika uzsākti tehniskās 

 

Uzkrājumi 
Kredītbanku 
aizdevums 
AS ALTUM grants 
Ādažu novada 
domes 
līdzfinansējums 
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dokumentācijas izstrāde 
daudzdzīvokļu dzīvojamai  mājai  
Ādažu centrā Pirmā 31. 
2019.gadā pabeigti ēku 
energoefektivitāti 
paaugstinošie darbi adresēs 
Pirmā iela 25, 29, 33,  43, Ādaži. 

Telpu uzkopšanas 
pakalpojumi juridiskām 
personām 

Izpildīts 3 klienti Administratīvās 

Finanšu resursu pārvaldība. 

Veikt līgumos paredzētos 
aprēķinus, ik mēnesi 
nodrošināt rēķinu 
sagatavošanu un 
izsniegšanu. 

Izpildīts  

1915 
mājsaimni
ecības 
(dzīvokļu 
īpašumi), 
84 
individuālo 
māju 
īpašnieki 
(3 
ciemati), 6 
uzņēmumi
, 1 
namīpašni
eks, 6 
dzīvojamo 
māju 
pārvaldnie
ki un 
Ādažu 
novada 
dome.   

Administratīvās 

Saņemt maksājumus, 
savlaicīgi veikt norēķinus 
par saņemtajiem 
pakalpojumiem, 
nodrošināt saņemto un 
veikto maksājumu uzskaiti, 
veikt norēķinu kontroli. 

Parādu piedziņas 
darbības rezultātā, uzkrājumi 
šaubīgiem debitoriem veidoti 
65% apmērā no šaubīgo 
debitoru parādiem, kas 
2019.gada beigās bija 72`688 
EUR. Uzkrājumi šaubīgiem 
parādiem, salīdzinot ar 
2018.gadu, ir palielinājušies par 
15%. Parādniekiem 
aprēķinātās, bet neiekasētās 
soda naudas 2019.gada 
31.decembrī sastāda 26`544 
EUR no parādniekiem iekasētas 

 
1915 
klienti 

Administratīvās 
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soda naudas pārskata periodā 
7`249  EUR.  

 

Klientu nenokārtotās 
saistības par sabiedrības 
sniegtajiem pakalpojumiem, 
salīdzinājumā ar iepriekšējo 
atskaites periodu, ir 
palielinājušies no 269`494 EUR 
uz 352`494 EUR (ieskaitot 
šaubīgos debitorus), tas ir par 
31%, kur pieaugums 
skaidrojams ar klientu skaita un 
tiem aprēķināmo maksājumu 
pieaugumu. Organizāciju parādi 
sastāda 61`118 EUR (par 
decembra mēnesī sniegtajiem 
pakalpojumiem 50`174 EUR, 
kavētie maksājumi 2`550 EUR 
un šaubīgie debitori 8`394 
EUR). 

1915 
klienti 

 

Darbs ar debitoriem 
Tiesā iesniegtas 12 prasības, 
iztiesātas 10 lietas. 

 
Administratīvās, 
valsts nodevas 

Teritoriju uzturēšana un labiekārtošana. 

Zāles pļaušana 
Veikti pasūtījuma darbi fiziskām 
un juridiskām personām. 

Pēc vieno-
šanās 
 

Atbilstoši 
apstiprinātajam 
maksas 
pakalpojumu 
cenrādim. 

Traktora pakalpojumi 
(sniega tīrīšana, zāles 
pļaušana) 

Veikti pasūtījuma darbi fiziskām 
un juridiskām personām. 
Noslēgts pakalpojuma līgums ar 
SIA „Ādažu slimnīca” par  
traktortehnikas 
pakalpojumiem. 

Pēc vieno-
šanās 
 

Atbilstoši 
apstiprinātajam 
maksas 
pakalpojumu 
cenrādim. 

Teritorijas sakopšana. 
Veikti teritorijas sakopšanas 
darbi. 

Pēc vieno-
šanās 
 

Atbilstoši 
apstiprinātajam 
maksas 
pakalpojumu 
cenrādim. 

