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Par dūņu komposta lauku izbūvi 

Ādažu novada dome (turpmāk – Dome) izskatīja Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ādažu 

Ūdens” sagatavoto ziņojumu par notekūdeņu attīrīšanu un to, ka šobrīd Sabiedrībai pastāv 

problēmas ar notekūdeņu dūņu utilizāciju, kas sastāda ievērojamu finanšu izdevumu daļu 

notekūdeņu attīrīšanā (12%). Ņemot vērā, ka Ādažu novadā pieaug iedzīvotāju skaits un 

paplašinās uzņēmējdarbība, pieaug attīrīto notekūdeņu apjoms, līdz ar to pieaug arī lieko aktīvo 

notekūdeņu dūņu daudzums. Sabiedrība, lai mazinātu dūņu nesamērīgo uzkrāšanos periodiski 

veic to izvešanu un izkliedēšanu uz Ādažu novadā esošajiem laukiem. Diemžēl minētā dūņu 

kliedēšana nes Sabiedrībai lielus zaudējumus no finansiālā aspekta un rada diskomfortu Ādažu 

novada iedzīvotājiem smakas dēļ.  

 

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

pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus 

(ūdensapgāde un kanalizācija, siltumapgāde, sadzīves atkritumu apsaimniekošana; 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” (turpmāk tekstā – Sabiedrība), kuras 

deleģētās funkcijas ir ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana, tai skaitā notekūdeņu 

attīrīšana..  

 

Lai veicinātu notekūdeņu lieko aktīvo dūņu utilizāciju Sabiedrība ir noslēgusi sadarbības 

līgumu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “UVK Pakalpojumi” (turpmāk – UVK). UVK 

plāno izveidot komposta lauku līdz 2017.gada 01.jūnijam UVK piederošajā zemes gabalā 

“Katlapu ceļi 4”, Ādažos, Ādažu novadā ar kadastra Nr.8044 007 0039 (turpmāk – 

Zemesgabals).Pie šāda projekta realizācijas Sabiedrība savukārt apņemas no savas puses veikt 

lieko aktīvo notekūdeņu dūņu piegādi, tādejādi radot risinājums dūņu utilizācijai.  

 

Lai atrisinātu problēmu ar dūņu utilizāciju pie komposta lauka izveides, kas atradīsies blakus 

Sabiedrībai piederošajām Ādažu Centra Attīrīšanas iekārtām nepieciešams izbūvēt dūņu 

komposta lauka drenāžas sistēmu (turpmāk – sistēma). Šādas sistēmas izbūves izmaksas ir 

9 800,00 EUR. Sistēmas izbūvi veiks Sabiedrība. Sistēma nepieciešama, lai būtu iespējams 

uzsākt komposta lauka izbūvi. Komposta lauka izveide mazinātu iespējamību, ka var tikt 

paaugstināts sabiedriskā pakalpojuma tarifs. Lai Zemesgabalā varētu veikt sistēmas izbūvi, 

nepieciešama Zemesgabala atmežošana.     

 

Sistēmas izbūves izmaksas būtu sadalāmas šādā kārtībā: 20% sedz Sabiedrība, 20% Dome, bet 

60% UVK. Izbūvētā  sistēma piederēs Sabiedrībai un tiks ierakstīta kā apgrūtinājums UVK 



īpašumā. Savukārt UVK pēc sistēmas izbūves veic komposta lauka izbūvi. Domes 

līdzfinansējums sistēmas izbūvē atbrīvotu Sabiedrību no zemes transformācijas izmaksām, kas 

ir 16 500,00 EUR pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra Nr.889 

“Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un 

atlīdzināšanas kārtību”, kas nosaka, ka kompensācija par meža zemes atmežosānu nav jāmaksā 

valsts investīciju programmā iekļauto infrastruktūras projektu īstenošanai, kā arī investīciju 

projektos, kas tiek finansēti vai līdzfinansēti no valsts vai pašvaldību budžeta līdzekļiem. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka Sabiedrība, ar  kuru Domei ir noslēgts līgums var 

nodrošināt ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Ādažu novada 

administratīvajā teritorijā, bet pašvaldības pienākums ir nodrošināt iespēju sabiedrisko 

pakalpojumu lietotājiem saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos 

pakalpojumus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 3. un 7.pantu, 15.panta pirmās daļas 

1.punktu un trešo daļu, to, ka jautājums izskatīts un atbalstīts Attīstības komitejā 08.11.2016. 

un Finanšu komitejā 15.11.2016., Ādažu novada dome 

      NOLEMJ:  

1. Atbalstīt projektu par komposta lauka sistēmas drenāžas izbūvi (turpmāk – Projekts), 

noslēdzot trīspusējo līgumu par Projekta realizāciju starp Domi, Sabiedrību un UVK .  

 

2.  Projekta realizācijai Domes 2017.gada budžetā ieplānot finanšu līdzekļus 20% jeb EUR 

1960 apmērā, ieguldot tos Sabiedrības pamatkapitālā. 

 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes priekšsēdētājam.   

 

 

 

Domes priekšsēdētājs               M.Sprindžuks 


