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LĒMUMS 

Ādažu novadā 

 

2016.gada 28.jūnijā                                                                                               Nr.136 
 

Par grozījumiem deleģējuma līgumā  

 

Atbilstoši Ādažu novada domes (turpmāk – Dome) 2015.gada 24.novembra lēmumam Nr.229 

„Par deleģējuma līguma slēgšanu”, 2016.gada 6.janvārī starp Domi un SIA „Ādažu 

Namsaimnieks” (turpmāk – Sabiedrība) uz 5 gadiem tika noslēgts deleģējuma līgums JUR 

2016-01/07 par siltumapgādes sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu (turpmāk – Līgums). 

Saskaņā ar Līgumu Sabiedrība nodrošina dabasgāzes piegādi Ādažu vidusskolas, Kadagas 

pirmsskolas izglītības iestādes, Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes, Ādažu Kultūras centra 

un Ādažu pašvaldības policijas ēkām (turpmāk – Objekti) līdz to piederības robežai, kā arī 

veic dabas gāzes apmaksu par Objektos patērēto dabasgāzi, atbilstoši dabasgāzes piegādes un 

Līguma noteikumiem.  

2016.gada 13.jūlijā beidzas līgums ar SIA „Apkure EV” par Objektu gāzes katlu māju un 

gāzes saimniecības apkalpošanu, un ir nepieciešams arī turpmāk nodrošināt Objektu katlu 

mājas un gāzes saimniecības apkalpošanu.  

Finanšu ministrija, izskatot Līguma atbilstību komercdarbības atbalsta jomu reglamentējošo 

normatīvo aktu prasībām, ierosina Līgumā ietvert nosacījumu par to, ka kompensācija 

komersantam par vispārējās tautsaimniecības nozīmes pakalpojuma sniegšanu nepārsniegs 15 

milj. euro vidēji gadā visā pilnvarojuma laikā. 

Lai nodrošinātu nepārtrauktu, drošu un kvalitatīvu Objektu gāzes saimniecības apkalpošanu 

un lietderīgi un racionāli izmantotu pašvaldības resursus, pamatojoties uz likuma “Par 

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

likuma 40., 41., 42., 43.1 un 45.pantu, kā arī to, ka jautājums 21.06.2016. tika atbalstīts 

Finanšu komitejā, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Vienošanos par grozījumiem 2016.gada 6.janvāra Līgumā JUR 2016-01/07 ar 

 SIA „Ādažu Namsaimnieks” saskaņā ar pielikumu. 

2. Pilnvarot domes priekšsēdētāju noslēgt lēmuma 1.punktā minēto vienošanos.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                        M.Sprindžuks  
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Vienošanās Nr.  

 pie 06.01.2016. līguma JUR 2016-01/07 

 

Ādažu novads                                                                                                2016.gada    

Ādažu novada dome, reģistrācijas Nr. 90000048472, juridiskā adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu 

novads, tās priekšsēdētāja Māra Sprindžuka personā, kurš darbojas pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības Nolikuma pamata (turpmāk - Pašvaldība), no vienas 

puses, un 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ādažu Namsaimnieks”, reģistrācijas Nr.40003422041, 

juridiskā adrese: Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, kuru uz statūtu pamata pārstāv tās 

valdes loceklis Juris Krūze (turpmāk – Sabiedrība), no otras puses,  

abi kopā turpmāk tekstā saukti „Puses” un katra atsevišķi „Puse”, pamatojoties uz Pušu starpā 

06.01.2016. noslēgtā līguma JUR 2016-01/07 par siltumapgādes sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu 

(turpmāk – Līgums) 9.3. punktu un Ādažu novada domes 2016.gada 28. jūnija lēmumu Nr. __136 „Par 

grozījumiem deleģējuma līgumā”, noslēdz šāda satura vienošanos (turpmāk – Vienošanās): 

1. Papildināt Līgumu ar jaunu 2.1.19., 2.1.20., 2.1.21., 2.2.3., 8.2¹. un 8.10. punktu šādā redakcijā:    

     „2.1.19. veic Ādažu vidusskolas, Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes, Kadagas pirmsskolas 

izglītības iestādes un Ādažu pašvaldības policijas gāzes katlu mājas (turpmāk – Objekti) 

un gāzes saimniecības apkalpošanu saskaņā ar 2003.gada maijā izdotā Latvijas valsts 

standarta LVS 445 „Dabas gāzes sadales Lietotāju gāzapgādes sistēmu ar maksimālo 

darba spiedienu 1,6 MPA (16bar) ekspluatācija un tehniskā apkope” prasībām, tai 

skaitā:  