Koplietošanas elektroiekārtu apkalpošana. 

Nodrošināt ārējo 
elektrotīklu un apgaismes 
ķermeņu apkalpošanu. 

Izpildīts 
83 
klienti 

Saskaņā ar 
dzīvojamo māju 
pārvaldīšanas 
līgumiem. 
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Nodrošināt starpniecības 
funkciju elektroenerģijas 
padevei viendzīvokļa 
ēkām. 

Noslēgts līgums par 
elektroenerģijas piegādi ar AS 
Latvenergo. 

3 ciema- 
tiem, 2 
daudzdzī-
vokļu 
mājām 

Administratīvās 

 
Sabiedrība laika posmā no 2012.gada ir uzsākusi dzīvojamo māju pārvaldīšanu un 

apsaimniekošanu saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma prasībām.  

 
 

1.attēls. Apsaimniekošanā esošo māju skaits laika posmā no 2012. līdz 2019.gadam 
Saskaņā ar noslēgtajiem pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumiem, piecu gadu laikā 

(1.attēls) māju skaits no 8 ir palielinājies līdz 48.  
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Pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
skaits
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2. FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI 
 
Sabiedrības Neto ieņēmumi sastāda 1`822`640 EUR, kas ir par 28 % vairāk kā iepriekšējā 
gadā. Neto ieņēmumu pieaugums skaidrojams ar ieņēmumu palielinājumu: nekustamā 
īpašuma pārvaldīšanā un apsaimniekošanā par 17 %, siltumapgādē  par 9 % un atkritumu 
apsaimniekošanā  63%, ūdens un kanalizācija 98 %.  

 
Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2019.gadu 

(klasificēts pēc apgrozījuma izmaksu metodes) 
 

N.p.k. Rādītāja nosaukums 2019. gads 2018. gads 

1.  Neto apgrozījums 1 822 640 1 429 394 

 - no citiem pamatdarbības veidiem 1 822 640 1 429 394 

2.  
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, 
pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu 
iegādes izmaksas 

(1 678 078) (1 249 740) 

3.  Bruto peļņa vai zaudējumi 144 562 179 654 

4.     Administrācijas izmaksas (205 333) (194 066) 

5.  Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 9 222 35 404 

6.  Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (15 008) (19 273) 

7.  Peļņa vai zaudējumi pirms ienākuma nodokļa (66 557) 1719 

8.  Ienākuma nodoklis par pārskata gadu - - 

9.  
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu 
ienākuma nodokļa aprēķināšanas 

(66 557) 1719 

10.  Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (66 557) 1 719 

 
Sabiedrības Neto izdevumi sastādīja 1`678`078 EUR, kas, salīdzinājumā ar 2018.gadu, 

ir palielinājušies par 34 %. Izdevumu palielinājums, salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, 
skaidrojams ar materiālu un izejvielu iepirkšanas izdevumu pieaugumu, aukstā ūdens un 
kanalizācijas tranzīta pakalpojuma nodrošināšanu Ādažu un Kadagas ciemata iedzīvotājiem, 
jaunu klientu piesaisti un ar to apkalpošanu saistītie izdevumi, darbinieku skaita, to 
atalgojuma pieaugumu.  

Bruto peļņas rentabilitāte- 7,93%; apgrozāmo līdzekļu aprites rādītājs- 3,92 (>=1); 
tekošās likviditātes rādītājs- 1,92 (>=1); saistību īpatsvars bilancē- 0,35 (0..0,5); ilgtermiņa 
ieguldījumu segums ar pašu kapitālu- 1,98 (>=0); neto apgrozāmais kapitāls- 223 792 EUR 
(>=0); finansiālās neatkarības rādītājs- 0,48 (0…1) 

Izvērtējot saistību izpildes, tajā skaitā parādu piedziņas rezultātus un klientu 
maksājumu disciplīnu, uzkrājumi šaubīgiem debitoriem veidoti 65% apmērā no šaubīgo 
debitoru parādiem, kas 2019.gada beigās bija 72`688 EUR. Uzkrājumi šaubīgiem parādiem, 
salīdzinot ar 2018.gadu, ir palielinājušies par 15%. Parādniekiem aprēķinātās, bet 
neiekasētās soda naudas 2019.gada 31.decembrī sastāda 26`544 EUR no parādniekiem 
iekasētas soda naudas pārskata periodā 7`249  EUR.  
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Sabiedrība nodokļu nomaksu ir veikusi noteiktajos termiņos. Darba algas Sabiedrības 
darbiniekiem tiek izmaksātas saskaņā ar darba līgumiem, nomaksājot valstī noteiktos 
nodokļus, līgumos noteiktajos termiņos. 

