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Par pašvaldības galvojumu sniegšanu pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Ādažu
Ūdens”
Ādažu novada dome izskatīja pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Ādažu Ūdens” (turpmāk –
Sabiedrība) priekšlikumu par nepieciešamību saņemt domes galvojumu Ādažu notekūdens
attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšanas un ūdensvada un kanalizācijas spiedvada
rekonstrukcijas būvdarbu veikšanai.
Sabiedrība 2020. gadā saņēmis vairāku Ādažu novadā esošo ražošanas uzņēmumu un
Aizsardzības ministrijas pieteikumus to jaunbūvējamo objektu pieslēgšanai pie Sabiedrībai
piederošas centralizētās kanalizācijas sistēmas.
Pašreiz Sabiedrības notekūdens attīrīšanas iekārtas (turpmāk NAI) funkcionē tuvu
maksimālajai noslodzei – 2250 m³ diennaktī un 2021. gadā prioritārie klienti mājsaimniecības, izlietos NAI visas jaudas, tādejādi jaunu pieslēgumu nodrošināšana pie
esošā NAI nav iespējama. Tas nozīmē, ka, neveicot notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
modernizāciju un jaunu objektu būvniecību, jau 2021. gadā jauniem klientiem nebūs
iespējams pieslēgties pie kanalizācijas tīkliem, savukārt esošie klienti nevarēs nodot pārstrādei
lielāku notekūdeņu apjomu, nekā patreiz.
Situācijas atrisināšanas nolūkā Sabiedrība no 2018. gada līdz 2020. gadam analizēja
Sabiedrības esošo un nākotnes klientu attīstības prognozes, un veica Sabiedrības
ūdenssaimniecības tīklu un iekārtu detalizētu izpēti un hidraulisko modelēšanu. 2019. gadā
tika izstrādāts „Ādažu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas tehnoloģiskais
risinājums NAI jaudas palielinājumam”. 2020. gadā tika sagatavoti Sabiedrība notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšanas finansēšanas varianti, īpašu uzmanību veltot sistēmas
attīstības III. kārtas pasākumiem – 4. aerotenka bloka izbūvei un tīklu rekonstrukcijai, kas
sastāv no diviem elementiem (būvprojektiem).
Tādejādi, jau tuvākajā laikā nepieciešams realizēt tīklu un iekārtu prioritārus projektēšanas un
būvniecības darbus:
1) „Tīklu rekonstrukcija posmā no Attekas ielas līdz NAI (3 cauruļvadi)”;
2) NAI jaudas palielināšana, palielinot hidraulisko jaudu par 800 m³ diennaktī un
apmierinot pakalpojumu pieprasījumus līdz 2028. gadam.
Pēc būvprojektu izstrādes un iepirkuma procedūru pabeigšanas tiek plānots viena gada laikā
veikt NAI jaudas palielināšanas būvdarbus NAI būvniecībai (izmaksas ir 1,8 miljoni EUR) un
tīklu būvniecību no Attekas ielas, Ādažu ciemā, līdz NAI (izmaksas ir 200 tūkstoši EUR).
Minēto objektu projektēšanas, būvuzraudzības, ekspertīzes, autoruzraudzības un projektu
vadības izmaksas ir plānotas 100 tūkstoši EUR. Kopējais būvprojektu realizācijai
nepieciešamais finansējums 2021. un 2022. gadā ir 2,1 miljons EUR.
Domei pieder 100 % kapitāla daļas Sabiedrībā.
Sabiedrība ierosina šādu finanšu plūsmu un ieņēmumu–izdevumu analīzi būvdarbu
realizācijai:

1)
2)
3)
4)

SIA “Ādažu Ūdens” aizņēmums (ar pašvaldības galvojumu) – 1.1 miljons EUR;
SIA “Ādažu Ūdens” līdzfinansējums (pašu līdzekļi) – 253 tūkstoši EUR;
SIA „Orkla Latvija” līdzfinansējums - 247 tūkstoši EUR;
LR Aizsardzības ministrijas līdzfinansējums - 500 tūkst. EUR.

