
 
 

LĒMUMS 
Ādažos, Ādažu novadā 

     

2022. gada 31. augustā         Nr. 417 

 

Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 27. jūlija lēmumā Nr. 320 “Par 

Carnikavas pagasta ūdenssaimniecības nodošanu SIA “Ādažu ūdens”” 

 

Ar Ādažu novada pašvaldības domes 27.07.2022. lēmumu Nr.320 “Par Carnikavas pagasta 

ūdenssaimniecības nodošanu SIA “Ādažu ūdens”” SIA “Ādažu ūdens” (turpmāk – ĀŪ) tika 

uzdots iesniegt domei apstiprināšanai pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss” 

(turpmāk – CKS) ūdenssaimniecības funkciju, resursu un saistību pārņemšanas plānu, paredzot 

darbības pakalpojumu pārņemšanai un nepārtrauktībai Carnikavas pagasta iedzīvotājiem. 

Plāna sagatavošanas gaitā ĀŪ un CKS speciālisti apzināja vairākus augsta riska faktorus, kas 

finansiāli būtiski ietekmēs Carnikavas pagasta ūdenssaimniecības pakalpojumu saņēmēju 

izdevumus un radīs papildu slogu pašvaldības budžetam, proti: 

1) pārņemot pakalpojumu sniegšanu Carnikavas pagastā, nekavējoties tiks piemērots ĀŪ 

tarifs, ko apstiprinās Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (paredzams, ka 

2022. gada nogalē ūdensapgādes tarifs būs 1,31 EUR/m3, un kanalizācijas tarifs būs 

2,49 EUR/m3), kas būtiski atšķiras no Carnikavas pagastā pašreiz spēkā esošā, attiecīgi 

1,13 EUR/m3 un 1,80 EUR/m3); 

2) atbilstoši Komerclikuma 153. un 154. panta prasībām, lai varētu nodot CKS 

pamatlīdzekļus ĀŪ un ieguldīt tos ĀŪ pamatkapitālā, nepieciešams veikt pamatlīdzekļu 

vērtējumu. Pamatlīdzekļu vērtēšanas pakalpojuma prognozējamās izmaksas ir aptuveni 

EUR 25 000, kas apmaksājamas no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

Energoresursu cenu pieaugums jau šobrīd rada papildu slogu gan ĀŪ, gan CKS, gan arī 

pašvaldībai kopumā, tāpēc minētā domes lēmuma izpilde 2022. gadā ir priekšlaicīga, un tā 

izpildi ir lietderīgi pārcelt uz 2023. gadu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu, Ādažu novada 

pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Izdarīt grozījumus Ādažu novada pašvaldības domes 2022. gada 27. jūlija lēmumā Nr.320 

“Par Carnikavas pagasta ūdenssaimniecības nodošanu SIA “Ādažu ūdens””: 

1.1. aizvietot 1. punkta teikuma daļu “2022. gada 31. decembrim” ar teikuma daļu “2023. 

gada 31. decembrim”; 

1.2. aizvietot 3. punkta teikuma daļu “2022. gada 22. augustam” ar teikuma daļu “2023. 

gada 28. jūnijam”. 

2. Pašvaldības izpilddirektora 1. vietniekam veikt lēmuma izpildes kontroli. 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs             M. Sprindžuks  


