
 

 

 

 

 

LĒMUMS 

Ādažu novadā 
 

2017.gada 10.oktobrī                                                                                              Nr.224 

 

Par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas līgumu 

 

Ādažu novada dome (turpmāk – dome) izskatīja SIA “Ādažu Ūdens” (turpmāk – Sabiedrība) 

iesniegumu par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas jauna līguma slēgšanu uz 10 gadiem, jo 

01.01.2016. stājās spēkā jaunas Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, 16.09.2017. stājās 

spēkā domes 2017.gada 22.augusta saistošie noteikumi Nr.30/2017 “Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības pakalpojumu kārtība Ādažu novadā” un ka Sabiedrībai nepieciešams jauns 

ilgtermiņa līgums, lai saņemtu ES Kohēzijas fonda finanšu līdzekļus projektam 

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, III kārta”, kur pieteikuma iesniegšanas 

termiņš ir š.g. 12.oktobris. 

Likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk - Likums) 3.pants nosaka, ka pašvaldība ir vietējā 

pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības – domes un tās izveidoto institūciju un iestāžu 

starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī Likumā paredzētajā kārtībā Ministru 

kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un 

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses. 

Likuma 15.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt 

iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (t.sk., ūdensapgāde un kanalizācija), neatkarīgi no tā, 

kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, bet Likuma 7.pants nosaka, ka šādu autonomo funkciju 

izpildi organizē un par to atbild pašvaldība. 

Sabiedrība ir domes kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder domei un kura dibināta 

2007.gada 24.aprīlī ar mērķi – organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus 

(ūdensapgādi un kanalizāciju). 

Starp Sabiedrību un domi 2008.gada 18.februārī tika noslēgts līgums par ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanu, kas piešķīra Sabiedrībai īpašas tiesības sniegt ūdensapgādes un 

kanalizācijas pakalpojumus Ādažu novada administratīvajā teritorijā, izņemot Baltezera ciema 

daļu. Līguma termiņš – 2018.gada 18. februāris. 

Ūdenssaimniecības pakalpojuma likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldība organizē 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu savā administratīvajā teritorijā. Dome nosaka 

pašvaldības iestādi, kas pašvaldības administratīvajā teritorijā sniedz sabiedriskos 

ūdenssaimniecības pakalpojumus un citus noteikta veida ūdenssaimniecības pakalpojumus, 

vai pilnvaro komersantu sniegt sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus, noslēdzot ar to 

līgumu par šādu pakalpojumu sniegšanu, bet domes 2017.gada 22.augusta saistošo noteikumu 

Nr.30/2017 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu kārtība Ādažu novadā” 6.punkts  

nosaka, ka dome organizē pakalpojuma sniegšanu, ar lēmumu pilnvarojot komersantus sniegt 

pakalpojumu, un noslēdzot attiecīgus līgumus. 

Sabiedrības darbība atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 5. 

un 6.punktā noteiktajiem gadījumiem par ko dome 2015.gada 26.maijā pieņēma lēmumu 

Nr.102 „Par Ādažu novada domes dalības vērtējumu pašvaldības kapitālsabiedrībās”, 

nolemjot saglabāt dalību Sabiedrībā un turpinot tās darbību esošajā statusā.  
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Sabiedrība sekmīgi veic statūtos noteikto darbību, nodrošinot nepārtrauktus, drošus un 

kvalitatīvus pakalpojumus ūdenssaimniecības nozarē, kā arī savas pamatdarbības attīstību, 

līdz ar to tai ir ievērojama pieredze šādu pakalpojumu sniegšanā, kā arī tajā strādā 

ūdenssaimniecības nozarē kvalificēti un pieredzējuši darbinieki. Sabiedrības īpašumā un 

rīcībā ir visi ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai nepieciešamie pamatlīdzekļi un 

resursi, ūdenssaimniecības infrastruktūrā ir veikti ievērojami ieguldījumi, piesaistot gan 

Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus, gan arī līdzekļus no citiem finansējuma avotiem.  

Objektīvi ir izveidojusies situācija, ka atsevišķās Baltezera un Alderu ciemu daļās 

ūdenssaimniecības pakalpojumus sniedz SIA „Rīgas ūdens” un SIA „Garkalnes ūdens”, ar 

kuriem pašvaldība ir noslēgusi līgumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu. 

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

15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Ūdenssaimniecības 

pakalpojuma likuma 6.panta pirmo daļu, domes 2017.gada 22.augusta saistošo noteikumu 

Nr.30/2017 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu kārtība Ādažu novadā” 6.punktu, 

Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Pilnvarot SIA „Ādažu Ūdens” (reģ. Nr.40003929148, adrese: Gaujas iela 16, Ādaži, 

Ādažu novads) sniegt sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus (ūdensapgāde un 

notekūdeņu savākšana, attīrīšana un novadīšana) Ādažu novada administratīvajā 

teritorijā, izņemot tās Baltezera un Alderu ciemu daļas, kur pakalpojumus sniedz SIA 

„Rīgas ūdens” un SIA „Garkalnes ūdens”. 

2. Slēgt sabiedrisko pakalpojuma līgumu ar Sabiedrību uz 10 gadiem par:  

2.1. ūdens ieguvi, uzkrāšanu un sagatavošana lietošanai līdz padevei ūdensvada tīklā;  

2.2. ūdens piegādi no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājiem; 

2.3. notekūdeņu savākšanu un novadīšanu līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām; 

2.4. notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu virszemes ūdensobjektos.  

3. Uzdot domes Juridiskajai un iepirkuma daļai sadarbībā ar Sabiedrību 2 darba dienu laikā 

sagatavot 2.punktā minēto līgumu.  

4. Pilnvarot domes priekšsēdētāju noslēgt 2.punktā minēto līgumu.  

5. Uzdot domes izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                        M.Sprindžuks  


