
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā  
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Par līdzfinansējumu projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, III 

kārta” 

 

Ādažu novada dome (turpmāk – dome) izskatīja pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību  „Ādažu Ūdens” (turpmāk – Sabiedrība) ziņojumu par ūdensapgādes un kanalizācijas 

pakalpojumu kvalitātes attīstību, paplašinot ūdens un kanalizācijas tīklu Ādažu novada 

aglomerācijā un nodrošinot iedzīvotājiem jaunas pieslēgšanas iespējas pie minētajiem tīkliem.  

Sabiedrība plāno iesniegt Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai projekta iesniegumu dalībai 

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, III kārta“ darbības programmas ”Izaugsme 

un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” otrās atlases 

kārtas ierobežotā projektu iesniegumu atlasē, ar iesniegšanas termiņu līdz 2017.gada 

4.augustam. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumu Nr.403 “Darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes 

un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” 

īstenošanas noteikumi” pielikumā noteikto, Ādažu aglomerācijai piešķiramais Kohēzijas fonda 

finansējums ir līdz EUR 164668,00 un papildus projekta ietvaros pieslēdzamais centralizēto 

kanalizācijas pakalpojumu izmantotāju skaits ir 60 iedzīvotāji. 

2016.gada 27.decembrī dome pieņēma lēmumu Nr.245“Par ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstības III kārtu”, nolemjot atbalstīt iepriekš minēto projektu un, tā apstiprināšanas gadījumā 

paredzēt domes finanšu līdzekļus projekta līdzfinansēšanai.  

2017.gadā tika izstrādāts tehniskais projekts plānoto inženierkomunikāciju tīklu izbūvei, t.sk., 

precizējot projekta budžetu un plānotos pasākumus:  

1) pašteces kanalizācijas tīklu būvniecība 1,16 km garumā;  

2) kanalizācijas spiedvada būvniecība 0,3 km garumā; 

3) vienas kanalizācijas sūkņu stacijas būvniecība. 

Projekta kopējais budžets, bez pievienotās vērtības nodokļa, ir EUR 258462,38. Plānoto 

kanalizācijas tīklu izbūvi paredzēts veikt Ādažu ciema Jaunkūlu, Nostūrīšu, Stūrīšu un Rasiņu 

ielās.  

Likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – Likums) 15.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka 

pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus 

(ūdensapgāde un kanalizācija, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attrīšana), neatkarīgo no 

tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, bet Likuma 7.pants nosaka, ka šā likuma 15.pantā 

paredzēto autonomo funkciju izpildi organizē un par to atbild pašvaldība, ja likumā nav noteikts 

citādi.   

Saskaņā ar Likuma 14.panta pirmās daļas 1.punktu, dome ir izveidojusi pašvaldības uzņēmumu 

- Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens”, un deleģējusi tai pašvaldības funkcijas 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana.  



Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 3. un 7.pantu, 15.panta 

pirmās daļas 1.punktu un trešo daļu, kā arī to, ka jautājums tika atbalstīts Finanšu komitejā 

18.07.2017., Ādažu novada dome  

NOLEMJ: 

1. Atbalstīt pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ādažu Ūdens” projekta 

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, III kārta” īstenošanu līdz 2022.gada 

31.martam. 

2. Paredzēt domes 2018.gada budžetā EUR 68491,00 līdzfinansējuma nodrošināšanai SIA 

“Ādažu Ūdens” pamatkapitāla palielināšanai lēmuma 1.punktā minētā projekta izpildes 

nodrošināšanai. 

3. Uzdot SIA „Ādažu Ūdens” segt lēmuma 1.punktā minētā projekta pārējās attiecināmās un 

neattiecināmās izmaksas no saviem budžeta līdzekļiem, t.sk., Kohēzijas fonda gala 

maksājuma priekšfinansēšanu 10 % apmērā. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes priekšsēdētājam. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                  M. Sprindžuks 

 


