
 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Ādažu novada domes 

25.06.2019.lēmumu 

(protokols Nr.14 § 16) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Ādažu novadā 

 
2019.gada 25.jūnijā                  Nr.13/2019 
 

Grozījums Ādažu novada domes 2017. gada 22.augusta saistošajos noteikumos 

Nr.30/2017 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu kārtība Ādažu novadā” 

 

Izdoti saskaņā Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu likuma 6.panta ceturto un 

piekto daļu 
 

Veikt grozījumu Ādažu novada domes 2017.gada 22.augusta saistošajos noteikumos 

Nr.30/2017 „ Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu kārtība Ādažu novadā”, 

papildinot tos ar jaunu 2.¹ punktu šādā redakcijā: 

“2.¹ Pakalpojuma lietotāja tiesības un pienākumus Ādažu novada administratīvās 

teritorijas daļā, kur sabiedriskos ūdesnsaimniecības pakalpojumus (ūdensapgāde) 

sniedz SIA “Rīgas ūdens”, nosaka  attiecīgie Rīgas domes saistošie noteikumi”.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                    M.Sprindžuks 
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Paskaidrojuma raksts 

 
Ādažu novada domes 2019.gada 25.jūnija saistošajiem noteikumiem 13//2019 “Grozījumi Ādažu 

novada domes 2017.gada 22.augusta saistošajos noteikumos  Nr.30/2017 “Sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība  Ādažu novadā” 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums  

1.1. Ādažu novada dome 2017.gada 22.augustā pieņēma saistošos 

noteikumus Nr.30/2017 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ādažu novadā”.   

1.2. Saistošie noteikumi izstrādāti pamatojoties uz 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturto daļu.  

1.3. Saistošo noteikumu grozījumu  izdošanas mērķis ir precizēt  

Pakalpojumu lietotāju tiesības un pienākumus Ādažu novada 

administratīvās teritorijas daļā,  kur ūdensapgādes pakalpojumus 

nodrošina SIA “Rīgas ūdens”. 
2. Īss projekta satura izklāsts  2.1. Ādažu novada administratīvajā teritorijā  ūdenssaimniecības 

pakalpojumus objektīvu iemeslu dēļ sniedz vairāki Pakalpojuma 

sniedzēji,  tai skaitā daļā Baltezera teritorijas ūdensapgādi  

nodrošina SIA “Rīgas ūdens”, kas ir Rīgas domes 

kapitālsabiedrība. Starp Ādažu novada domi un SIA “Rīgas 

ūdens” ir noslēgts līgums par ūdenssaimniecības pakalpojumu 

sniegšanu, kas paredz, ka Ādažu novada dome grozīs  saistošos 

noteikumus, nosakot, ka vietās, kur pakalpojumu nodrošina SIA 

“Rīgas ūdens” Pakalpojuma lietotāju tiesības un pienākumus 

nosaka Rīgas domes saistošie noteikumi.              

 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu   

3.1. Nav attiecināms.  

 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un uzņēmējdarbības 

vidi pašvaldības teritorijā  

4.1. Saistošo noteikumu mērķgrupa ir ūdenssaimniecības 

pakalpojumu lietotāji, kuri saņem ūdensapgādes pakalpojumus no 

SIA “Rīgas ūdens” 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām  

5.1. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu 

piemērošanā, ir Ādažu novada dome. 

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām  

6.1. Nav attiecināms 

 

 
 

 

Domes priekšsēdētājs                   M.Sprindžuks  

 

 

 


