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Par līdzfinansējumu SIA “Garkalnes ūdens” 

 

Ādažu novada dome (turpmāk – Dome) izskatīja Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Garkalnes 

ūdens” (turpmāk – Sabiedrība) 2016.gada 15.novembra iesniegumu Nr.ĀND/1-18/16/5458 „Par 

nepieciešamo ieguldījumu SIA „Garkalnes ūdens” pamatkapitālā, lai nodrošinātu Kohēzijas fonda 

finanšu atbalstu Baltezera aglomerācijai 2014.gada -2020.gada plānošanas periodā”” ar lūgumu 

nodrošināt Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, 

nodrošinot jaunu kanalizācijas tīklu izbūvi Baltezera aglomerācijā” (turpmāk – Projekts) 

līdzfinansējumu EUR 14 118 apmērā. 

Dalība Projektā tika atbalstīta ar Domes 2015.gada 30.novembra lēmumu Nr.240 „Par 

līdzfinansējuma nodrošināšanu SIA „Garkalnes ūdens”, paredzot Domes līdzfinansējumu tā 

realizācijai 2019.gadā EUR 101120 apmērā.            

Attīstības komitejas sēdē 13.12.2016. Sabiedrības valdes loceklis G.Krievs paskaidroja, ka Sabiedrība 

ir uzsākusi nepieciešamo darbību veikšanu, lai 2017.gada otrajā vai trešajā ceturksnī iesniegtu 

Projekta iesniegumu Kohēzijas fonda līdzfinansējuma saņemšanai EUR 895 377,25 apmērā.  

Lai sagatavotu kvalitatīvu Projektu iesniegumu, nepieciešams izstrādāt būvprojektu, kas nodrošinātu 

efektīvu investīciju izlietojumu (maksimāla jauna pieslēgumu skaita izveidi). Lai Sabiedrība varētu 

nodrošināt būvprojekta izstrādi, Garkalnes novada dome ar 2016.gada 25.oktobra lēmumu Nr.12 (8§) 

“Par nepieciešamo ieguldījumu SIA “Garkalnes ūdens” pamatkapitālā, lai nodrošinātu Kohēzijas 

Fonda atbalstu Baltezera aglomerācijai 2014 līdz 2020.gada plānošanas periodā” nodrošināja EUR 

30 000,00 (68% no kopējām būvprojekta izmaksām) ieguldījumu Sabiedrības pamatkapitālā, savukārt 

Domei nepieciešams ieguldīt Sabiedrības pamatkapitālā daļu no Projektam paredzētajiem līdzekļiem 

EUR 14 118,00 apmērā ( 32% no būvprojekta kopējām izmaksām). Minētās izmaksas ir akceptētas kā 

Projekta attaisnoti izdevumi un ir iekļauti paredzētā Domes līdzfinansējuma EUR 101 120 summā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 2. 

punktu, Domes 2015.gada 30.novembra lēmumu Nr.240 „Par līdzfinansējuma nodrošināšanu SIA 

„Garkalnes ūdens”, kā arī to, ka jautājums tika atbalstīts Attīstības komitejā 13.12.2016. un Finanšu 

komitejā 20.12.2016., Ādažu novada dome  

NOLEMJ: 

1. Domes 2017.gada budžetā paredzēt finanšu līdzekļus 14118 EUR apmērā ieguldīšanai 

Sabiedrības pamatkapitālā Projektā paredzētā būvprojekta izstādei.  

2. Ieguldījumu Sabiedrības pamatkapitālā veikt pēc būvprojekta izstrādes iepirkuma procedūras 

pabeigšanas un patieso izmaksu noskaidrošanas. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi - domes priekšsēdētājs. 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks 


