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LĒMUMS 

Ādažu novadā 
 

2015.gada 27.oktobrī                                                                                              Nr.207 

 

Par deleģējuma līguma slēgšanu 

 

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

vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības - domes, un tās izveidoto institūciju un 

iestāžu starpniecību, nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī šajā 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 (ūdensapgāde un kanalizācija, siltumapgāde, sadzīves 

atkritumu apsaimniekošana, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attrīšana), neatkarīgi no tā, 

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

izpildi organizē un par to atbild pašvaldība.    

Likuma 15.panta ceturtā daļa nosaka, ka no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes 

uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai. Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas kārtību, 

veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums (turpmāk – VPIL).  

Likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 4.panta pirmā daļa nosaka, ka 

sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir komersants, kurš regulējamās nozarēs sniedz 

sabiedriskos pakalpojumus noteiktā teritorijā un, kura darbība sabiedrisko pakalpojumu 

sniegšanā tiek regulēta saskaņā ar šo likumu. Likuma 16.panta pirmā daļa nosaka, ka 

sabiedrisko pakalpojumu licence dod sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam tiesības uzņemties 

līdzīgas saistības vienlaikus pret vairākiem lietotājiem licencē noteiktajā teritorijā un nosaka 

sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pienākumu nodrošināt šiem lietotājiem sabiedriskos 

pakalpojumus noteiktā kvalitātē un kvantitātē par noteiktiem tarifiem. Viens no likuma 

1.pantā noteiktajiem mērķiem ir nodrošināt iespēju sabiedrisko pakalpojumu lietotājiem 

saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus, kuru tarifi (cenas) 

atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.       

VPIL 40.panta pirmā un otrā daļa nosaka, ka publiska persona var deleģēt privātpersonai 

(turpmāk - pilnvarotā persona) pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu 

var veikt efektīvāk un privātpersonai pārvaldes uzdevumu deleģē ar ārēju normatīvo aktu vai 

līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 41.panta trešās daļas 

noteikumus. VPIL 45.panta trešā daļa nosaka, ka lēmumā par deleģēšanu konstatē 

deleģēšanas pieļaujamību un reglamentē deleģēšanas noteikumus.   

VPIL 42.panta pirmā daļa nosaka, ka privātpersonai jābūt tiesīgai veikt attiecīgo pārvaldes 

uzdevumu. Lemjot par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu privātpersonai, ņem vērā tās pieredzi, 

reputāciju, resursus, personāla kvalifikāciju, kā arī citus kritērijus. 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ādažu Ūdens” (turpmāk – SIA) ir pašvaldības 

kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder Ādažu novada domei un kura dibināta 

2007.gada 24.aprīlī ar mērķi – organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus 
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(ūdensapgādi un kanalizāciju). SIA sekmīgi veic statūtos noteikto darbību, nodrošinot 

nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus pakalpojumus ūdenssaimniecības nozarē, kā arī SIA 

pamatdarbības attīstību, līdz ar to tai ir ievērojama pieredze šādu pakalpojumu sniegšanā, kā 

arī tajā strādā ūdenssaimniecības nozarē kvalificēti un pieredzējuši darbinieki. SIA 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 citu finansējumu. Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu nozarē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir izdevusi SIA licenci 

Nr.U10079/1, kuras termiņš ir no 2013.gada 17.janvāra līdz 2018.gada 16.janvārim.    

Objektīvi ir izveidojusies situācija, ka daļā Baltezera un Alderu ciema ūdenssaimniecības 

pakalpojumus sniedz SIA „Rīgas ūdens” un SIA „Garkalnes ūdens” ar kuriem  pašvaldība ir 

noslēgusi līgumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu.    

SIA darbība atbilst VPIL 88.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 5. un 6.punktā noteiktajiem 

gadījumiem par ko Ādažu novada dome 2015.gada 26.maijā pieņēma lēmumu Nr.102 „Par 

Ādažu novada domes dalības vērtējumu pašvaldības kapitālsabiedrībās”, nolemjot saglabāt 

dalību SIA un turpinot tās darbību esošajā statusā. Uz līguma noslēgšanas dienu no 

pašvaldības kompetencē esošās minētās autonomās funkcijas izrietošo uzdevumu izpilde 

veido vairāk kā 93% no SIA gada finanšu apgrozījuma.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī, lai nodrošinātu nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus 

pakalpojumus ūdenssaimniecības nozarē Ādažu novadā, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 3. un 7.pantu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu, ceturto daļu, Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 40., 41., 42., 43.1 un 45.pantu, likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu 

regulatoriem” 1., 4. un 16. pantu, kā arī to, ka jautājums 20.10.2015. tika atbalstīts Finanšu 

komitejā, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Slēgt deleģēšanas līgumu ar SIA „Ādažu Ūdens” (reģ. Nr.40003929148, adrese: Gaujas 

iela 16, Ādaži, Ādažu novads) uz 5 gadiem par pašvaldības autonomās funkcijas šādu 

pārvaldes uzdevumu veikšanu ūdenssaimniecības jomā saskaņā ar deleģēšanas līgumu 

(pielikumā) Ādažu novada administratīvās teritorijā, izņemot Baltezera un Alderu ciema 

daļā, kur pakalpojumus sniedz SIA „Rīgas ūdens” un SIA „Garkalnes ūdens”: 

1.1. ūdens ieguve, uzkrāšana un sagatavošana lietošanā līdz padevei ūdensvada tīklā;  

1.2. ūdens piegāde no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājiem; 

1.3. notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām; 

1.4. notekūdeņu attīrīšana un novadīšana virszemes ūdensobjektos.  

2. Pilnvarot domes priekšsēdētāju noslēgt 1.punktā minēto līgumu.  

3. Uzdot Juridiskās un iepirkuma daļas vadītājam nosūtīt saskaņošanai Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijai šo lēmumu un deleģējuma līguma projektu.  

4. Uzdot lēmuma izpildes kontroli domes izpilddirektoram. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                        M.Sprindžuks  


