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Par SIA “Ādažu ūdens” valdes locekļa A.Dundura pilnvaru termiņa pagarināšanu 

Ādažu novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Ādažu ūdens” (turpmāk – 
kapitālsabiedrība) valdes locekļa Aivara DUNDURA pilnvaras beidzas 2022. gada 6. aprīlī.  

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk – Likums) 
79. pants nosaka, ka valdes locekli amatā ievēlē uz pieciem gadiem un par sabiedrības valdes 
locekli tiek ievēlēta fiziskā persona, kuras darba pieredze, izglītība un kvalifikācija nodrošina 
valdes locekļa uzdevumu profesionālu izpildi un kura izraudzīta, ievērojot Likuma 31. vai 
37.panta noteikumus.  

Likuma 37. panta noteikumi nosaka valdes locekļu nominēšanas kārtība atvasinātas publiskas 
personas kapitāla daļu pārvaldīšanas gadījumā, tai skaitā izņēmumu no kārtības, ja kapitāla daļu 
turētājs pēc valdes locekļa iepriekšējā pilnvaru termiņā veikuma izvērtēšanas, nolemj izvirzīt 
viņu uz nākamo pilnvaru termiņu. Šajā gadījumā obligāti ievēro Likuma 79. panta ceturtās daļas 
prasības, ka par valdes vai padomes locekļa kandidātu nedrīkst izvirzīt personu: 

1) kurai nav augstākās izglītības; 
2) kura ir sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, ja sodāmība par to nav noņemta vai dzēsta; 
3) kurai, pamatojoties uz kriminālprocesa ietvaros pieņemtu nolēmumu, ir atņemtas tiesības 

veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību; 
4) par kuru ir pasludināts maksātnespējas process; 
5) kura ir vai pēdējo 24 mēnešu laikā līdz pieteikumu iesniegšanas gala termiņa datumam 

publiskas kandidātu pieteikšanās procedūras ietvaros ir bijusi politiskās partijas vai 
politisko partiju apvienības amatpersona, kura īsteno politiskās partijas vai politisko 
personu apvienības vadību, tai skaitā pieņem tās vārdā lēmumus vai īsteno pārstāvību 
(piemēram, valdes loceklis, vadītājs, prezidents, priekšsēdētājs, ģenerālsekretārs). 

A.Dundurs vada kapitālsabiedrību no 2011. gada 31. marta.      

Pēdējo piecu gadu laikā, no 2017. gada 7. aprīļa līdz 2022. gada 23. martam kapitālsabiedrība 
A.Dundura vadībā būtiski pilnveidojusi savu darbību. Kapitālsabiedrībā ir izstrādāta un tiek 
konsekventi pildīta darbības stratēģija ar precīziem finanšu un nefinanšu mērķiem,  
sasniedzamajiem rezultātiem uzņēmuma darbības jomās, pilnvērtīgi izmantojot 
kapitālsabiedrības resursus un kompetentas komandas sastāvā, vadot un realizējot investīcijas 
projektus. A.Dundurs ir nodrošinājis mērķtiecīgu kapitālsabiedrības darba plānošanu, darba 
organizāciju un uzņēmuma darbības pārskatāmību, savlaicīgi un regulāri publiskojot 
kapitālsabiedrības obligāti publiskojamās ziņas uzņēmuma tīmekļvietnē. Katru gadu 
A.Dundurs sniedza pašvaldības domei kapitālsabiedrības saimnieciskā gada pārskata 
ziņojumus, atskaites par pašvaldības uzdoto uzdevumu un darbības stratēģijas izpildes 
rezultātiem. A.Dundura vadībā kapitālsabiedrības darba izpildes rādītāji finansiālā, ekonomiskā 
un tehnoloģiskā jomā katru gadu ir uzrādījuši patstāvīgi pieaugošu dinamiku. Kapitālsabiedrība 
realizēja vai turpina realizēt pašvaldībai un uzņēmumam nozīmīgus investīciju projektus: 

1) Ādažu centra notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve, palielinot jaudas par 30 %; 



2) izbūvēti kanalizācijas tīkli 2,4 km garumā un ūdens tīkli 2,1 km garumā; 
3) realizēts ES Kohēzijas fonda līdzfinansēts projekts “Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Ādažos, III kārta”, izbūvējot kanalizācijas tīklus Jaunkūlu rajonā, Ādažos;  
4) izveidots artēziskais dziļurbums Garkalnes ciema ūdensgūtnē; 
5) uzsākta Ādažu centra notekūdens attīrīšanas iekārtu III. kārtas izbūve;  
6) uzsākta 2 solāro elektrostaciju realizācija, piesaistot ES struktūrfondu finansējumu 85 

% apmērā;  
7) veikta tehniskā aprīkojuma pilnveide, iegādājoties asenizācijas automašīnu un mini 

ekskavatoru; 
8) veikta uzņēmuma energosertificēšana (sertifikāts ISO 500001:2018), panākot 

elektroenerģijas ietaupījumu  līdz 1,5 % gadā; 
9) kanalizācijas tīklu skalošanas ar hidrodinamisko automašīnu pakalpojuma pieejamības 

paplašināšana no 12 stundām 2017. gadā līdz 97 stundām 2021. gadā;  
10) izvesto notekūdeņu apjoms pieaudzis no 240 m³/gadā (2017.g.) līdz 4334 m³/gadā 

(2021.g.);  
11) papildus pakalpojumi ļāva samazināt uz tarifiem attiecināmās izmaksas. 

A.Dundura kandidatūras izvirzīšana par kapitālsabiedrības valdes locekli turpmākajam 
periodam nav pretrunā ar Likuma 79. panta ceturtās daļas prasībām.  

Ādažu novada domes 2020. gada 24. marta noteikumi Nr. 3 “Kapitālsabiedrības pārvaldības 
noteikumi” (turpmāk - Noteikumi) 35. punkts nosaka, ka valdi ieceļ un atceļ no amata ar 
dalībnieku sapulces lēmumu, ko kapitāldaļu turētāja vārdā pieņem pašvaldības izpilddirektors, 
saskaņojot ar pašvaldības domi.     

Pamatojoties uz Likuma 79. panta ceturto un astoto daļu, kā arī Noteikumu 35. punktu, Ādažu 
novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

Piekrist iecelt Aivaru DUNDURU par pašvaldības SIA “Ādažu ūdens” valdes locekli uz 
nākamo pilnvaru periodu – 5 gadiem. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs                                            M. Sprindžuks 

 


