
 
 

 

 

 

 

 

LĒMUMS 

Ādažu novadā 
 

2020.gada 27.oktobrī                                                                                                  Nr.224 

 

Par deleģējuma līguma pagarināšanu ar SIA „Ādažu Namsaimnieks” 

 

Ādažu novada dome ar 2015. gada 24. novembra lēmumu Nr.229 “Par deleģējuma līguma 

slēgšanu” (turpmāk – Lēmums) nolēma slēgt deleģējuma līgumu ar SIA „Ādažu 

Namsaimnieks” (turpmāk – Sabiedrība) uz 5 gadiem par pašvaldības autonomās funkcijas -  

“siltumapgāde” nodrošināšanu Ādažu ciemā un Kadagas ciemā.  

2016. gada 6. janvārī dome un Sabiedrība noslēdza līgumu JUR 2016-01/07 “Par 

siltumapgādes sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu” (turpmāk – Līgums), ar termiņu līdz 

2021. gada 6. janvārim.  

Saskaņā ar Sabiedrības sniegtajām atskaitēm domei par Līgumā noteikto uzdevumu izpildi 

iepriekšējos gados, secināms, ka Sabiedrība kopumā ir izpildījusi tai deleģētos pārvaldes 

uzdevumus, veiksmīgi nodrošinot siltumapgādes (siltumenerģijas pārvade, siltumenerģijas 

sadale, siltumenerģijas tirdzniecība) pakalpojumus, kā arī organizējot iedzīvotājiem un 

juridiskām un publiskām personām komunālos pakalpojumus. 

Ar domes 2020. gada 25. augusta lēmumu Nr.187 “Par Ādažu novada domes dalības 

vērtējumu pašvaldības kapitālsabiedrībās” (turpmāk – Lēmums Nr.187), dome nolēma 

saglabāt tās tiešo līdzdalību Sabiedrībā. Dome konstatēja, ka Sabiedrības darbība atbilst 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmās daļas 2. punktā noteiktajam gadījumam, kad 

publiska persona savu funkciju efektīvai izpildei var saglabāt līdzdalību esošā 

kapitālsabiedrībā, komercdarbību veicot stratēģiski svarīgā nozarē, proti: ja kapitālsabiedrības 

darbības rezultātā tiek radīti tādi pakalpojumi, kas ir stratēģiski svarīgi pašvaldības 

administratīvās teritorijas attīstībai, reizē nosakot kapitālsabiedrībai vispārējos stratēģiskos 

mērķus, kuri izriet no autonomās funkcijas izpildes - nodrošināt centralizētās siltumapgādes 

sistēmas nepārtrauktu darbību un attīstību, sniedzot klientiem kvalitatīvus, savlaicīgus un 

drošus pakalpojumus.  

Sabiedrība ir pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder domei, un kura 

dibināta 2003. gada 16. decembrī ar mērķi – organizēt iedzīvotājiem komunālos 

pakalpojumus – siltumapgādi (siltumenerģijas pārvade, sadale un tirdzniecība). Sabiedrība 

sekmīgi veic tās statūtos noteiktu darbību, nodrošinot nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus 

pakalpojumus siltumenerģijas pārvades un sadales nozarē, līdz ar to tai ir nozīmīga pieredze 

šādu pakalpojumu sniegšanā, kā arī Sabiedrībā strādā kvalificēti darbinieki. Sabiedrības 

īpašumā un rīcībā ir visi nepieciešamie pamatlīdzekļi un resursi siltumenerģijas pakalpojumu 

sniegšanai.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās 

daļas 1. punktu, ceturto daļu, 21. panta pirmās daļas 23. punktu, Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 40. panta pirmo un otro daļu, un 41. panta pirmo daļu, 42. panta pirmo daļu, 43. panta 

otro daļu, 43.1 panta pirmo un trešo daļu, un Līguma 9.2. punktu, kurš nosaka, ka puses ir 

tiesīgas pagarināt Deleģēšanas līguma termiņu, ja dome ir pieņēmusi lēmumu saglabāt tās 



