
 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

2015.gada 25.martā         Nr. 59 

 

Par ieceri piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas 

statusu  
Ādažu novada dome, izskatot Saimniecības un infrastruktūras daļas ierosinājumu par ieceri 

piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu koplietošanas 

meliorācijas sistēmām, konstatēja: 

1. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu pašvaldību 

autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro 

tīrību, tai skaitā – veikt pretplūdu pasākumus. 

2. Civillikuma 1084.panta pirmā daļa nosaka, ka katram būves īpašniekam, lai aizsargātu 

sabiedrisko drošību, jātur sava būve tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kaitējums ne 

kaimiņiem, ne garām gājējiem, ne arī tās lietotājiem, bet panta trešā daļa nosaka, ka ja 

būves īpašnieks vai tiesiskais valdītājs pretēji  attiecīgās varas pieprasījumam nenovērš 

draudošās briesmas, tad attiecīgai iestādei, raugoties pēc apstākļiem, būve jāsaved kārtībā 

vai arī pavisam jānojauc uz īpašnieka rēķina. 

3. Meliorācijas likuma (turpmāk – Likums) 29.pants nosaka, ka:  

1) Koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecību, ekspluatāciju un uzturēšanu finansē 

attiecīgās zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji atbilstoši noteiktai maksai. 

2) Koplietošanas meliorācijas sistēmas, pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas 

sistēmas, kā arī tādas pašvaldības meliorācijas sistēmas un pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas sistēmas, kuras atrodas divu vai vairāku pašvaldību 

administratīvajā teritorijā, būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu 

aprēķināšanas, sadales un norēķinu kārtību nosaka Ministru kabinets. 

3) Gadījumos, kad koplietošanas meliorācijas sistēma nenodrošina meliorācijas sistēmu 

un hidrotehnisko būvju būvnormatīvos paredzēto ūdens režīmu vai rada avārijas 

draudus, pašvaldība ir tiesīga nodrošināt koplietošanas meliorācijas sistēmas 

būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas finansēšanu, iekasējot maksājumu no 

zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja. 

4. Pasākumi koplietošanas meliorācijas sistēmas ekspluatācijai un uzturēšanai ir noteikti 

Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.714 “Meliorācijas sistēmas 

ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”.  

5. Likuma 1.panta 5.
1 

punkts nosaka, ka pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas 

sistēma ir koplietošanas meliorācijas sistēma, kas būtiski ietekmē ūdens režīmu 

pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajās apbūves teritorijās, lauksaimniecības un 

mežu teritorijās, infrastruktūras objektos (ielās, ceļos, ūdenssaimniecības objektos, 

pašvaldības polderos).  

Likuma 22.
1
 panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas 

sistēmas būvniecību, ekspluatāciju un uzturēšanu nodrošina attiecīgās zemes īpašnieki vai 

tiesiskie valdītāji. Pašvaldība var piedalīties pašvaldības nozīmes koplietošanas 

meliorācijas sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā. Kārtību, kādā pašvaldība 

piedalās pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecībā, 

ekspluatācijā un uzturēšanā, kā arī kārtību, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu 

segšanā, nosaka Ministru kabinets. No šī izriet, ka pašvaldība, ievērojot normatīvo aktu 
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prasības, brīvprātīgi var piedalīties pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas 

sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā. 

Likuma 22.
2 

panta pirmā daļa nosaka, ka lēmumu par pašvaldības nozīmes koplietošanas 

meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu pašvaldība pieņem kā administratīvo aktu. Pirms 

lēmuma pieņemšanas pašvaldība noskaidro un izvērtē to zemes īpašnieku vai tiesisko 

valdītāju viedokli, kuru zemes robežās atrodas koplietošanas meliorācijas sistēma, bet 

Likuma 22.
2
 panta otrā daļa nosaka, ka atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas 

meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu nosaka, 

izdodot pašvaldības saistošos noteikumus. 

6. Ādažu novada domei pieder neliela daļa no Laveru poldera un Ādažu–Centra poldera 

novadgrāvjiem. Veicot to apsaimniekošanu, nav iespējams nodrošināt visas koplietošanas 

meliorācijas sistēmas pienācīgu darbību.   

7. Lai īstenotu Ādažu novada attīstības programmas 2011.–2017.gadam 4.6.punktā “Polderu 

apsaimniekošanas sistēmas izveide” un 4.7. punktā “Ādažu Centra poldera sūkņu stacija 

un pievadkanāli” noteiktās aktivitātes, nepieciešams juridisks pamatojums pašvaldības 

iespējamajam līdzekļu ieguldījumam privātīpašumos. 

8. Domes speciālisti ir sagatavojuši priekšlikumu par koplietošanas meliorācijas sistēmām, 

kurām ir lietderīgi piešķirt Ādažu novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas 

sistēmas statusu, proti, apstiprināt pašvaldības grāvju sarakstu (1.pielikums).  

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 2.punktu, Meliorācijas likuma 1.panta 5.¹ punktu, 22.
1
 pantu, 22.

2 
panta  pirmo daļu un 

29.pantu, kā arī Attīstības komitejas 10.03.2015. atzinumu, Ādažu novada dome 

 

NOLEMJ: 
1. Noteikt koplietošanas meliorācijas sistēmas, kurām ir lietderīgi piešķirt pašvaldības 

nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu, apstiprinot pašvaldības grāvju 

sarakstu (1.pielikums). 

2. Uzdot Saimniecības un infrastruktūras daļai līdz 2015.gada 25.aprīlim: 

2.1. apzinātu tos zemes īpašniekus vai tiesiskos valdītājus, kuru zemes robežās atrodas 

koplietošanas meliorācijas sistēmas, kā arī noskaidrotu viņu viedokli; 

2.2. izvērtēt no zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem saņemtos viedokļus un 

iesniegt domei priekšlikumu par koplietošanas meliorācijas sistēmām, kurām 

piešķirams pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statuss. 

2. Lēmuma izpildi uzdot Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītājam V.Ligeram. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes izpilddirektoram G.Porietim. 

 

 

Domes priekšsēdētājs       M.Sprindžuks                     
 

http://likumi.lv/ta/id/214609-melioracijas-sistemas-ekspluatacijas-un-uzturesanas-noteikumi