Ministru kabineta noteikumi 2019. gada 10. decembra noteikumu Nr.590 “Noteikumi par
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 16. punktā noteikts, ka pašvaldībai ir tiesības
iesniegt galvojuma pieprasījumu tikai pēc tam, kad atbilstoši publisko iepirkumu
normatīvajam regulējumam ir noslēgusies iepirkuma procedūra un pieņemts iepirkumu
komisijas lēmums par līguma slēgšanu ar izvēlēto piegādātāju.
Minēto noteikumu 2. punktā noteikts, ka pārraudzītu pašvaldību finansiālo darbību
jautājumos, kas saistīti ar ņemtajiem un plānotajiem aizņēmumiem, kā arī sniegtajiem un
plānotajiem galvojumiem un, ja nepieciešams, sniegtu pašvaldībām ieteikumus aizņēmumu
un galvojumu jautājumos, finanšu ministrs izveido Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu
kontroles un pārraudzības padomi (turpmāk – padome) un apstiprina tās reglamentu.
Minētie noteikumi arī nosaka, ka Pašvaldība iesniedz padomē šādus dokumentus:
1) galvojuma pieprasījuma ekonomisko pamatojumu;
2) pašvaldības domes lēmumu par galvojuma sniegšanu, kurā norādīta kapitālsabiedrība,
kuras aizņēmumam tiek sniegts galvojums, pašvaldības kapitāla daļu skaits attiecīgajā
kapitālsabiedrībā (procentuāli), aizdevējs – Valsts kase vai cits aizdevējs, galvotā
aizņēmuma mērķis, apmērs, procentu likme, atmaksas termiņš, pamatsummas atliktais
maksājums (ja nepieciešams) un galvojuma saistību izpildes garantijas;
3) pašvaldības domes priekšsēdētāja apliecinājums pašvaldības galvojuma
pieprasījumam;
4) informāciju par pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un citu ilgtermiņa saistību
apmēru, iekļaujot tajā arī plānoto galvojumu.
Ministru kabineta 2019. gada 13. augusta noteikumi Nr.362 „Kārtība, kādā ministrijas un citas
centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevuma
pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība” nosaka kārtību
valsts aizdevuma saņemšanai pašvaldību kapitālsabiedrībām un pašvaldības apliecinājumu
kārtību.
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20. punkts nosaka, ka
pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties
aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības tikai pēc tam, kad saņemts apvienojamo
pašvaldību Finanšu komisijas lēmums.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19. punktu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 26. panta otro un trešo daļu, Ministru kabineta 2019. gada 10.
decembra noteikumiem Nr.590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”
un 2019. gada 13. augusta noteikumiem Nr.362 „Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās
valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevuma
pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība”, kā arī Finanšu
komitejas 19.01.2021. atzinumu, Ādažu novada dome
NOLEMJ:
1.

Sniegt galvojumu pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Ādažu Ūdens” EUR 1’100’000
(viens miljons viens simts tūkstoši euro, 00 centi) apmērā aizņēmumam Valsts kasē ar
Valsts kases noteikto gada procentu likmi, būvprojektu ”Ādažu centra notekūdens
attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšana” un “Tīklu rekonstrukcija no Attekas ielas līdz
NAI” veikšanai, uz 30 gadiem, ar atlikto pamatmaksājumu līdz 3 gadiem, sākot no
Aizņēmuma līguma ar Valsts kasi noslēgšanas dienas.

2.

Lēmuma 1. punktā minēto aizņēmumu garantēt ar Ādažu novada pašvaldības budžetu.

3.

Sabiedrībai līdz 2021. gada 20. maijam precizēt aizņēmuma apmēru pēc būvdarbu un
būvuzraudzības iepirkumu procedūru pabeigšanas.

4.

Domes priekšsēdētājam organizēt Finanšu komisijas sēdi par lēmuma 1.punkta izpildi.

5.

Sabiedrības valdes loceklim Aivars Dunduram veikt galvojuma pieteikuma sagatavošanu
Finanšu Ministrijai.

6.

Atbildīgais par lēmuma izpildi ir SIA “Ādažu Ūdens” valdes loceklis Aivars DUNDURS.

7.

Domes izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli.

Domes priekšsēdētājs
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