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LĒMUMS 

Ādažu novadā 

 

 

2016.gada  31.augustā                                   Nr.174  

 

 

Par SIA „Ādažu Ūdens” notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšanu 

 

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

„Ādažu Ūdens” (turpmāk – Sabiedrība) sagatavoto ziņojumu, kurā tās valdes 

loceklis A.Dundurs informē par Sabiedrības projekta “Ādažu NAI jaudas palielināšana” 

(turpmāk – Projekts), plānoto realizāciju, izbūvējot trešo aerotenku, kas nodrošina iespēju 

sabiedrisko pakalpojumu lietotājiem saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus 

sabiedriskos pakalpojumus, kuru tarifi (cenas) netiek palielināti 3 gadus un atbilst 

ekonomiski pamatotām izmaksām.  

2. Projekta realizācijas nepieciešamība pamatojas uz to, ka Ādažos strauji palielinās 

attīrāmo kanalizācijas notekūdeņu apjoms, kas saistīts gan ar kanalizācijas pieslēgumu 

skaita palielināšanos, gan ražošanas uzņēmumu nozīmīgu ražošanas apjomu 

palielināšanos Jaunkūlu un Muižas ielas rajonos. Palielinoties notekūdeņu apjomam un  

piesārņojumam no š.g. maija Ādažu novada notekūdeņu attīrīšanas iekārtas funkcionē ar 

hidraulisko pārslodzi pie nominālās slodzes 1500 m³/diennaktī, periodiski iekārtu 

noslodze sasniedz 1800 m³/diennaktī, kas savukārt rada bioloģisko piesārņojuma 

pārslodzi 120% apjomā.  

Viena no lielākā Latvijas uzņēmuma “Orkla Foods Latvija” notekūdeņu plānotā 

priekšattīrīšanas jauda ir 250 m³/diennaktī, bet reālā jauda jau tagad sasniedz 400 līdz 500 

m³/diennaktī, kas netiek attīrīta līdz normatīvos noteiktajiem parametriem. Sakarā ar 

minēto pārslodzi Ādažu NAI ir pārtraukta mobilo notekūdeņu transporta pieņemšana. 

Tuvākajā laikā ir plānots notekūdeņu pieaugums Ādažos (šogad tiek plānota ēdināšana 

uzņēmuma “Lido” atvēršana, 2 ražošanas uzņēmumu darbu uzsākšana (īpašumos 

“Tauriņi” un “Dimantiņi”) un 2 daudzdzīvokļu māju nodošana ekspluatācijā. Plānots 

notekūdeņu pieaugums saistībā ar nacionālo bruņoto spēku bāzes paplašināšanu Kadagā. 

Neveicot attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšanu, jau tuvākajā laikā iespējama maksimāli 

pieļaujamo notekūdeņu piesārņojumu pārsniegšana, kas var veicināt piesārņojumu Gaujā 

no notekūdeņu izlaides, kas saistīts ar iespējamām soda sankcijām no vides kontrolējošo 

iestāžu puses. 

3. Paredzot situāciju saistībā ar novada attīstību, un līdz ar to ūdenssaimniecības jaudas 

palielināšanas nepieciešamību, Dome un Sabiedrība 2015. un 2016.gadā veica pārrunas ar 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (turpmāk – VARAM) un 

Aizsardzības ministriju (turpmāk – AM) par finanšu līdzekļu piesaisti Projekta 

realizācijai, gala rezultātā panākot vienošanos ar AM par Projekta līdzfinansējumu 57,3% 

apmērā. Domes un Sabiedrības līdzfinansējuma daļa Projektā ir 42,7%. 

4. Sabiedrība 2016.gada sākumā izstrādāja Projekta tehniski ekonomisko pamatojumu, kuru 

akceptēja VARAM un rekomendēja AM Projekta realizācijai piešķirt līdzfinansējumu 
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procentuāli atbilstoši AM pašreizējam un plānotajam notekūdeņu apjomam, kas tiek 

nodots attīrīšanai Sabiedrībai. Š.g. augustā Sabiedrībai veica Projekta būvniecības 

iepirkumu. Iepirkuma rezultātā, izvērtējot iepirkuma piedāvājumus, ir apstiprināts 

pretendenta SIA “Monum” piedāvājums 1 122 100,58 EUR apmērā (identifikācijas Nr. 

ĀŪ 2016/5), kas ir lētākais un saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. 

5. Lai nodrošinātu Projekta realizāciju, Sabiedrība plāno ņemt aizņēmumu Valsts kasē 

131 217,00 EUR apmērā uz 15 gadiem atbilstoši lēmuma 1.pielikumam.“Projekta finanšu 

avoti un naudas plūsma”. 

6. Likuma „Par pašvaldībām”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.    

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

sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tāds komersants, kurš regulējamās nozarēs sniedz 

sabiedriskos pakalpojumus noteiktā teritorijā un, kura darbība sabiedrisko pakalpojumu 

sniegšanā tiek regulēta saskaņā ar šo likumu, bet 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.         

6. Starp Domi un Sabiedrību 2008.gada 18.febrārī ir noslēgts līgums par ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanu, ar kuru Sabiedrībai ir piešķirtas īpašas tiesības sniegt 

ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumus Ādažu novada administratīvajā 

teritorijā, izņemot Baltezera ciema daļu.     

Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka Sabiedrība, ar  kuru pašvaldībai 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,  likuma „Par budžetu un  finanšu vadību” 41. pantu, „Par 

pašvaldības budžetiem„ 26. pantu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr. 

196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, Ādažu novada dome 

 

NOLEMJ: 

1. Atbalstīt Projektu “Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšana”, noslēdzot 

trīspusējo līgumu par Projekta realizāciju starp Aizsardzības ministriju, Ādažu novada 

domi un SIA “Ādažu Ūdens”. 

2. Atļaut  Sabiedrībai, kurā pašvaldības kapitāldaļas ir 100%, ņemt aizņēmumu  Valsts kasē  

EUR 131 217 apmērā uz 15 gadiem ar Valsts kases noteikto procentu likmi lēmuma 

1.punktā norādītā Projekta realizācijai, izsniedzot Ādažu novada domes galvojumu  

Sabiedrības  aizņēmumam atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 28.marta noteikumiem 

Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” Aizņēmumu garantēt 

ar pašvaldības budžetu.  
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3. Projekta realizācijai Ādažu novada domes 2017.gada budžetā ieplānot finanšu līdzekļus 

atbilstoši lēmuma 1.pielikumam “Projekta finanšu avoti un naudas plūsma”. 

4. Piekrist, ka Sabiedrība slēdz līgumu ar iepirkuma pretendentu SIA “Monum” par Projekta 

būvdarbu veikšanu.   

5. Uzdot Sabiedrībai ne retāk kā reizi mēnesī informēt Domi par nepieciešamiem un 

plānotajiem finanšu ieguldījumiem, tehniskiem risinājumiem un problēmām saistībā ar 

Projekta  realizāciju. 

6.   Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes priekšsēdētājam.   

 

 

 

Domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks 


