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(protokols Nr. 15 § 2) 
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Ādažos, Ādažu novadā 

 
2022. gada 12. aprīlī Nr. 31/2022 
 

Par pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss” maksas 
pakalpojumu cenrādi 

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru 
likuma 17. panta otro un ceturto daļu   

1. Saistošie noteikumi nosaka Ādažu novada pašvaldības aģentūras “Carnikavas 
komunālserviss” (turpmāk – Aģentūra) maksas pakalpojumu cenrādi. 

2. Aģentūra sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikumā).  

3. Par pakalpojumiem lietotāji norēķinās bezskaidrā naudā, veicot pārskaitījumu uz 
Aģentūras rēķinā vai maksājuma kvītī norādītajiem kredītiestādes kontiem, vai par 
atsevišķiem pakalpojumiem pirms to saņemšanas, skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu bez 
rēķina izrakstīšanas. 

4. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Carnikavas novada domes 2011. gada 23. 
marta saistošie noteikumi Nr. CND/SN/2011/10 “Saistošie noteikumi par pašvaldības 
aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" maksas pakalpojumiem un to cenrādi”. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs                                                        M.Sprindžuks 

 

  



Pielikums 
Ādažu novada pašvaldības  

2022. gada 12. aprīļa 
saistošajiem noteikumiem Nr. 31/2022  

 

Pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss” maksas pakalpojumu 
cenrādis 

1. Administratīvie pakalpojumi 

Nr. 
p.k. 

Pakalpojumu nosaukums Daudz. 
Cena euro,  

ar PVN 
Norēķinu kārtība 

Administratīvie pakalpojumi 

1. Atkārtota maksājuma paziņojuma sagatavošana 1 lapa 2,07 
saskaņā ar rēķinu vai 

maksājuma kvīti 

2. 
Izziņas izsniegšana par komunālo pakalpojumu 
samaksu/parādu 

1 lapa 5,01 
saskaņā ar rēķinu vai 

maksājuma kvīti 

3. Rakstāmpapīra A4 formāta 1 lappuses kopēšana 1 lpp. 0,16 
saskaņā ar rēķinu vai 

maksājuma kvīti 

Citi pakalpojumi 

4. 
Autostāvvietas izmantošana stāvlaukumā Aizvēju 
ielā, Garciemā, Ādažu novadā  

1 stunda 2,50 * 
bezskaidras naudas 

norēķins 

5. 
Autostāvvietas izmantošana stāvlaukumā Ziemeļu 
ielā 28, Lilastē, Ādažu novadā  

1 stunda 2,50 * 
bezskaidras naudas 

norēķins 

6. 
Autostāvvietas izmantošana stāvlaukumā pie 
dzelzceļa stacijas Kalngalē, Ādažu novadā 

1 stunda 2,50 * 
bezskaidras naudas 

norēķins 

7. 
Autostāvvietas izmantošana stāvlaukumā Laivu 
ielā, Carnikavā, Ādažu novadā 

1 stunda 2,50 * 
bezskaidras naudas 

norēķins 

8. 
Autostāvvietas izmantošana stāvlaukumā Jūras 
ielā, Carnikavā, Ādažu novadā 

1 stunda 2,50 * 
bezskaidras naudas 

norēķins 

9. 
Nosēdaku notekūdeņu pieņemšana no asenizācijas 
pakalpojumu sniedzēja, Laivu iela 12, Carnikava, 
Carnikavas pagasts, Ādažu novads 

1 m3 3,04 
saskaņā ar pakalpojumu 
līgumā norādīto rēķinu 

* stāvlaukumā no 1. maija līdz 30. septembrim plkst. 8.00 – 20.00. No maksas ir atbrīvoti: 

1) transportlīdzekļu īpašnieki – personas ar I un II grupas invaliditāti; 

2) transportlīdzekļu īpašnieki, kuriem stāvlaukuma izmantošana nepieciešama personu ar 
I un II grupas invaliditāti aprūpes veikšanai; 

3) daudzbērnu ģimenes, kuru dzīvesvieta deklarēta Ādažu novadā, saņemot p/a 
"Carnikavas Komunālserviss" atļauju; 

4) juridiskas personas, kurām stāvlaukuma izmantošana nepieciešama saimnieciskās 
darbības nodrošināšanai, saņemot p/a "Carnikavas Komunālserviss" atļauju. 



 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 12. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 31/2022 
 “Par pašvaldības aģentūras "Carnikavas komunālserviss" maksas pakalpojumu cenrādi” 

  
Paskaidrojuma raksta sadaļas un norādāmā informācija 

1.    Projekta nepieciešamības pamatojums. 
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 

17. punktu, Ādažu novada pašvaldības dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību 
pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus saistošos noteikumus. 

Pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 2. panta otro daļu pašvaldības aģentūra ir 
pašvaldības izveidota budžeta finansēta pašvaldības iestāde, kurai ar pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem ir noteikta kompetence pakalpojumu jomā. 

Publisko aģentūru likuma 17. panta pirmā daļa noteic, ka pašvaldības aģentūra sniedz 
pakalpojumus atbilstoši likumā noteiktajai pašvaldības kompetencei, lai nodrošinātu 
sabiedrības vajadzības. Minētā likuma 17. panta otrā un ceturtā daļa noteic, ka pašvaldības 
uzdevumu īstenošana tiek nodrošināta, sniedzot maksas pakalpojumus saskaņā ar 
pašvaldības domes apstiprinātu cenrādi, kurā nosaka maksāšanas kārtību, likmes un 
atvieglojumus. Sniegtos pakalpojumus nosaka un to cenrādi apstiprina ar pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem. 
2.    Īss projekta satura izklāsts. 

Šie saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka pašvaldības aģentūras 
“Carnikavas komunālserviss” sniegtos maksas pakalpojumus, to izcenojumus un norēķinu 
kārtību.   
3.    Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. 

Noteikumu īstenošanai nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu. 
Noteikumu izpildei nav nepieciešama jaunu institūciju izveide vai esošo institūciju 

paplašināšana. 
4.    Informācija par plānoto ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības 

vidi pašvaldības teritorijā.  
Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms Noteikumu tiesiskais regulējums, ir novada 

administratīvās teritorijas un valsts iedzīvotāji, kā arī privātpersonas, kas izmanto aģentūras 
sniegtos maksas pakalpojumus. 

Projekts skars sabiedrību, tajā skaitā fiziskās personas un uzņēmējdarbības vidi, kas 
izmanto aģentūras maksas pakalpojumus 
5.    Informācija par administratīvajām procedūrām. 

Institūcijas, kurās privātpersona var vērsties Noteikumu piemērošanā, ir pašvaldības 
aģentūra “Carnikavas komunālserviss” (kā maksas pakalpojumu sniedzējs), un Ādažu 
novada pašvaldība un tās pilnvarota amatpersona - pašvaldības izpilddirektora 1. vietnieks, 
kā aģentūras darbību pārraugošas institūcijas, kas ir tiesīgas pieprasīt un saņemt informāciju 
par aģentūras darbību, kā arī kontrolēt Noteikumu piemērošanu. 

Noteikumu projekts nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību. 
6.    Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. 

Noteikumu projekts tika izskatīts Ādažu novada pašvaldības domes Tautsaimniecības 
komitejā. Pēc Noteikumu projekta izskatīšanas komitejā, tie tika publicēti pašvaldības 
tīmekļvietnē www.adazi.lv, nodrošinot iespēju sabiedrības pārstāvjiem izteikt priekšlikumus 
vai iebildumus. Noteiktajā laikā iebildumi vai priekšlikumi netika saņemti. 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs                                            M.Sprindžuks 