Iedzīvotāju nenokārtotās saistības par sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem, 
salīdzinājumā ar iepriekšējo atskaites periodu, ir palielinājušies no 269`494 EUR uz 352`494 
EUR (ieskaitot šaubīgos debitorus), tas ir par 31%, kur pieaugums skaidrojams ar klientu 
skaita un tiem aprēķināmo maksājumu pieaugumu. Organizāciju parādi sastāda 61`118 EUR 
(par decembra mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem 50`174 EUR, kavētie maksājumi 2`550 
EUR un šaubīgie debitori 8`394 EUR). 

Paredzamas  nodokļu vai cita rakstura pretenzijas pret Sabiedrību nav ierosinātas. 

Visu pārskata periodu tiek veikta aktīva maksājumu administrēšana, kā arī parādu 
atgūšanas process un piedziņa, atbilstoši Civilprocesa likuma regulējumam. 2019.gadā tiesā 
iesniegtas 12 prasības, iztiesātas 10 lietas. Paredzamas  nodokļu vai cita rakstura pretenzijas 
pret Sabiedrību nav ierosinātas. 

Pakalpojumu saņēmēji (klienti) 2019.gada beigās ir 1915 mājsaimniecības (dzīvokļu 
īpašumi), 84 individuālo māju īpašnieki (3 ciemati), 6 uzņēmumi, 1 namīpašnieks, 6 
dzīvojamo māju pārvaldnieki un Ādažu novada dome.   

Sabiedrība kā pilnvarotais pārvaldnieks dzīvokļu īpašnieku uzdevumā iekasē līdzekļus 
ēku remontiem un citiem īpašuma atjaunošanas, uzlabošanas un uzturēšanas darbiem. Šie 
līdzekļi  tiek iekļauti uzņēmuma ieņēmumos pēc veikto darbu realizācijas.  

Grāmatvedības politika: Finanšu pārskats ir sagatavots atbilstoši likumiem “Par 
grāmatvedību”, “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma”, kā arī ievērojot 
2015.gada 22.decembra Latvijas Republikas Ministru Kabineta pieņemto Noteikumu 
Nr.775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumu” 
nosacījumus. Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas.  

Pamatkapitāls. Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no kapitāla daļu īpašnieku 
ieguldījumiem 388 586 EUR, sadalās 388 586 daļās, vienas daļas vērtība 1 EUR.  

Ziņas par ārpusbilances saistībām un ieķīlātiem aktīviem:  
Uzņēmums nav sniedzis ķīlas, galvojumus un citas garantijas par kurām nebūtu skaidrots 
gada finanšu pārskata pielikumā. 

Sabiedrības darbības turpināšana: Pārskata gadu Sabiedrība ir noslēgusi ar peļņu. 
Sagatavojot finanšu pārskatu, vadība ir  izvērtējusi uzņēmuma spēju turpināt darboties 
savā nozarē arī turpmāk. 

Informācija par veiktajām revīzijām un auditiem. 2020.gadā Zvērinātu revidentu 
komercsabiedrība SIA “Auditorfirma Padoms” veica neatkarīgu revīziju, kuras ziņojums 
apskatāms pielikumā. 

  

http://m.likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums
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3. PERSONĀLS 
 
Viens no nozīmīgākajiem katra uzņēmuma resursiem ir kompetenti un motivēti 

darbinieki, tādēļ Sabiedrībā ir izstrādāta un ieviesta efektīva personāla vadības politika. 
Labas personāla vadības pamatprincipi nosaka, ka uzņēmumam ir jāmotivē darbiniekus ne 
tikai ar konkurētspējīgu atalgojumu, bet arī jānodrošina labus darba apstākļus, jāsniedz 
pozitīvu novērtējumu par padarīto, jāveicina attīstības un karjeras iespējas, jārada veselīgu 
un drošu darba vidi, pozitīvas attiecības starp darbiniekiem. 

