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Par centralizētās siltumapgādes pakalpojuma sniegšanas līguma slēgšanu 
 

Ādažu novada pašvaldības dome iepazinās ar pašvaldības aģentūras “Carnikavas 
komunālserviss” (turpmāk – Aģentūra) direktora vietnieka Laura Bernāna ziņojumu, un 
konstatēja: 

1) domes Finanšu komiteja 20.04.2022. atbalstīja Aģentūras ieceri piedalīties projektu 
konkursā “4.3.1. Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā 
siltumapgādē, 3. kārta” (turpmāk - projektu konkurss);  

2) atbilstoši konkursa nosacījumiem, projekta iesniedzējs var būt arī pašvaldības aģentūra, 
ja tai ar pašvaldību ir noslēgts līgums par centralizētās siltumapgādes pakalpojuma 
sniegšanu atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumiem Nr. 495 
"Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa 
"Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" 
otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" 12.2 punktam. 
Līguma darbības laiks nevar būt mazāks par 5 gadiem, un nevar pārsniegt 10 gadus.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 7. pantu, 15. panta pirmās daļas 1. punktu, 21. panta 
pirmās daļas 27. punktu, kā arī Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumu Nr. 495 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt 
energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās un trešās 
projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” 12.2 punktu,  pašvaldības 2022. gada 
23. februāra saistošo noteikumu Nr. 17/2022 “Pašvaldības aģentūras "Carnikavas 
komunālserviss" nolikums” 7.5. punktu, Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Slēgt sabiedrisko pakalpojumu līgumu ar pašvaldības aģentūru “Carnikavas 
komunālserviss” par centralizētās siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu Carnikavas 
pagasta administratīvajā teritorijā uz 10 gadiem (pielikumā), uzdodot izpildīt no likuma 
„Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktā noteiktās funkcijas - organizēt 
iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus siltuma apgādes jomā, izrietošus uzdevumus: 

1.1. siltumenerģijas ražošana atbilstoši siltumenerģijas ražošanas nosacījumiem; 

1.2. siltumenerģijas piegāde (pārvade, sadale, tirdzniecība), nodrošinot nepārtrauktu 
pakalpojuma sniegšanu ēku, būvju apsildei un karstā ūdens sagatavošanai enerģijas 
lietotājiem atbilstoši apstiprinātajiem siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem 
un normatīvo aktu prasībām; 
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1.3. jaunu siltumapgādes tīklu izbūves nepieciešamības apzināšana, jaunu siltumapgādes 
tīklu plānošana, esošo tīklu uzturēšana, apkalpošana, atjaunošana, rekonstrukcija, 
veicinot energoefektivitāti. 

2. Saskaņot sabiedrisko pakalpojumu līguma projektu ar pašvaldības aģentūru “Carnikavas 
komunālserviss” par centralizētās siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu Carnikavas 
pagasta administratīvajā teritorijā (pielikumā). 

3. Deleģēt pašvaldības domes priekšsēdētāju parakstīt lēmuma 1. punktā noteikto līgumu. 

4. Pašvaldības izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs      M.Sprindžuks 


