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Par līdzfinansējuma nodrošināšanu SIA „Garkalnes ūdens” 

 

Ādažu novada dome (turpmāk – Dome) izskatīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas (turpmāk – VARAM) vēstuli par iespējamo Kohēzijas fonda papildus finanšu atbalstu 

kanalizācijas sistēmas pilnveidošanai Baltezera aglomerācijai, ar lūgumu SIA „Garkalnes ūdens” 

sniegt priekšlikumus par nepieciešamajiem ieguldījumiem kanalizācijas tīkla paplašināšanai, ar 

mērķi ļaut VARAM veikt investīciju provizorisko novērtējumu Latvijas aglomerācijas 2014.- 

2020.gada specifiskā atlases mērķa 5.3.1. „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas 

sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas (turpmāk – Projekta) ietvaros. 

Kohēzijas fonda (turpmāk – KF) līdzfinansējuma apjoms Projekta ietvaros nevar pārsniegt 

895377,25 EUR, ar maksimālo KF līdzfinansējuma likmi 85%.  

Projekta realizācijas rezultātā tiktu nodrošināts centralizēts ūdensapgādes pakalpojums vēl 227 

iedzīvotājiem, panākot kopējo šī pakalpojuma pieejamību 98,78% mājsaimniecībām 

aglomerācijas teritorijā.  

KF līdzfinansējums būtu apstiprinājums SIA „Garkalnes ūdens” 2015.gada sākumā iesniegtajam 

pieprasījumam VARAM, ar mērķi iegūt papildus KF finansējumu, lai izbūvētu centralizēto 

kanalizāciju tajās Baltezera ciema aglomerācijas vietās, kuras līdzekļu nepietiekamības dēļ tika 

izslēgtas no būvdarbu zonas, realizējot iepriekš apstiprināto projektu „Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Baltezerā” (galvenokārt Ādažu novada teritorijā). 

Ādažu un Garkalnes novadu domes ir ieinteresētas piesaistīt KF finansējumu Projekta 

realizācijai, nodrošinot pašvaldību līdzfinansējumu, kopsummā orientējoši EUR 316 000, t.sk., 

Ādažu novada domes līdzfinansējuma daļu EUR 101120,00 apmērā un Garkalnes novada domes 

orientējošu līdzfinansējuma daļu EUR 214880,00. 

SIA “Garkalnes ūdens” ir apliecinājusi, kā tās rīcībā nav citu finanšu instrumentu Projektam 

nepieciešamā līdzfinansējuma piesaistei, kā vien tā īpašnieka – Garkalnes novada domes un 

Ādažu novada domes budžeta līdzekļi. 

Projekta realizāciju paredzēts sākt 2018.gadā, abu minēto pašvaldību līdzfinansējums SIA 

“Garkalnes ūdens” būs nepieciešams 2019.gadā. 

Pēc Projekta realizācijas, Ādažu novada administratīvajā teritorijā Baltezera ciemā tiks izbūvēta 

infrastruktūra (Alderu ielai, Tallinas šosejai un Baltezera ielai pieguļošā teritorijā), aptuveni EUR 

1000000,00 kopējā vērtībā, dodot iespēju orientējoši 200 novada iedzīvotājiem pieslēgties pie 

centralizētās kanalizācijas. Garkalnes novada teritorijā tiks izbūvēta infrastruktūra (Ādažu ielas 

pagarinājums Bukultu teritorijā) vismaz EUR 200000,00 vērtībā, dodot iespēja 30 novada 

iedzīvotājiem pieslēgties pie centralizētās kanalizācijas. 



 

Pamatojoties uz Ādažu novada domes 2012.gada 10.janvāra lēmumu Nr.2 „Par tehniski 

ekonomiskā pamatojuma „Ūdenssaimniecības pakalpojuma attīstība Baltezerā”, likuma „Par 

pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 5.punktu, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Atbalstīt SIA „Garkalnes ūdens” piedalīšanos Kohēzijas fonda līdzfinansētā Projektā SAM 

5.3.1. ietvaros, ar mērķi attīstīt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti 

un nodrošināt klientiem pieslēgšanās iespējas Baltezera ciema aglomerācijā. 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu orientējoši 101120 

EUR apmērā, veicot tā ieguldījumu SIA „Garkalnes ūdens” pamatkapitālā.       

3. Iekļaut Projektu Ādažu novada Attīstības programmā 2016.–2022.gadam.  

4. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli - domes priekšsēdētājs.  

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks   

 