Attiecības ar darbiniekiem ir jāveido tā, lai kadru mainība būtu zema, bet efektivitāte 
– iespējami augsta, lai darbinieki būtu lojāli un ar augstu motivāciju. Motivēti darbinieki ir 
uzņēmuma sasniegumu un konkurētspējas pamats.  

Sabiedrībā darbinieku motivēšanas procesā darbinieki izvēlas kādu no rīcības 
alternatīvām, lai sasniegtu personīgos mērķus, tie var būt gan materializēti (nauda, 
paaugstinājums amatā), gan arī abstrakti (pašapliecināšanās, gandarījums par veicamo 
darbu). Motivēšana ir dinamisks process, kurš, lietojot psiholoģiskās, sociālās, ekonomiskās 
un tiesiskās metodes un līdzekļus, sekmē darbinieku uz organizācijas  mērķu sasniegšanu. 

Darbinieku interešu nodrošināšanai tiek ievērots 2015.gada aprīlī tika aktualizētais 
nolikums „Par atlīdzības pašvaldības SIA „Ādažu namsaimnieks”” kurā atrunāti  nosacījumi, 
kas pilnīgāk reglamentē Darbinieku un Darba devēja tiesiskās attiecības, nosakot 
savstarpējās tiesības un pienākumus darba samaksas organizācijā nodibinot, grozot un 
izbeidzot darba tiesiskās attiecības, tāpat organizējot Darbinieku kvalifikācijas celšanu un ar 
Darbinieku sociālo aizsardzību saistītus jautājumus.  

Darba attiecībās ar Sabiedrību ir 50 darbinieki, no kuriem 7 jeb 14 % ir administratīvie 
darbinieki, 5 jeb 10% ir tehniskais personāls, 28 jeb 56% ir sētnieki, apkopēji, ēku un 
teritorijas uzraugi, kā arī 10 speciālisti jeb 20%. Darbinieku skaits, salīdzinājumā ar 
iepriekšējo gadu, ir palielinājies par  22%. (2.attēls) 

 

 
 

2.attēls Darbinieku profesionālais sadalījums 
         

7; 14%

5; 10%

28; 56%

10; 20%

Personāls

Administratīvie darbinieki

Tehniskais personāls

Sētnieki, apkopēji, ēku un
teritorijas uzraugi

Speciālisti



JAU 20 GADUS  KOPĀ AR JUMS ! 
TAVS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS 

16 

2019. gadā sabiedrībā strādāja 50 darbinieki. Vidējais darbinieku vecums ir 53 gadi. 
Darbinieku sadalījums vecuma grupās: 

Vecums 
Personāla 

skaits 

19 - 40 9 

41 - 55 17 

56 - 60 3 

61 un vairāk 21 

 
Sabiedrības darbinieki, kuri nodrošina administratīvo un tehnisko funkciju izpildi, ir 

izvietoti ēkā Gaujas iela 16, Ādažos, un attālumi starp pārvaldāmajiem un 
apsaimniekojamiem objektiem ir nelieli, kas nodrošina efektīvu darba organizāciju. 

2019.gadā Uzņēmumā strādāja 50 personas, tai skaitā ar maģistra grādu – 2. 
personas; 2 līmeņa Augstākā izglītība (bakalaura grāds) – 5 personas; 1 līmeņa augstākā 
izglītība – 1 persona; vidējā profesionālā izglītība – 1 persona un vidējā tehniskā (speciālā) 
izglītība 1 persona. 1 persona studē Banku Augstskolā, 1 persona studē Rīgas tehniskajā 
universitātē, 1 persona studē Juridiskajā koledžā.    

