
 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

2015.gada 14. aprīlī          Nr.  74                  

 

Par Ādažu novada pašvaldības piedalīšanos atbalstu pasākumā „Ieguldījumi 

materiālajos aktīvos” 

Ādažu novada dome, izskatot Saimniecības un infrastruktūras daļas ierosinājumu par 

piedalīšanos pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos”, 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. Laveru poldera un Ādažu centra poldera meliorācijas novadgrāvji nenodrošina 

meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvnormatīvos paredzēto ūdens režīmu, jo 

iepriekšējā periodā tie nav uzturēti atbilstoši 07.08.2010. Ministru kabineta noteikumu 

Nr. 714 „Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi” prasībām. 

Grāvji visā garumā būtiski piesērējuši, gultnē ir daudz sanešu, kas traucē normālu ūdens 

noteci. Vairākās vietās ūdensnoteku nogāzes izskalotas un izveidojušās bedres, izveidoti 

vairāki bebru aizsprosti, nogāzēs izveidotas bebru alas. 

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

pasākumi, tai skaitā apakšpasākums 4.3. „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un 

mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.  

5. Ministru kabineta 31.10.2014. noteikumos Nr.600 „Kārtība, kādā piešķir valsts un 

Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi 

materiālajos aktīvos"”,1.3.punktā noteikts atbalstāmais apakšpasākums - "Atbalsts 

ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā" (pasākuma 

kods – 4.3.). 

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

apsaimniekošanas sistēmas izveide” noteiktās aktivitātes, nepieciešama finanšu līdzekļu 

piesaiste. 

7. Ādažu novadu pašvaldības speciālisti uzskata, ka ir lietderīgi veikt 1.pielikumā noradīto 

novadgrāvju atjaunošanu.  

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

daļas 2.punktu, 07.08.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 714„Meliorācijas sistēmas 

ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi” un 31.10.2014. noteikumiem Nr.600 „Kārtība, kādā 

piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam 

"Ieguldījumi materiālajos aktīvos"”(turpmāk – MK noteikumi), kā arī to, ka jautājums 
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atbalstīts Attīstības komitejā (10.03.2015.) un Finanšu komitejā (17.03.2015.), Ādažu novada 

dome 

NOLEMJ: 

1. Atbalstīt Ādažu novada pašvaldības dalību valsts un Eiropas Savienības atbalstu 

pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumā „Atbalsts ieguldījumiem 

lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.  

2. Atbalstīt Ādažu novada pašvaldības projekta „Laveru un Ādažu centra polderu 

novadgrāvju atjaunošana” sagatavošanu. 

3. Lēmuma izpildei nepieciešamo priekšfinansējumu nodrošināt no Ādažu novada domes 

Saimniecības un infrastruktūras daļai apstiprinātajiem budžeta līdzekļiem.  

4. Saimniecības un infrastruktūras daļas hidromeliorācijas inženierim Mārītei Šketikai 

koordinēt lēmuma 2.punktā minētā projekta norisi un rezultāta sasniegšanu. 

5. Attīstības un investīciju daļas projektu vadītājai Guntai Dundurei sagatavot investīciju 

projekta pieteikumu, atbilstoši MK noteikumu prasībām un termiņiem.  

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes izpilddirektoram. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks                     
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1.pielikums  

Ādažu novada domes  

2015.gada 14.aprīļa sēdes lēmumam Nr.74 

 

Laveru un Ādažu Centra polderu novadgrāvju atjaunošana 

 

Nr.

p.k. 

Nosaukums ŪSIK kodi Piketi 

1 Garciema ceļa grāvji 

52112:27 00/00 – 11/75 

52112:30 00/00 – 11/00 

52112:62 00/00 – 03/00 

2 
Ādažu Centra poldera 

aizsargdambja novadgrāvis 
52112:28 

00/00 – 13/73 

3 Stapriņu grāvis 
4123427:02  00/00 – 25/67 

4123427:03 00/00 – 22/00 

 

 

 

 

  


