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Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturēšanu 
 

Pamatojoties uz Ādažu novada domes 27.12.2018. lēmumu Nr. 304 “Par decentralizēto 
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu”, pašvaldība ar SIA “Ādaži ūdens” 03.01.2019. noslēdza 
pakalpojuma līgumu Nr. JUR 2019-01/4 par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu reģistra 
izveidi un uzturēšanu (turpmāk – Līgums), nosakot pakalpojuma izdevumu apmaksu no pašvaldības 
budžeta līdzekļiem.  

Saskaņā ar Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2018/10 “Saistošie 
noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Carnikavas 
novada pašvaldībā” Carnikavas pagastā decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturēšanu 
veic pašvaldības aģentūra „Carnikavas komunālserviss” (turpmāk - Aģentūra). 

Izskatot pašvaldības Aģentūras darba organizācijas un pašvaldības budžeta izlietojuma ekonomijas 
apsvērumus, ir lietderīgi uzdot Aģentūrai uz tās iekšējo resursu rēķina veikt decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu reģistra uzturēšanu arī Ādažu pagasta teritorijā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu, Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās daļas 5. punktu un piekto daļu, Ministru kabineta 27.06.2017. 
noteikumu Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanu un 
reģistrēšanu” 11. punktu, kā arī Finanšu komitejas 16.02.2022. atzinumu, Ādažu novada 
pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Izbeigt ar 01.03.2022. starp Ādažu novada domi un SIA “Ādažu Ūdens” 03.01.2019. noslēgto 
līgumu par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Nr. JUR 2019-01/4. 

2. Ar 01.03.2022. deleģēt Aģentūrai uzdevumu - veikt decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
reģistra uzturēšanu un aktualizēšanu Ādažu novada administratīvajā teritorijā.  

3. Uzdot Aģentūrai izstrādāt pašvaldības saistošos noteikumus par decentralizēto kanalizācijas 
pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Ādažu novada pašvaldībā un iesniegt tos 
apstiprināšanai domes sēdē š.g. aprīlī.  

4. Uzdot Juridiskajai un iepirkumu nodaļai līdz 01.03.2022. sagatavot vienošanos par Līguma 
izbeigšanu ar SIA “Ādažu ūdens”, paredzot kārtību, kādā Aģentūrai tiek nodoti Ādažu pagasta 
decentralizētās kanalizācijas sistēmu reģistra dati. 

5. Aģentūras direktoram nodrošināt lēmuma 2. un 3. punkta izpildi. 

6. Pašvaldības izpilddirektora 1. vietniekam kontrolēt lēmuma izpildi. 
 
 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs      M.Sprindžuks  


