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LĒMUMS 

Ādažu novadā 
 

2019.gada 26.novembrī                                                                                              Nr.235 

 

Par sabiedrisko pakalpojumu līguma slēgšanu ar SIA “Garkalnes ūdens” 

 

Ādažu novada dome izskatīja jautājumu par jauna ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma 

slēgšanu ar SIA “Garkalnes ūdens” (turpmāk – Sabiedrība), ņemot vērā, ka 2019. gada 31. 

decembrī beidzas starp domi un Sabiedrību 2011.gada 29. martā noslēgtais līgums par 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu (turpmāk – līgums).  

Sabiedrība ir privāta kapitāla sabiedrība, kurā kapitāla daļas pieder Ādažu novada domei un 

Garkalnes novada domei, un kura tika dibināta ar mērķi realizēt Eiropas savienības Kohēzijas 

fonda līdzfinansētu projektu “Kanalizācijas sistēmas izbūve apdzīvotām vietām pie Lielā un 

Mazā Baltezera”, (turpmāk – Projekts), kurš tika pabeigts 2015. gada decembrī. Realizējot 

Projektu apgūti EUR 7,56 miljoni un izbūvēti 47 700 m kanalizācijas tīkli un 17 kanalizācijas 

sūkņu stacijas.       

Saskaņā ar līgumu Sabiedrība no 2016. gada sniedz kanalizācijas pakalpojumus Ādažu 

novada administratīvās teritorijas Alderu ciemā un Baltezera ciema daļā un šobrīd 108 

mājsaimniecībām tiek nodrošināti centralizēti kanalizācijas pakalpojumi Ādažu novada 

administratīvajā teritorijā.     

Likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk - Likums) 3.pants nosaka, ka pašvaldība ir vietējā 

pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības – domes un tās izveidoto institūciju un iestāžu 

starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī Likumā paredzētajā kārtībā - 

Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts 

un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses. 

Likuma 15.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt 

iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (t.sk., ūdensapgāde un kanalizācija), neatkarīgi no tā, 

kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, bet Likuma 7.pants nosaka, ka šādu autonomo funkciju 

izpildi organizē un par to atbild pašvaldība. 

Ūdenssaimniecības pakalpojuma likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldība organizē 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu savā administratīvajā teritorijā. Dome nosaka 

pašvaldības iestādi, kas pašvaldības administratīvajā teritorijā sniedz sabiedriskos 

ūdenssaimniecības pakalpojumus un citus noteikta veida ūdenssaimniecības pakalpojumus, 

vai pilnvaro komersantu sniegt sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus, noslēdzot ar to 

līgumu par šādu pakalpojumu sniegšanu, bet domes 2017.gada 22.augusta saistošo noteikumu 

Nr.30/2017 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu kārtība Ādažu novadā” 6.punkts 

nosaka, ka dome organizē pakalpojuma sniegšanu, ar lēmumu pilnvarojot komersantus sniegt 

pakalpojumu un noslēdzot attiecīgus līgumus. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka objektīvi ir izveidojusies situācija, ka atsevišķās 

Baltezera un Alderu ciema daļās centralizētās kanalizācijas pakalpojumus nodrošina 

Sabiedrība, ir nepieciešams noslēgt līgumu par centralizētās kanalizācijas pakalpojumu 

sniegšanu ar Sabiedrību.   
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Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 3. un 7.pantu, 

15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Ūdenssaimniecības 

pakalpojuma likuma 6.panta pirmo daļu, domes 2017.gada 22.augusta saistošo noteikumu 

Nr.30/2017 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu kārtība Ādažu novadā” 6.punktu, 

kā arī Finanšu komitejas 19.11.2019. atzinumu, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Pilnvarot SIA „Garkalnes ūdens” (reģ. Nr.40103217948, adrese: Brīvības gatve 455, 

Rīga, LV-1024) sniegt sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus (kanalizācija) 

Ādažu novada administratīvās teritorijas Baltezera un Alderu ciema daļā.  

2. Slēgt sabiedrisko pakalpojuma līgumu ar Sabiedrību uz 5 gadiem par:  

2.1. notekūdeņu savākšanu un novadīšanu līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām; 

2.2. notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu virszemes ūdensobjektos.  

3. Uzdot domes Juridiskajai un iepirkuma daļai viena mēneša  laikā sagatavot 2.punktā 

minētā līguma projektu.  

4. Pilnvarot domes priekšsēdētāju noslēgt 2.punktā minēto līgumu.  

5. Uzdot domes izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                         M.Sprindžuks  

 


