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Par grozījumu Ādažu novada domes 2021. gada 26. janvāra lēmumā Nr.22 

“Par pašvaldības galvojumu sniegšanu pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Ādažu 

Ūdens”” 

Ādažu novada dome 2021. gada 26. janvārī pieņēma lēmumu Nr. 22 “Par pašvaldības 

galvojumu sniegšanu pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Ādažu Ūdens” un nolēma sniegt 

galvojumu SIA “Ādažu Ūdens” (turpmāk – Sabiedrība) 1 100 000 EUR apmērā aizņēmumu 

Valsts kasē ar Valsts kases noteikto gada procentu likmi, būvprojekta “Ādažu centra 

notekūdens attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšana” paredzot, ka kopējās būvniecības izmaksas 

ir 1 800 000 EUR, uz 30 gadiem, ar atlikto pamatmaksājumu līdz 3 gadiem, sākot no 

Aizņēmuma līguma ar Valsts kasi noslēgšanas dienu.  

2021. gada 23. jūlijā Sabiedrība saņēma projektētāja SIA “EKOSTANDARTS 

TEHNOLOĢIJAS” kontroltāmi ar paredzamajām būvniecības izmaksām 2 262 793.23 EUR.  

2021. gada 3. septembrī Sabiedrība saņēma iepirkuma “NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANS 

IETAIŠU ĀDAŽOS, ĀDAŽU NOVADĀ JAUDAS PALIELINĀŠANAS BŪVNIECĪBA” 

pretendentu piedāvājumus, no kuriem lētākais bija par cenu 2 681 222.96 EUR. 

Izmaksu sadārdzinājums par 18,5 % salīdzinājumā ar kontroltāmi ir saistīts ar cenu kāpumu 

būvniecībā kopumā, jo īpaši tas attiecas uz tēraudu, darbaspēku, koka materiāliem, u.c. 

Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem datiem būvmateriālu izmaksas no 30.06.2020. 

līdz 30.06.2021. pieauga par 5,9 %, darba samaksa par 3,7 %, izmaksas mašīnu un mehānismu 

uzturēšanai un ekspluatācijai par 3,4 % un maģistrālo cauruļvadu izbūvei par 6 %. Izpētot 

Ņujorkas biržas noteiktos globālos tērauda cenu indeksus redzams, ka sākot no 10.09.2020. 

cena uz 01.01.2021. pieaugusi par 48 %, bet uz10.09.2021. - par 98 % pret 10.09.2020. 

Sabiedrība ierosina pašvaldības domei sniegt galvojumu par būtiski lielāku summu, nekā tas 

tika noteikts domes 2021. gada 26. janvāra lēmumā Nr. 22 “Par pašvaldības galvojumu 

sniegšanu pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Ādažu Ūdens”, pamatojot to ar šādiem 

argumentiem: 

1) iepirkuma rezultātā izveidojies būvniecības sadārdzinājums; 

2) kopējais būvprojektu realizācijai nepieciešamais finansējuma sadārdzinājums 

(būvuzraudzības līgumi, ekspertīzes, elektrības transformatora izbūve un jaunas jaudas 

pieslēgums).  

Ministru kabineta 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.  
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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”, Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Veikt grozījumu Ādažu novada domes 2021. gada 26. janvāra lēmumā Nr. 22 “Par 

pašvaldības galvojumu sniegšanu pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Ādažu Ūdens”” un 

izteikt 1. punktu šādā redakcijā” 

“1.   Sniegt galvojumu pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Ādažu Ūdens” līdz EUR 

2 300 000 (divi miljoni trīs simti tūkstoši euro) apmērā aizņēmumam Valsts kasē 

ar Valsts kases noteikto gada procentu likmi, būvprojektu ”Ādažu centra 

notekūdens attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšana”, uz 30 gadiem, ar atlikto 

pamatmaksājumu līdz 3 gadiem, sākot no Aizņēmuma līguma ar Valsts kasi 

noslēgšanas dienas.”  

2. Domes izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli. 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs      M. Sprindžuks  

 


