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LĒMUMS  
Ādažu novadā  

 
2015.gada 24.novembrī         Nr. 239 

 

Par kopprojekta “Ieguldījumi materiālajos aktīvos – Ādažu un Carnikavas novadu 

meliorācijas sistēmu pārbūve” izmaksām 

 

2015.gada 4.novembrī Lauku atbalsta dienests publicēja paziņojumu Nr.04.3-11/15/1919 

“Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu”, ar informāciju, ka projekta īstenošanas 

gadījumā Atbalsta saņēmējam būs iespēja saņemt publisko finansējumu (90% apmērā no 

attiecināmajām izmaksām).  

Kopprojekta “Ieguldījumi materiālajos aktīvos – Ādažu un Carnikavas novadu meliorācijas 

sistēmu pārbūve” realizēšanas gadījumā paredzams Ādažu novada pašvaldības 

līdzfinansējums 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām, kā arī projekta kopējo izmaksu 

pievienotās vērtības nodokļa apmaksa proporcionāli Ādažu novada pašvaldībai piekritīgajām 

izmaksām.   

Meliorācijas likuma (turpmāk – Likums) 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. 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. 

Ādažu novada domē ir saņemts būvspeciālista Romualda Dovgjallo atzinums par to, ka plūdu 

dēļ Laveru polderī radusies meliorācijas sistēmas avārija un avārijas draudi, kas atbilst 

Noteikumu 3.3. punktam.  

07.07.2015. Ministru kabineta noteikumi Nr.378 “Meliorācijas sistēmas būvniecības, 

ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēķināšanas, sadales un norēķinu kārtība un kārtība, 

kādā pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecībā, 

ekspluatācijā un uzturēšanā, kā arī minēto izmaksu segšanā” (turpmāk - Noteikumi Nr.378) 

3.punkts nosaka, ka Pašvaldība var piedalīties pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas 

sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā, ja saņemts meliorācijas sistēmu 

projektēšanas vai upju un jūras hidrotehnisko būvju projektēšanas jomā sertificēta 

būvspeciālista atzinums par to, ka pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu 

ietekmē pali, plūdu dēļ radusies meliorācijas sistēmas avārija vai avārijas draudi - meliorācijas 

sistēmas pēkšņs defekts, kurš rada neplānotumeliorācijas sistēmas darbības apstādināšanu vai 

kura sekas var būt nelaimes gadījums (turpmāk - avārijas draudi), hidrotehnisko būvju 

uzturēšana, kas neatbilst normatīvajiem aktiem par meliorācijas sistēmas ekspluatāciju un 

uzturēšanu un rada avārijas draudus, ūdensnoteku uzturēšana, kas neatbilst normatīvajiem 

aktiem par meliorācijas sistēmas ekspluatāciju un uzturēšanu un rada avārijas draudus. 
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Noteikumu Nr.378 14.punkts nosaka, ka, ja pašvaldība finansē pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecību, ekspluatāciju vai uzturēšanu saskaņā ar šo 

noteikumu 3.punktu, tā ir tiesīga segt šo darbu izmaksas, ja attiecīgās darbības veiktas šo 

noteikumu 3.1., 3.2. vai 3.3.apakšpunktā minētajos gadījumos, turklāt, tai ir pienākums 

pieprasīt šo darbu izmaksas segt zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam, ja attiecīgās 

darbības veiktas šo noteikumu 3.4. vai 3.5. apakšpunktā minētajos gadījumos. 

Pamatojoties uz šādiem argumentiem: 

1) meliorācijas sistēmas pārbūves darbos Ādažu novada teritorijā atjaunotie grāvji ar 

kopējo garumu 7,7 km, nodrošina ūdens novadīšanu no ievērojami lielākai teritorijai 

(~ 480 ha), nekā tikai grāvju robežīpašniekiem;  

2) augsta iespējamība, ka skarto nekustamo īpašumu īpašnieki nesaskaņos izstrādāto 

meliorācijas sistēmu pārbūves būvprojektu, tādējādi pārtraucot kopprojekta 

realizāciju; 

3) komplicēta savstarpējā norēķinu apmaksāšanas un piemērošanas kārtība, kā arī 

ilgstošs un darbietilpīgs administratīvais process,; 

4) veidojas nesamērīgi dārgs un laikietilpīgs administrēšanas process, jo īpašumi, uz 

kuriem būtu attiecināmas pārbūves darbu izmaksas skar vairāk kā 100 īpašumus ar 

kuru īpašniekiem būtu jāslēdz vienošanās par līdzfinansējuma maksu un tas prasītu 

papildus resursus pašvaldībai, jo neieciešams aprēķināt katra īpašnieka līdzdalības 

maksājumu, informēt īpašniekus, izrakstīt rēķinus un kontrolētu apmaksas veikšanu, 

nemaksāšanas gadījumā uzsākt piespiedu piedziņu),  

un pamatojoties Noteikumu Nr.378 3.3.punktu, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Izmantot tiesības nepieprasīt kopprojekta realizācijas procesā pašvaldībai radušos 

izdevumu segšanu no pārbūvēto grāvju sateces baseinā esošo nekustamo īpašumu zemes 

īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem.  

2. Projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu nodrošināt no Ādažu novada domes 

budžeta līdzekļiem. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – domes izpilddirektors.  

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks  
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