
 

 

 

 

 

LĒMUMS 

Ādažu novadā 

 

2015.gada 25.martā         Nr. 67                   

 

Par piedalīšanos kopprojektā „Atbalsts ieguldījumam infrastruktūrā” 

Ādažu novada dome, izskatot Saimniecības un infrastruktūras daļas ierosinājumu par 

piedalīšanos Ādažu un Carnikavas novadu pašvaldību kopprojektā „Atbalsts ieguldījumiem 

infrastruktūrā”, 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. 

3. Meliorācijas likuma (turpmāk – Likums): 

3.1. 29.pants nosaka, ka koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecību, ekspluatāciju un 

uzturēšanu finansē attiecīgās zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji atbilstoši noteiktai 

maksai. 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; 

3.2. 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.  

4. Latvijas lauku attīstības programmā 2014. – 2020. gadam, tiek identificēti atbalstāmie 

pasākumi, tai skaitā apakšpasākums 4.3. Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un 

mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā.  

5. Starp Carnikavas novada pašvaldību un Ādažu novada pašvaldību 2014.gada 23.aprīlī 

noslēgts līgums Nr.02-14.6/54 par koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un 

uzturēšanas kārtību.  

6. Ādažu novada dome un Carnikavas novada dome lemj par koplietošanas meliorācijas 

sistēmām, kurām ir lietderīgi piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas 
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sistēmas statusu. Laveru poldera meliorācijas sistēmas ietekmē platības abu novadu 

teritorijā, tāpēc ir lietderīgi veikt to pārbūvi un atjaunošanu visā garumā vienlaicīgi.  

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

apsaimniekošanas sistēmas izveide” noteiktās aktivitātes, nepieciešama finanšu līdzekļu 

piesaiste. 

8. Ādažu un Carnikavas novadu pašvaldību speciālisti uzskata, ka ir lietderīgi veidot 

kopprojektu “Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā” ietvaros. 

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

daļas 2.punktu, 95.panta pirmo un otro daļu, Meliorācijas likuma 22.
1
 pantu un 29.pantu, kā 

arī Finanšu komitejas 17.03.2015. atzinumu, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Atbalstīt Ādažu novada pašvaldības dalību kopprojektā ar Carnikavas novada pašvaldību 

“Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā”. 

2. Atbalstīt Ādažu novada pašvaldības un Carnikavas novada pašvaldības kopprojekta 

„Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā” sagatavošanu. 

3. Pilnvarot Carnikavas novada pašvaldības aģentūru “Carnikavas komunālserviss” veikt 

nepieciešamo publiskā iepirkuma procedūru “Ādažu un Carnikavas novadu Laveru 

poldera pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnoteku pārbūves būvprojekts”, nosakot 

iepirkuma dokumentācijā, tostarp iepirkuma līguma projektā, Ādažu novada pašvaldības 

un Carnikavas novada pašvaldības saistību apjomu.  

4. Finansēt ne vairāk kā vienu pusi no kopējām izmaksām lēmuma 3.punktā minētā 

būvprojekta izstrādei no Ādažu novada domes Saimniecības un infrastruktūras daļai 

apstiprinātajiem budžeta līdzekļiem, finansējumu paredzot budžeta grozījumos.  

5. Juridiskajai un iepirkuma daļai viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās sagatavot 

sadarbības līguma projektu starp Ādažu novada pašvaldību un Carnikavas novada 

pašvaldību „Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā” veikšanai. 

6. Uzdot Saimniecības un infrastruktūras daļas hidromeliorācijas inženierim koordinēt 

lēmuma 2.punktā minētā kopprojekta norisi un rezultāta sasniegšanu, kā arī saskaņot 

lēmuma 3.punktā minēto Carnikavas novada pašvaldības aģentūras “Carnikavas 

komunālserviss” rīkotās iepirkuma procedūras dokumentāciju. 

7. Atbildīgais par lēmuma 4.punkta izpildi – domes finansiste. 

8. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes izpilddirektoram. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks                     

 

 

 

  