Papildus – 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis (Namu pārzinis) – 2 personas; 
1.līmeņa augstākā izglītība (4.profesionālās kvalifikācijas līmenis) Namu (nekustamā 
īpašuma) pārvaldnieks) – 2 personas. 

Sabiedrības personāla izglītošanu un kvalifikācijas paaugstināšanu nodrošina 
speciālos organizāciju rīkotajos kursos un semināros. Savu kvalifikāciju Sabiedrības 
darbinieki paaugstināja kursos un semināros. 2019.gadā kopumā apmeklēti 4 semināri, 1 
dalība konferencē.  

Lai nodrošinātu darba drošības pasākumu ievērošanu, 1 reizi gadā tiek organizētas 
darba drošības apmācības atsevišķi katrai no darbinieku grupām: administratīvie darbinieki, 
tehniskais personāls un speciālisti. Visām grupām tiek sniegta informācija par pirmās 
palīdzības sniegšanas darbību, riskiem katrai no darba grupām, kā arī atbilstoši katras 
grupas specifikai, darba drošības pasākumu ievērošana.   
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4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 
 
Uzņēmuma iekšējā politika un mērķi attiecību veidošanā un komunikācijā ar 

klientiem ir būtiski faktori savstarpējo ilgtermiņa attiecību nodrošināšanai. 
Lai nodrošinātu klientiem augstu apkalpošanas kvalitāti, Sabiedrība ir Latvijas Namu 

Pārvaldītāju un Apsaimniekotāju asociācijas biedrs, kas nodrošina aktīvu Sabiedrības 
līdzdalību normatīvo dokumentu izstrādē apsaimniekošanas un pārvaldīšanas jomā, kā arī 
paaugstina Sabiedrības informētību par jomas aktualitātēm. 

Viens no Sabiedrības stratēģiskajiem uzstādījumiem ir pārvaldes procesu 
nodrošināšana, realizējot augstu iedzīvotāju un uzņēmēju apkalpošanas kultūru, kā arī 
informējot tos par pakalpojumu sniegšanas gaitu. 

Lielākā daļa Sabiedrības klientu ir daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki 
un īrnieki, kuriem tiek nodrošināti dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumi. Sabiedrības 
galvenie sadarbības partneri ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji – SIA ”Balteneko”, SIA 
“Ādažu ūdens”, AS „Elektrum”, SIA „Ādažu ūdens”, SIA „Eco Baltia Vide”, AS “Latvijas gāze”, 
SIA “Bite”, AS “Swedbank”, AS “Enefit”, SIA Weseman – Siltums, SIA Ottis Latvia u.c. 
piegādātāji. 

Lai nodrošinātu un uzlabotu komunikāciju ar Sabiedrības klientiem, viens no 
galvenajiem Sabiedrības uzdevumiem ir nodrošināt kvalitatīvu konsultāciju sniegšanu par 
dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, kā rezultātā savlaicīgi tiktu novērstas 
strīdus situācijas un palielināta klientu apmierinātība ar Sabiedrības sniegtajiem 
pakalpojumiem.  

Sabiedrība nodrošina vienotu klientu apkalpošanas telefona līniju un ir izveidojusi 
vienotu avārijas brigādi. Lai uzlabotu Sabiedrības klientu apkalpošanu, Klientu apkalpošanas 
speciālists nodrošina apmeklētāju un klientu pieņemšanu, telefonzvanu saņemšanu, 
dokumentu saņemšanu un reģistrēšanu, klientu problēmu situāciju risināšanu un 
nepieciešamības gadījumā to nosūtīšanu atbildīgajam darbiniekam.  

Aktīvi uzturēt internetā mājas lapu www.adazunamsaimnieks.lv un Facebook.com 
“Ādažu Namsaimnieks” lapu. 

Lai maksimāli nodrošinātu informācijas nonākšanu līdz klientam katrā mājā ir 
ievelēts mājas vecākais jeb pilnvarotais pārstāvis (kurš vienlaikus arī ir starpnieks starp 
Sabiedrību un klientiem), katrā kāpņu telpā ir izvietots informācijas dēlis uz kura tiek 
izvietota aktuālā informācija. Tāpat aktuālākā informācija tiek nodrukāta uz rēķiniem par 
komunālo pakalpojumu piegādi, reizi mēnesī Sabiedrības informācija tiek ievietota 
laikrakstā “Ādažu vēstis”, interneta mājas lapa www.adazunamsaimnieks.lv un 
Facebook.com “Ādažu Namsaimnieks” lapā, kā arī nepieciešamības gadījumā tiek izsūtīta 
uz klientu e-pastiem. 