 
 

dalību Sabiedrībā, Lēmumu Nr.187, kā arī Finanšu komitejas 20.10.2020. atzinumu, Ādažu 

novada dome 

NOLEMJ: 

1. Pagarināt starp domi un Sabiedrību 2016. gada 6. janvārī noslēgto Deleģēšanas līgumu 

par pašvaldības funkcijā ietilpstoša pārvaldes uzdevuma siltumapgādes jomā 

(siltumenerģijas pārvade, sadale un tirdzniecība) nodrošināšanu līdz 2026. gada 6. 

janvārim, noslēdzot par to vienošanos (vienošanās projekts - pielikumā). 

2. Uzdot Juridiskās un iepirkuma daļas vadītājai E.Kāpai nosūtīt 1. punktā minēto 

vienošanos saskaņošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.   

3. Pilnvarot domes priekšsēdētāju noslēgt 1. punktā minēto vienošanos pēc saskaņošanas ar 

Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministriju.  

4. Sabiedrisko attiecību daļai piecu darba dienu laikā no vienošanās noslēgšanas dienas 

publicēt to pašvaldības tīmekļa vietnē www.adazi.lv.  

5. Atbildīgā par lēmuma izpildi – Juridiskās un iepirkuma daļas vadītāja E.Kāpa.   

6. Domes izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli.  

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks                                                                 P. Balzāns 

http://www.adazi.lv/


 
 

Pielikums 

Ādažu novada domes 27.10.2020. 

lēmumam Nr.224 

 
Vienošanās Nr. JUR 2020- 

 par 06.01.2016. līguma JUR 2016-01/07 pagarināšanu   

 

Ādažos, Ādažu novadā                   Datums skatāms laika zīmogā 

                                           

Ādažu novada dome (turpmāk - Pašvaldība),, reģistrācijas Nr. 90000048472, juridiskā 

adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, tās priekšsēdētāja Māra Sprindžuka personā, 

kurš darbojas pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības 

nolikuma pamata, no vienas puses, un 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ādažu Namsaimnieks”, (turpmāk – Sabiedrība) 

reģistrācijas Nr.40003422041, juridiskā adrese: Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-

2164, kuru uz statūtu pamata pārstāv tās valdes loceklis Juris Krūze, no otras puses,  

abas kopā turpmāk sauktas “Puses” un katra atsevišķi “Puse”, pamatojoties uz Pašvaldības  

2020.gada 27.oktobra lēmumu Nr. __ „Par deleģējuma līguma pagarināšanu ar SIA “Ādažu 

Namsaimnieks”  (pielikums) un Pušu starpā 06.01.2016. noslēgtā līguma JUR 2016-01/07 par 

siltumapgādes sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu (turpmāk – Līgums) 9.2. punktu, noslēdz 

šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):   

 

1. Pagarināt Līguma 9.1. punktā noteikto termiņu līdz 2026.gada 6.janvārim. 

2. Pārējā daļā Līgums paliek negrozīts.  

3. Vienošanās sagatavota elektroniska dokumenta veidā, uz vienas lapas, un parakstīts ar 

drošu elektronisko parakstu. Vienošanās stājas spēkā pēdējā paraksta un laika zīmoga 

pievienošanas brīdī. 

4. Vienošanās ir viens pielikums – Pašvaldības 2020.gada 27.oktobra lēmums Nr.224 “Par 

deleģējuma līguma pagarināšanu ar SIA “Ādažu Namsaimnieks”, uz 2 (divām) lapām. 

Pušu rekvizīti: 

Sabiedrība: SIA “Ādažu Namsaimnieks ” 

 

Valdes loceklis J. Krūze 

Pašvaldība: Ādažu novada dome 

 

doms priekšsēdētājs M.Sprindžuks  

ŠĪS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU 

 


