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Par centralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvi Alderu ciemā 

Ādažu novada dome (turpmāk – dome) iepazinās ar domes Saimniecības un infrastruktūras daļas 

vadītāja A.Brūvera ziņojumu par kanalizācijas sistēmas situāciju daudzdzīvokļu mājā Alderi 1/1/A, 

Alderi, Ādažu novads (turpmāk – Īpašums), kur daļa dzīvokļu pieder domei. 

Apsekojot Īpašumu konstatēts, ka tas nav pieslēgts centralizētajai kanalizācijas sistēmai, dzīvokļos 

ir lokālā kanalizācijas sistēma, notekūdeņi krājas kanalizācijas krājrezervuārā, kas ir sliktā tehniskā 

stāvoklī un notiek notekūdeņu infiltrācija gruntī, radot augstu vides piesārņojuma risku.  

Domes būvinženiera M.Arnava tehniskās apsekošanas atzinumā par Īpašuma sanitārtehnisko telpu 

un kanalizācijas tvertnes stāvokli (sastādīts atbilstoši LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana” 

prasībām) norādīts, ka būvkonstrukcijas ir neatbilstošas Būvniecības likuma 9.panta “Būtiskās 

būvei izvirzāmās prasības” nosacījumiem, to lokāls remonts nav lietderīgs, un ierosināts veikt 

būvprojekta izstrādi par pieslēgšanos centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, kompleksu 

sanitārtehnisko telpu renovāciju un jaunu ārējā kanalizācijas tīkla izbūvi. Minēto pasākumu 

prognozētās izmaksas ir 5320.25 EUR, t.sk., pievienotās vērtības nodoklis. 

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), neatkarīgi no tā, kā īpašumā 

atrodas dzīvojamais fonds, bet Likuma 7.pants nosaka, ka 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 sniegšanā.  

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

pirmās daļas 1.punktu un trešo daļu, Dabas resursa nodokļa likuma 29.pantu, kā arī to, ka jautājums 

tika atbalstīts Finanšu komitejā 18.07.2017., Ādažu novada dome  

NOLEMJ: 

1. Ieguldīt SIA “Ādažu Ūdens” pamatkapitālā ne vairāk kā EUR 5320.00 (pieci tūkstoši trīs simti 

divdesmit euro un 00 centi), ar mērķi - realizēt kanalizācijas tīkla izbūvi (turpmāk – Projekts) 

īpašumā “Alderi 1/1A”, Alderos.  

2. Finansējuma avots – Ādažu novada pašvaldības speciālā budžeta līdzekļi.  

3. Ieguldījumu SIA “Ādažu Ūdens” pamatkapitālā veikt pēc Projekta patieso izmaksu 

noskaidrošanas. 

4. SIA “Ādažu Ūdens”: 

4.1. organizēt lēmuma 1.punktā noteiktā Projekta izpildi līdz 2017.gada 30.oktobrim; 

4.2. iesniegt domei atskaiti par līdzekļu izlietojumu 10 dienu laikā pēc Projekta realizācijas. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes priekšsēdētājam. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks 


