
 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTI 

Ar Ādažu novada domes 

28.11.2017.lēmumu 

(protokols Nr.23 §29)  

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Ādažu novadā 

 

2017.gada 28.novembrī         Nr.47/2017 

     

Par pašvaldības kapitālsabiedrībām 

 

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 88.panta ceturto 

daļu.  

 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka tādus pakalpojumus, kas ir stratēģiski 

svarīgi Ādažu novada administratīvās teritorijas attīstībai un ko sniedz kapitālsabiedrības, 

kurās Ādažu novada pašvaldībai pieder visas kapitāla daļas. 

2. SIA “Ādažu slimnīca”:  

2.1. veic pašvaldības autonomo funkciju – nodrošina veselības aprūpes pieejamību, 

sniedz ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus Ādažu novada administratīvajā 

teritorijā un veicina iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu; 

2.2. veic komercdarbību stratēģiski svarīgā nozarē, kurā tirgus tikai daļēji ir spējīgs 

nodrošināt sabiedrības interešu aizstāvību. Tirgus nespēj nodrošināt līdzvērtīgu 

pakalpojuma sniedzēju veselības aprūpes nozarē Ādažu novadā, jo SIA “Ādažu 

slimnīca” ir vienīgais un tuvāk pieejamais centralizēts veselības aprūpes 

pakalpojuma sniedzējs novada iedzīvotājiem, īpaši tai iedzīvotāju daļai, kurai 

attāluma un izmaksu dēļ pakalpojums nav pieejams nacionālās nozīmes veselības 

aprūpes centros; 

2.3. nodrošina augstu standartu pakalpojumu kvalitātei, jo to patērētājs ir cilvēka veselība 

un dzīvība; 

2.4. sistemātiski veic lielus kapitālieguldījumus ambulatoras veselības aprūpes ēkas 

uzturēšanai un energoefektivitātes paaugstināšanai, telpu labiekārtošanai atbilstoši 

jomas darbību reglamentējošām prasībām, kā arī mūsdienīga medicīniskā 

aprīkojuma iegādei. 

3. SIA “Ādažu namsaimnieks”: 

3.1. nodrošina pašvaldības īpašumā, valdījumā un pārvaldījumā esošo dzīvokļu 

pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

apsaimniekošanu, t.sk., tām piegulošo teritoriju labiekārtošanu un sanitāro tīrību. 

Pakalpojumiem ir augsts kvalitātes standarts, jo to patērētājs ir iedzīvotājs, un 

standarta pazemināšana nav pieļaujama, jo izraisītu iedzīvotāju neapmierinātību; 

3.2. nodrošina sabiedrisko pakalpojumu – centralizētu siltumapgādi Ādažu novada 

administratīvās teritorijas ciemos - Ādažos un Kadagā, veicot komercdarbību 

stratēģiski svarīgā nozarē, kur tirgus nespēj nodrošināt šādu pakalpojumu un pastāv 

dabiskais monopols, jo siltumtrases pieder SIA “Ādažu Namsaimnieks”. 



Pakalpojumam ir augsts kvalitātes standarts, jo patērētāji ir iedzīvotāji, kuriem 

jāsaņem nepārtraukts, drošs un kvalitatīvs pakalpojums, kura tarifs atbilst 

ekonomiski pamatotām izmaksām valsts noteiktajiem nosacījumiem attiecībā uz 

pakalpojuma cenu, objektīvi noteiktiem kritērijiem, pieejamību visiem 

iedzīvotājiem, neatkarīgi no viņu ienākuma līmeņa; 

3.3. sistemātiski veic lielus kapitālieguldījumus inženierkomunikāciju un tehnisko 

iekārtu uzturēšanai, atjaunošanai, nomaiņai un energoefektivitātes paaugstināšanai. 

4. SIA “Ādažu Ūdens”: 

4.1. sniedz sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus Ādažu novada administratīvās 

teritorijas lielākajā daļā; 

4.2. veic komercdarbību stratēģiski svarīgā nozarē, kur tirgus nespēj nodrošināt 

pakalpojumu un daļēji pastāv dabiskais monopols, tādejādi nodrošinot iedzīvotājiem 

pakalpojuma pieejamību, jo komunikācijas pieder SIA “Ādažu Ūdens”; 

4.3. nodrošina augstu standartu pakalpojumu kvalitātei, jo patērētāji ir iedzīvotāji, kuriem 

jāsaņem nepārtraukti, droši un kvalitatīvi pakalpojumi, kuru tarifi atbilst ekonomiski 

pamatotām izmaksām un valsts noteiktajiem nosacījumiem attiecībā uz pakalpojuma 

cenu, objektīvi noteiktiem kritērijiem, pieejamību visiem iedzīvotājiem, neatkarīgi 

no viņu ienākuma līmeņa; 

4.4. sistemātiski veic lielus kapitālieguldījumus inženierkomunikāciju un tehnisko 

iekārtu uzturēšanai, atjaunošanai, nomaiņai un ūdenssaimniecības sistēmas tīklu 

paplašināšanai.  

5. Noteikumi stājas spēkā nākamā dienā pēc to parakstīšanas.  

 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks          P.Balzāns 

 

  



PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Ādažu novada domes saistošajiem noteikumiem “Par pašvaldības kapitālsabiedrībām” 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas un norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums. 

1.1.Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta ceturtā daļa nosaka, ka tad, kad pašvaldības 

dome ir veikusi pašvaldības kapitālsabiedrību izvērtējumu, tā izdod saistošos noteikumus 

(turpmāk – Noteikumi), nosakot tirgus nepilnību vai tādus pašvaldības īpašumus, vai 

preces un pakalpojumus, kas ir stratēģiski svarīgi pašvaldības administratīvās teritorijas 

attīstībai.     

1.2. Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likuma 

7.panta pirmajai daļai, dome ir veikusi tās dalības vērtējumu pašvaldības 

kapitālsabiedrībās SIA “Ādažu slimnīca”, “SIA Ādažu Namsaimnieks” un SIA “Ādažu 

Ūdens”, un 2015.gada 26.maijā pieņēma lēmumu Nr.102 “Par Ādažu novada domes 

dalības vērtējumu pašvaldības kapitālsabiedrībās”, nolemjot saglabāt savu dalību  

minētajās kapitālsabiedrībās, turpinot to darbību esošajā statusā.          

2. Īss projekta satura izklāsts. 

Dome nosaka, ka pašvaldības kapitālsabiedrību sniegtie pakalpojumi ir stratēģiski svarīgi 

Ādažu pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai. 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. 

3.1. Noteikumu īstenošanai nav finansiālas ietekmes uz pašvaldības budžetu.  

3.2. Noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams paplašināt institūciju kompetenci. 

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.  

4.1. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms Noteikumu tiesiskais regulējums, ir fiziskas un 

juridiskas personas, kas saņem kapitālsabiedrību pakalpojumus.      

4.2. Noteikumu tiesiskais regulējums tieši neietekmēs uzņēmējdarbības vidi.  

5.Informācija par administratīvajām procedūrām. 

5.1. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties Noteikumu piemērošanā, ir Ādažu novada 

dome.  

5.2. Noteikumi neparedz administratīvās procedūras un veicamās darbības privātpersonai.  

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. 

Nav attiecināms.  

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks       P.Balzāns  


