
 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2020.gada 24.martā                     Nr.64 

 

Par SIA “Garkalnes ūdens” pamatkapitāla palielināšanu 

 

Ādažu novada dome izskatīja pašvaldības SIA “Garkalnes ūdens” (turpmāk – SIA) priekšlikumu  

veikt finanšu ieguldījumu SIA pamatkapitālā saistībā ar ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā 

projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā, II.kārta” (turpmāk – Projekts) 

būvdarbu pabeigšanu.  

Izvērtējot tās rīcībā esošo informāciju, dome konstatēja: 

1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumu Nr.403 “”Darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās 

iespējas” īstenošanas noteikumu pielikumu, Baltezera aglomerācijai tika piešķirts Kohēzijas 

fonda līdzfinansējums EUR 895’377, un projekta ietvaros pieslēdzamais centralizēto 

kanalizācijas pakalpojumu izmantotāju skaits tika noteikts 227 iedzīvotāji.  

2. Projekta budžets tika noteikts EUR 1’221’029 apmērā, bez pievienotās vērtības nodokļa. 

3. Ādažu novada dome ar 2017.gada 25.jūlija lēmumu Nr.157 “Par līdzfinansējumu projektam 

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā, II.kārta”” nolēma atbalstīt Projektu, 

paredzot tam līdzfinansējumu EUR 132’861 apmērā, ieguldīšanai SIA pamatkapitālā, kas 

tika izpildīts 2018.gadā. Projekta ietvaros paredzētie būvdarbi tika izpildīti pilnā mērā. 

4. Realizējot būvniecību un vadot Projekta ieviešanu, SIA akceptēja un apmaksāja papildu 

neattiecināmās izmaksas, kas Projekta uzsākšanas stadijā netika plānotas un Ādažu novada 

dome par tām nebija informēta: 

4.1. Projekta vadības administratīvie izdevumi EUR 123’015; 

4.2. būvuzraudzības pakalpojuma sadārdzinājums EUR 19’900; 

4.3. būvniecības atkārtotā iepirkuma sagatavošanas izmaksas EUR 2’280. 

5. SIA paļāvās, ka papildu neattiecināmās izmaksas tiks apmaksātas no SIA saimnieciskās 

darbības līdzekļiem, un laika gaitā daļu no papildu izmaksām EUR 55’000 apmērā SIA 

apmaksāja no savas saimnieciskās darbības līdzekļiem. 

6. Projekta realizācijas rezultātā tika izveidoti Projekta pamatlīdzekļi EUR 1’430’380 vērtībā, 

t.sk. arī neattiecināmās izmaksas EUR 145’195 apmērā. 

7. Lai nodrošinātu Projekta realizāciju, SIA jāveic pēdējais maksājums būvdarbu veicējiem par 

EUR 89’534. Tā kā SIA rīcībā nav šādu finanšu līdzekļu, tā ierosināja Garkalnes novada 

domei un Ādažu novada domei veikt ieguldījumu SIA pamatkapitālā, ievērojot Projekta 

sākotnējo izmaksu proporciju - Ādažu novada dome 32 % (EUR 28’651), un Garkalnes 

novada dome 68 % (EUR 60’883).  

8. Garkalnes novada dome ar 28.01.2020. lēmumu Nr.959 “Par ieguldījumu SIA “Garkalnes 

ūdens” pamatkapitālā” nolēma ieguldīt SIA pamatkapitālā 60 883 EUR. 



 

9. Likuma “Par pašvaldībām” (turpmāk – Likums) 15.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka 

pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (t.sk. 

ūdensapgāde un kanalizācija, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no 

tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, bet Likuma 7.pants nosaka, ka 15.pantā paredzēto 

autonomo funkciju izpildi organizē un par to atbild pašvaldība, ja likumā nav noteikts citādi. 

Saskaņā ar Likuma 14.panta pirmās daļas 1.punktu, Garkalnes novada dome un Ādažu 

novada dome izveidoja publiski privātu kapitālsabiedrību SIA “Garkalnes ūdens”, kurai abas 

pašvaldības deleģēja savas funkcijas ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanā arī Ādažu 

novada Alderu un Baltezera ciema daļā. Tādejādi, līdzfinansējums Projekta realizācijai ir 

nodrošināms, ieguldot Sabiedrības pamatkapitālā EUR 28’651 apmērā, ar mērķi – apmaksāt 

Projekta neattiecināmās izmaksas. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 3. un 7.pantu, 14.panta 

pirmās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu un trešo daļu, Dabas resursa nodokļa 

likuma 29.pantu, starp Ādažu novada domi un SIA 2020.gada 6.februārī noslēgto līgumu JUR 

2020-02/114 par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu 2.4.punktu, kā arī Finanšu komitejas 

17.03.2020. atzinumu, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Ieguldīt  SIA “Garkalnes ūdens” pamatkapitālā 28’651 EUR Projekta neattiecināmo izmaksu 

apmaksai. 

2. Domes Grāmatvedības daļai 10 dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas organizēt tā 1.punkta 

izpildi.  

3. Uzdot SIA:  

3.1. vienas nedēļas laikā pēc lēmumā minētās naudas summas saņemšanas sasaukt SIA 

dalībnieku sapulci par pamatkapitāla palielināšanu un izmaiņām SIA statūtos; 

3.2. ne vēlāk kā mēneša laikā pēc dalībnieku sapulces reģistrēt SIA pamatkapitāla izmaiņas 

Uzņēmumu reģistrā; 

3.3. līdz 2020.gada 21.maijam iesniegt Ādažu novada domei atskaiti par lēmuma 1.punktā 

minētās summas izlietojumu Projekta saistību izpildei. 

4. Domes izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks  
 

 

 


