Ādažu novada pašvaldība

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu novads, LV-2164, tālr. 67997350, e-pasts dome@adazi.lv

LĒMUMS

Ādažos, Ādažu novadā
2021. gada 29 . septembrī

Nr. 118

Par SIA “Ādažu Ūdens” pamatkapitāla palielināšanu
Ādažu novada pašvaldības dome 2018. gada 27. novembrī pieņēma lēmumu Nr. 267 “Par
projektu “Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas
pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā” īstenošanu, kura izpildei
pašvaldība un SIA “Ādažu Ūdens” (turpmāk – Sabiedrība) 2018. gada 10. decembrī noslēdza
līgumu Nr. JUR2018-12/857 par sadarbību projekta “Eimuru industriālās teritorijas
infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides
uzlabošanai Ādažu novadā” (turpmāk – Projekts) ietvaros, nosakot, ka Projekta īstenošanas
rezultātā izbūvētos ūdenssaimniecības tīklus
(turpmāk – Tīkli) pašvaldība ieguldīs
Sabiedrības pamatkapitālā.
Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 “Kārtība, kādā Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina
plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020. gada plānošanas
periodā” 5.9. apakšpunkts nosaka, ka sadarbības līgumā iekļauj informācija par īpašumu vai
pamatlīdzekļu juridisko piederību un projekta īstenošanas rezultātā radīto vai iegādāto vērtību
piederību, kā arī to uzturēšanas un izmantošanas kārtību.
2014. gada 3. jūlija Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada
plānošanas perioda vadības likuma 18. panta pirmās daļas 4. punkts nosaka finansējuma
saņēmēja pienākumu nodrošināt, lai projektu ietvaros veiktie izdevumi būtu tieši saistīti ar
projektu mērķu sasniegšanu un atbilstoši projektu īstenošanai piešķirtā finansējuma
izmantošanas nosacījumiem.
2017. gada 11. oktobrī starp pašvaldību un SIA “Ādažu Ūdens” tika noslēgts līgums Nr.
JUR2017-10/797 par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, kurā noteikts, ka Sabiedrība sniedz
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus un veic pakalpojumu sniegšanai izmantojamo
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un infrastruktūras uzturēšanu, apkalpošanu, atjaunošanu
un rekonstrukciju.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumu Nr. 593 “Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto
investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši
pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un
balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām“ īstenošanas noteikumi” 47.3.3. un 52.2.
apakšpunktiem, ūdenssaimniecības infrastruktūras izmaksas ir Projekta tiešās attiecināmās

izmaksas un tās veic, ja atbalstītie infrastruktūras objekti pēc Projekta īstenošanas ir
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju īpašumā.
Pašvaldība un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2019. gada 19. septembrī noslēdza
Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 3.3.1.0/18/I/007, 2021. gada
jūnijā Projekta ietvaros veiktie būvdarbi tika pabeigti un pieņemti ekspluatācijā.
Projekta ietvaros uzbūvēto Tīklu pamatlīdzekļu vērtība ir EUR 579 212.
Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 4. punkts nosaka, ka
pašvaldības mantu var atsavināt, ieguldot kapitālsabiedrības pamatkapitālā, bet 5. panta pirmā
daļa nosaka, ka tikai dome var pieņemt lēmumu par mantas ieguldīšanu tās kapitālsabiedrības
pamatkapitālā.
Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 149.
panta pirmās daļas 2. punktu, kapitālsabiedrības pamatkapitālu drīkst palielināt konkrētas
mantas iegūšanai, apmaksājot kapitāla daļas ar mantisko ieguldījumu.
Lai nodrošinātu Projekta īstenošanas rezultātā izbūvēto Tīklu ieguldīšanu Sabiedrības
pamatkapitālā, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmo daļu, Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības
likumu, Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumiem Nr. 784 “Kārtība, kādā
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina
plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020. gada plānošanas
periodā”, 2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr. 593 “Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu
reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības
programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo
uzņēmēju vajadzībām“ īstenošanas noteikumi”, 2018. gada 10. decembra līgumu Nr.
JUR2018-12/857 par sadarbību projektā “Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras
sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu
novadā”, 2017. gada 11. oktobra līgumu Nr.JUR2017-10/797 par sabiedrisko pakalpojumu
sniegšanu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 22.09.2021. atzinumu, Ādažu novada
pašvaldības dome
NOLEMJ:
1.

Ieguldīt SIA “Ādažu Ūdens” pamatkapitālā Tīklu pamatlīdzekļus EUR 579 212 vērtībā
saskaņā ar Projekta ietvaros izbūvēto Tīklu pamatlīdzekļu sarakstā norādīto vērtību
(1.pielikums).

2.

Pašvaldības administrācijas Saimniecības un infrastruktūras daļai līdz 2021. gada 8.
oktobrim nodot Sabiedrībai izbūvēto Tīklu pamatlīdzekļus ar nodošanas-pieņemšanas
aktu un ar izbūvi saistīto Projekta dokumentāciju.

3.

Sabiedrībai līdz 2021. gada 29. oktobrim sasaukt Sabiedrības dalībnieku sapulci par
pamatkapitāla palielināšanu un izmaiņām Sabiedrības statūtos, kā arī, ne vēlāk kā mēneša
laikā pēc tās reģistrēt izmaiņas Uzņēmumu reģistrā.

4.

Pašvaldības administrācijas Grāmatvedības daļai pēc Tīklu pamatlīdzekļus nodošanas
Sabiedrībai izslēgt tos no pašvaldības grāmatvedības uzskaites.

5.

Pašvaldības izpilddirektoram organizēt lēmuma izpildes kontroli.

Pielikums:

Projekta ietvaros izbūvēto Tīklu pamatlīdzekļu saraksts.

Pašvaldības domes priekšsēdētājs

M. Sprindžuks
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