Lai pilnveidotu klientu pieteikumu izpildes kvalitāti, Sabiedrība savā darbībā izmanto 
uzskaites sistēmu DARIS. Programma dod iespēju Sabiedrības vadībai izsekot katra 
uzdevuma izpildei. Vienlaicīgi darbiniekiem ir operatīvi iespējams saņemt informāciju 
jauniem/ neatliekamiem klientu pieteikumiem un nodrošināt to izpildi. 

Sabiedrība, lai nodrošinātu klientu optimālu un laipnu apkalpošanu, vienotu 
attieksmi un izturēšanos, ieviesusi klientu apkalpošanas standartus. Standarti paredz virkni 
prasību, kas ir jāievēro apmeklējot klientu un veicot darbus klienta teritorijā. 

 
  

http://www.adazunamsaimnieks.lv/
http://www.adazunamsaimnieks.lv/
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5. 2020.GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI 
 

Mērķis Uzdevumi Plānotie rezultāti 

Siltumapgādes piegādes, sadales un pārdales  pakalpojumu organizēšana un sniegšana. 

Siltumenerģijas piegādes 
drošības un uzskaites 
uzlabošana 

Uzstādīt attālinātās datu nolasīšanas 
sistēmas visos objektos, kur tiek 
piegādāta siltumenerģija un 
Telemetrijas vadības sistēmas 
uzstādīšana individuālajos 
siltummezglos 

Uzstādot attālināto skaitītāju 
nolasīšanas sistēmu, tiek, 
atvieglota pārvalde un 
samazinātas apsekošanas 
izmaksas. 

Nodrošināt siltumapgādes pārvadi, 
atbilstoši klientu pieprasījumam, 
normatīvo aktu regulējumam 

Nodrošināta siltumapgādes 
sistēmas efektīvu darbību, 
sniedzot kvalitatīvus, 
pakalpojumus 

Tehniskā aprīkojuma atjaunošana. 

Nodrošināta pakalpojuma 
nepārtrauktība, samazinās 
avāriju risks, samazināti siltuma 
zudumi. 

Siltumskaitītāju verifikācija un 
plombēšana ISM 

Nodrošināta pakalpojuma 
nepārtrauktība, samazinās 
avāriju risks, samazināti siltuma 
zudumi. 

Nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas darba organizācija. 

Māju vispārējā 
atjaunošana un projektu 
vadība 

Organizēta vispārējā  dzīvojamo 
māju atjaunošana, izmantojot 
Eiropas Savienības Struktūrfondus 

Noslēgti 4 līgumi ar ALTUM 
par dzīvojamo māju 
atjaunošanu un finansējumu  
vispārējās atjaunošanas 
projektos. 

Ēku pārvaldīšanas un 
apsaimniekošanas 
pakalpojumu sniegšana 

Piesaistīt jaunus klientus, slēgt 
pārvaldīšanas/ telpu un teritoriju  
uzkopšanas līgumus par 
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 

Noslēgti līgumi par 
nekustamā īpašuma 
pārvaldīšanu un 
apsaimniekošanu  

 
Dzīvojamo māju plānoto un 
ārkārtas remontu organizēšana 

Nodrošināta pakalpojuma 
nepārtrauktība, samazinās 
avāriju risks, uzlabojas 
dzīvojamo māju tehniskais 
stāvoklis 

Teritoriju uzturēšana un labiekārtošana. 

Uzturēt sanitāro tīrību 
Saglabāt esošo apjomu Ādažu 
Centra un Kadagas ciematos, 
Carnikavas un Garkalnes novados. 

Sakopta vide 

Zāles pļaušanas sezonā 
veikt zāles pļaušanu pēc 
pasūtījuma 

Sniegt zāles pļaušanas 
pakalpojumu pēc pasūtījuma. 

