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Par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada izbūvei Stūrīšu ielā  

 

Ādažu novada dome (turpmāk – Dome) izskatīja pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību „Ādažu Ūdens” (turpmāk – Sabiedrība) ziņojumu par finansējuma piešķiršanu ūdens 

vada izbūvei Stūrīšu ielā, Ādažos, Ādažu novadā posmā no Stūrīšu ielas 6 līdz Nostūrīšu ielai. 

Sakarā ar Kohēzijas fonda līdzfinansēto kanalizācijas tīklu pārbūvi Stūrīšu un Nostūrīšu ielās 

nepieciešams veikt ūdensvada ieguldīšanu 120 m garumā, lai pēc darbu pabeigšanas varētu 

veikt galējo ceļu virsmu sakārtošanu.  

 

 Kanalizācijas sistēmas izbūve tiek finansēta no Kohēzijas fonda, Ādažu novada domes un 

Sabiedrības līdzekļiem. Lai veiktu ūdensvada izbūvi Stūrīšu ielā Ādažos, Ādažu novadā posmā 

no Stūrīšu ielas 6 līdz Nostūrīšu ielai nepieciešams papildus līdzfinansējums 12 300,00 EUR 

apmērā. Līdzfinansējuma summa tika precizēta pamatojoties uz Sabiedrības veikto cenu 

aptauju, kuras laikā tika aptaujāti trīs pretendenti, no kuriem zemākā cena bija 12 300,00 EUR.   

 

Likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – Likums) 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.  

 

Saskaņā ar Likuma 14.panta pirmās daļas 1.punktu Dome ir izveidojusi pašvaldības uzņēmumu 

- Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens”, ar kuru  2017.gada 11. oktobrī noslēgts 

līgums par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu līdz 2027.gada 10. oktobrim.  

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 3. un 7.pantu, 15.panta 

pirmās daļas 1.punktu un trešo daļu, Dabas resursu nodokļa likuma 29. pantu,  kā arī to, ka 

jautājums izskatīts un atbalstīts Attīstības komitejā, Ādažu novada dome 

 

NOLEMJ: 

1. Ieguldīt SIA “Ādažu Ūdens” pamatkapitālā EUR 12 300 (divpadsmit tūkstoši trīs simti euro)  

ar mērķi -  realizēt ūdensvada izbūvi Stūrīšu ielā Ādažos, Ādažu novadā posmā no Stūrīšu 

ielas 6 līdz Nostūrīšu ielai (turpmāk – Projekts).  

2. Finansējuma avots – Ādažu novada pašvaldības speciālā budžeta līdzekļi. 

3. Sabiedrībai:  

3.1. organizēt lēmuma 1. punktā noteiktā Projekta izpildi līdz 2018. gada 1.oktobrim.   

3.2. iesniegt Domei atskaiti par līdzekļu izlietojumu 10 dienu laikā pēc Projekta realizācijas. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes priekšsēdētājam.    

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                             M. Sprindžuks 