2.1.19.1. nodrošina nepārtrauktu gāzes padevi, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu 

prasības, tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, darba drošības un ugunsdrošības 

noteikumus;   

2.1.19.2. veic profilaktiskās pārbaudes atbilstoši gāzes ekspluatācijas normām;  

2.1.19.3. veic gāzes patēriņa uzskaiti un informē par to gāzes piegādātāju saskaņā ar 

līguma noteikumiem;  

2.1.19.4. iesniedz gāzes patēriņa datus Pašvaldības Grāmatvedības daļā pārskata 

sagatavošanai par dabas resursu nodokli;  

2.1.19.5. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavo un elektroniski iesniedz SIA 

„Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” mājas lapā internetā 

(www.meteo.lv) atskaiti ,,Nr.2-Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību”;  

2.1.19.6. nodrošina Objektu katlumājas darbību atbilstoši to apkures režīmam saskaņā ar 

Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; 

2.1.19.7. nodrošina siltuma režīmu Objektos saskaņā ar Objekta atbildīgo personu 

norādījumiem; 

2.1.20. iesniedz Objekta Gaujas iela 33A gāzes patēriņa datus Pašvaldības Grāmatvedības daļā 

pārskata sagatavošanai par dabas resursu nodokli; 

2.1.21. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavo un elektroniski iesniedz SIA „Latvijas 

vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” mājas lapā internetā (www.meteo.lv) 

atskaiti ,,Nr.2-Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību” par Objektu Gaujas iela 33A.  

2.2.3. pieprasīt un bez maksas saņemt Pārvaldes uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju 

no Pašvaldības un tās iestādēm;  

8.2¹. Pašvaldība norēķinās ar Sabiedrību par 2.1.19. punktā sniegtajiem Pakalpojumiem  

Pašvaldības apstiprinātā budžeta ietvaros  saskaņā ar atsevišķi noslēgtu vienošanos.    

8.10. Kompensācija Sabiedrībai par vispārējas tautsaimniecības nozīmes pakalpojumu 

sniegšanu nevar pārsniegt 15 milj. euro vidēji gadā visā pilnvarojuma laikā, atbilstoši 

Pielikums 
Ādažu novada domes 

28.06.2016. lēmumam Nr.136  
“Par grozījumiem deleģējuma 

līgumā” 
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2011.gada 20. decembra Eiropas Komisijas lēmuma „Par līguma par Eiropas 

Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz 

kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem 

uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi 2. panta 1. punkta a) 

apakšpunktam.„ 

2.  Aizstāt Līguma 3.1.2. punktā ciparu un vārdu „1.jūlijs” ar cipariem un vārdu „20. jūnijs”.   

3. Izteikt Līguma 8.1. punktu šādā jaunā redakcijā:   

8.1. „Pārvaldes uzdevumus un no tiem izrietošos Pakalpojumus Sabiedrība finansē no 

līdzekļiem, kas iegūti no maksas par Pakalpojumiem, izņemot 2.1.19. punktā noteiktajos 

gadījumos.„ 

4. Pārējā daļā Līgums paliek negrozīts. 

5. Vienošanās stājas spēkā ar 2016. gada 13. jūliju un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.  

6. Vienošanās sastādīta uz 1 lapaspuses ar vienādu juridisko spēku, pa vienam eksemplāram katrai no 

Pusēm.  

7. Pušu rekvizīti: 

 

   SABIEDRĪBA      PAŠVALDĪBA 

  SIA „Ādažu Namsaimnieks”   Ādažu novada dome 

  Reģ. Nr.40003422041        Reģ.Nr.90000048472 

  Gaujas iela 16, Ādaži Ādažu novads,    Gaujas iela 33 A, Ādaži, Ādažu novads, 

   LV -2164      LV- 2164 

    

 

_________________________       __________________________   

valdes loceklis Juris Krūze                    domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks  

 

 