Sakopta vide. Izveidots jauns 
klientu loks. 



JAU 20 GADUS  KOPĀ AR JUMS ! 
TAVS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS 

19 

Ziemas sezonā veikt 
teritorijas attīrīšanu no 
sniega pēc pasūtījuma 

Sniegt teritorijas attīrīšanu no 
sniega pēc pasūtījuma. Noslēgt 
sadarbības līgumus. 

Sakopta vide. Izveidots jauns 
klientu loks. Noslēgts 
sadarbības līgums. 

Koplietošanas elektroiekārtu apkalpošana 

Nodrošināt 
elektrodrošību 
daudzdzīvokļu māju un 
ciematu kopīpašuma daļā 

Nepārtraukta pakalpojuma 
nodrošināšana, avāriju likvidēšana. 

Pastāvīga koplietošanas 
elektroinstalāciju uzturēšana 
un apkope. 

Citas ar attīstību saistītas darbības 

Nodrošināt kvalitatīvu 
klientu apkalpošanu 

Uzturēt klientu apkalpošanas 
vadības sistēmu “Daris” 

Tiek nodrošināta 
informācijas saņemšana, 
pieejamība, atvieglota datu 
nodošana, klientu 
pieprasījumu apstrādei 

Mārketinga aktivitātes 

Uzturēt Sabiedrības mājas lapu 
interneta vietnē. 

Tiek nodrošināta 
informācijas pieejamība, 
atvieglota datu nodošana. 

Uzturēt Facebook lapu Ādažu 
Namsaimnieks 

Tiek nodrošināta 
operatīvāka informācijas 
pieejamība klientiem 

Klientu apkalpošanas 
sistēmas uzlabošana 

Ūdens skaitītāju rādījumu 
elektroniskās nodošanas sistēmas 
uzturēšana un rēķinu / atskaišu / 
apsekojumu atspoguļošana 
Sabiedrības mājas lapā. 

Uzturēt klientiem ērts 
risinājums ūdens skaitītāju 
rādījumu nodošanai, rēķinu /  
atskaišu / apsekojumu 
saņemšanai. 

Nepārtraukta avārijas dienesta 
darbība avārijas situāciju 
novēršanai 

Nodrošināta pakalpojuma 
nepārtrauktība, samazinās 
avāriju risks, uzlabojas māju 
tehniskais stāvoklis 

Sabiedrības darbības 
apdrošināšana 

Veikt uzņēmuma vispārējo 
civiltiesisko apdrošināšanu. 

Sabiedrības darbības 
zaudējumu samazināšana. 
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Pielikums Nr.1 
 

 DARBA ORGANIZĀCIJAS STRUTŪRA 
 
 

  
Valdes loceklis - 1

Finanšu daļa 

Galvenais 
grāmatvedis - 1

Rēķinu grāmatvedis -
1

Apsaimniekošanas 
daļa

Apsaimniekošanas 
daļas vadītājs - 1

Namu pārzinis- 1

Elektriķis - 1

Būvnieks - 1

Būvstrādnieks - 1

Sētnieki- 4

Ēkas un teritorijas 
uzraugi - 6

Namu 
apsaimniekotājs- 1

Sētnieki - 8

Nekustamā īpašuma 
apsaimniekotājs - 1

Apkopējas (biroja un 
sadz.t.) - 4

Sētnieki - 2

Komunālās 
saimniecības pārzinis -

1

Traktora vadītājs - 1

Labiekārtošanas 
strādnieks - 1

Klientu apkalpošanas 
speciālists - 1

Tehniskā daļa

Tehniskās daļas 
vadītājs - 1

Santehniķi - 3

Juridiskā daļa

Jurists - 1

Parādu piedziņas 
speciālists - 1

Datortehnikas 
inženieris- 1
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Pielikums Nr.2 
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Gaujas iela 16, Ādaži 

Ādažu novads, LV-2164 
 

www.adazunamsaimnieks.lv 
 

 

http://www.adazunamsaimnieks.lv/

