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Par Ministru kabineta rīkojuma projektu  
„Par Ādažu novada administratīvajā 
teritorijā esošo valsts nekustamo īpašumu 
„Dūņezers”, „Lilastes ezers”, „Lielais 
Baltezers”, „Mazais Baltezers” un „Gauja” 
nodošanu Ādažu novada pašvaldības 
valdījumā” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi Ministru kabineta 
rīkojuma projektu „Par Ādažu novada administratīvajā teritorijā esošo valsts 
nekustamo īpašumu „Dūņezers”, „Lilastes ezers”, „Lielais Baltezers”, 
„Mazais Baltezers” un „Gauja” nodošanu Ādažu novada pašvaldības 
valdījumā” un nevar to saskaņot,  jo piestādītais materiāls ir nepilns – trūkst 
anotācijas 2. punktā minētā pielikuma, nav pievienoti ģeotelpiskās 
informācijas kartogrāfiskie materiāli, trūkst pierobežnieku saskaņojumu, kā 
arī tekstā minēts viss Lielais Baltezers, bet Ādažu novada administratīvajā 
teritorijā ietilpst tikai daļa.  

Ādažu novada pašvaldība lūgusi nodot tai arī zemi zem publiskajiem 
ūdeņiem. Tā kā valstī nav vienprātības jautājumā par zemes zem ceļiem, 
ūdeņiem utt. piederību, tad rīkojuma projektā jānorāda arī zemes zem ezeriem 
un upēm nodošana vienlaicīgi ar publisko ūdeņu nodošanu.  

Nav nepieciešams uzdot Ādažu novada domei atgādināt Valsts zemes 
dienestam, ka jāievēro Ministru kabineta rīkojumi par tās vai citas zemes 
vienības nodošanu citai juridiskai vai fiziskai personai. 

No rīkojuma projekta 4.3. apakšpunkta izriet, ka Ādažu novada 
pašvaldībai attiecībā uz nododamajiem īpašumiem jāievēro tikai kādu nozari  
regulējošie normatīvie akti, tādēļ nepieciešams precizēt šo nozari.  
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Tā kā konstatēta Civillikuma neatbilstība reālajai situācijai, anotācijas 

IV nodaļā jānorāda, ka izstrādājami grozījumi Civillikuma pielikumos, bet 
Ministru kabineta rīkojumā jānosaka atbildīgais un uzdevuma izpildes 
termiņš. 

Debatējams jautājums par Gaujas–Baltezera kanāla statusu – vai būve 
(definīcija no anotācijas 1. daļas 2. punkta)-meliorācijas sistēmas elements 
var būt publisko ūdeņu sarakstā. 

Savukārt anotācijas VII nodaļā norādāms, ka projekta izpildē jāiesaista 
arī Ādažu novada pašvaldība, bet attiecībā uz anotācijas 1. daļas 4. punktā 
minētajiem vienotajiem ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem – arī 
citas pašvaldības. 

Anotācijā minētais „Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas administrācijas vadītājs” nav minēts ministrijas nolikumā kā 
atbildīga persona. 
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