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Par grozījumu 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” (turpmāk – Lēmums) 
un nolēma sniegt galvojumu SIA “Ādažu ūdens” (turpmāk – Sabiedrība) būvprojekta “Ādažu 
centra notekūdens attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšana” izpildei 1 100 000 EUR apmērā 
Sabiedrības aizņēmumam Valsts kasē uz 30 gadiem, ar atlikto pamatmaksājumu līdz 3 gadiem 
(sākot no Aizņēmuma līguma ar Valsts kasi noslēgšanas dienas), ar Valsts kases noteikto gada 
procentu likmi, un paredzot kopējās būvniecības izmaksas ir 1 800 000 EUR.  

Ar domes 2021. gada 14. septembra lēmumu Nr. 78 “Par grozījumu Ādažu novada domes 2021. 
gada 26. janvāra lēmumā Nr. 22 “Par pašvaldības galvojumu sniegšanu pašvaldības 
kapitālsabiedrībai SIA “Ādažu Ūdens””, tika veikti grozījumi Lēmumā, paredzot, ka kopējās 
būvniecības izmaksas ir 2 300 000 (divi miljoni trīs simti tūkstoši euro). Tehniskas kļūmes 
rezultātā no Lēmuma nolemjošās daļas tika dzēsts teksts par to, ka būvniecības izmaksas ietver 
arī būvprojektu “Tīklu rekonstrukcija no Attekas ielas līdz NAI”.   

Pamatojoties uz Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 24. augusta noteikumu Nr. 4 
“Dokumentu aprites kārtība Ādažu novada pašvaldībā” 109.1 punktu, kas nosaka, ka 
acīmredzamu pārrakstīšanās, matemātiska aprēķina vai citu nenozīmīgu kļūdu labošanai, ja tas 
nemaina lēmuma vai protokollēmuma, kam nav administratīvā akta pazīmes, būtību, sagatavo 
grozījumus saskaņā ar šiem noteikumiem, dokumenta konstatējošajā daļā norādot kļūdu 
labošanas iemeslu,  Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

Veikt Ādažu novada domes 2021. gada 26. janvāra lēmumā Nr. 22 “Par pašvaldības galvojumu 
sniegšanu pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Ādažu ūdens”” grozījumu 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” 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.”  

 
 
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs      M. Sprindžuks  


