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Pieslēgumu nodrošinājuma plāns 
projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, III kārta” 

Pieslēgumu kanalizācijas tīklam nodrošinājuma plāns ir izstrādāts projektam 

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, III kārta”.  

Pieslēgumu nodrošinājuma plāns izstrādāts Ādažu ciema aglomerācijai, pamatojoties uz 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 9. panta pirmās daļas 6. punkta nosacījumiem un 

Ministru kabineta 21.06.2016 pieņemtajiem noteikumiem Nr. 403 „Darbības programmas 

„Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atlases mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes 

un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas īstenošanas 

noteikumi”. 

Šis pieslēgumu nodrošinājuma plāns atspoguļo projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Ādažos, III kārta” plānoto pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai (CKS) 

izveides galvenos pamatprincipus un sasniedzamos rādītājus; 

Projekta ietvaros plānoto pieslēgto iedzīvotāju skaits – 60 iedzīvotāji. Tabula zemāk atspoguļo 

pieslēgumu nodrošinājuma plānoto laika grafiku sadalījumā pa gadiem: 

Gads Plānotais CKS pieslēgto iedzīvotāju skaits gadā 

2019 10 

2020 30 

2021 25 

2022 5 

Kopā projekta īstenošanas 

laikā: 
60 

 

Lai sasniegtu aglomerācijā plānoto pieslēdzamo kanalizācijas pakalpojumu izmantotāju skaitu, 

SIA “Ādažu Ūdens” sadarbībā ar Ādažu novada pašvaldību plāno veikt sekojošas darbības: 

1. Plāno nodrošināt atbilstošu informatīvo kampaņu un veikt nepieciešamās individuālās 

aktivitātes ar katras CKS pieslēdzamās dzīvojamās ēkas iedzīvotājiem; 

2. Plāno sagatavot un izplatīt bukletu (t.sk. elektroniski) mērķa grupas iedzīvotājiem (t.sk. 

arī tiem, kuriem centralizētie kanalizācijas tīkli kļuva pieejami projekta 

"Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos" I un II kārtas ietvaros) precīzi 

izklāstot pieslēgšanās kārtību CKS un ar to saistītās iespējas un ieguvumus; 

3. Izdevumā "Ādažu vēstis" vismaz reizi pusgadā publicēt informāciju, kas skaidrotu un 

veicinātu iedzīvotājus pieslēgties CKS. 

4. Plāno iedzīvotājiem piedāvāt īpaši izdevīgus nosacījumus pievadu izbūves finansēšanai 

– respektīvi, SIA „Ādažu Ūdens” plāno piedāvāt pievadu izbūvē veiktajiem darbiem 

norēķināties pakāpeniski – viena līdz divu gadu laikā; 

5. Izmantot tās iespējas CKS pieslēgumu stimulēšanā, ko rada Ministru kabineta 

noteikumi Nr. 384 (Rīgā 2017. gada 27. jūnijā (prot. Nr. 32 31. §)) "Noteikumi par 

decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu"; 

6. Iesaistīt Ādažu novada pašvaldības resursu un pieredzi 1. līdz 5. punktos minēto 

aktivitāšu realizācijā. 

SIA “Ādažu Ūdens” valdes loceklis      A. Dundurs 


