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Par ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības III kārtu 

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 2018.gadā.  

Sabiedrība 2011.gadā izstrādāja tehniski ekonomisko pamatojumu (turpmāk – TEP), kas tika 

apstiprināts ar Domes 2011.gada 24.maija lēmumu Nr.87 „Par projekta “Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Ādažos precizētā un papildinātā TEP apstiprināšana un jaunas 

aglomerācijas apstiprināšanu””. Viens no TEP paredzētajiem risinājumiem bija kanalizācijas 

tīklu paplašināšana Stūrīšu un Nostūrīšu ielas apkārtnē (pielikumā). 

Ņemot vērā to, ka Sabiedrība 2016.gada 21.novembrī saņēma piedāvājumu no Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - VARAM) apgūt Kohēzijas fonda 

līdzekļus (turpmāk – kohēzijas līdzfinansējums) augstākminēto uzlabojumu realizēšanai. 

Sabiedrība izstrādāja projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, III kārta” 

(turpmāk – projekts) pieteikumu. Projekta realizācijas gadījumā tiks uzlabota notekūdeņu 

attīrīšanas sistēma un Sabiedrība varēs papildus nodrošināt vēl 60 mājsaimniecībām 

notekūdeņu savākšanas pakalpojumu.  

Projekta kopējās izmaksas ir 233 159,00 EUR, tai skaitā, kanalizācijas attīrīšanas ietaišu 

izbūve un rekonstrukcija 219 194,00 EUR un autoruzraudzība 13 965,00 EUR. No kopējām 

Projekta izmaksām kohēzijas līdzfinansējums sastāda 164 668,00 EUR. Projekta realizācijai 

nepieciešams Domes līdzfinansējums 68 491,00 EUR, jo Sabiedrības budžetā nav pieejami 

finanšu līdzekļi minētā projekta realizācijai. Sabiedrība par saviem līdzekļiem var nodrošināt 

projektēšanas, autoruzraudzības un projekta vadīšanas izmaksas, kas kopā sastāda 28 100,00 

EUR   

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”, kurai deleģētās funkcijas ir 

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, to, ka 

jautājums izskatīts un atbalstīts Attīstības komitejā 13.12.2016. un Finanšu komitejā 

20.12.2016., Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 



1. Atbalstīt projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, III kārta”.  

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā paredzēt finanšu līdzekļus 68 491 EUR apmērā Domes 

2018.gada budžetā. 

3.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes priekšsēdētājam.   

 

Domes priekšsēdētājs                            M.Sprindžuks 


