
 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Cēsu novada domes  

03.11.2016. sēdes lēmumu Nr.283 

 

Grozījumi izdarīti ar 

Cēsu novada domes 18.06.2020. 

Saistošajiem noteikumiem Nr. 16 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Cēsīs 

 

2016.gada 3.novembrī         Nr.20 

 

“Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un 

uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu Cēsu novadā” 

 
Izdoti saskaņā ar Meliorācijas likuma  

222. panta otro daļu un  

03.08.2010. Ministru kabineta noteikumiem  

Nr. 714 „Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi” 

 

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka administratīvo atbildību par 
pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas 
noteikumu pārkāpšanu. 

2. Par Cēsu novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu (turpmāk-
pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēma) ekspluatācijas un uzturēšanas 
noteikumu pārkāpšanu nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kura īpašuma 
(valdījuma) robežās atrodas pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēma, tiek 
saukts pie administratīvās atbildības. 

3. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas 
noteikumu pārkāpšanu administratīvā pārkāpumu procesu līdz administratīvās lietas izskatīšanai veic 
Cēsu novada Pašvaldības policijas amatpersonas. 
(grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 18.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.16) 

4. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas 
noteikumu pārkāpšanu administratīvā pārkāpuma lietu izskata Cēsu novada pašvaldības 
Administratīvā komisija. 
(grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 18.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.16) 

5. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas 

noteikumu pārkāpšanu piemēro naudas sodu no desmit līdz četrdesmit naudas soda vienībām. 

(grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 18.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.16) 

 
 Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu. 

 
 

Cēsu novada domes priekšsēdētājs    /personiskais paraksts/    J.Rozenbergs    

 

https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums


 

 

Pielikums 

Cēsu novada domes sēdes 

03.11.2016. lēmumam Nr.283 
Paskaidrojuma raksts 

Cēsu novada domes 2016.gada 3.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.20 

„Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un 

uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu” 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Cēsu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par atbildību par 

pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un 

uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu” (turpmāk - Saistošo noteikumi izstrādāti 

pamatojoties uz Meliorācijas likuma 22.2 panta otrās daļas deleģējumu.  

Saistošie noteikumi  izstrādāti, lai noteiktu zemes īpašnieku un tiesisko 

valdītāju atbildību par Cēsu novada pašvaldības nozīmes koplietošanas 

meliorācijas sistēmu, kurām šāds statuss piešķirts ar Cēsu novada domes 

lēmumu, ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu.  

Ar Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumiem Nr.714 

“Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi” ir noteiktas 

prasības meliorācijas sistēmu ekspluatācijai un uzturēšanai, par kuru 

pārkāpšanu paredzēta atbildība Administratīvo pārkāpumu kodeksa 66.1 

pantā. 

 2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

Ar saistošiem noteikumiem tiek paredzēta zemes īpašnieku un tiesisko 

valdītāju atbildība par Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumu 

Nr.714 “Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi” 

pārkāpšanu attiecībā uz Cēsu novada pašvaldības nozīmes koplietošanas 

meliorācijas sistēmām, kurām šāds statuss piešķirts ar Cēsu novada domes 

lēmumiem. 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu  īstenošana neietekmē pašvaldības budžetu.  

Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi nav nepieciešams veidot 

jaunas institūcijas. 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošie noteikumi attiecināmi uz visām fiziskām un juridiskām 

personām - nekustamo īpašumu īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, 

kuru īpašumu (valdījumu) robežās atrodas Cēsu novada pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas sistēma. 

Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi  neskars.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Personas Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos var griezties 

Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldē. 

Saistošie noteikumi neskar administratīvās procedūras. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu izstrādāšanā tika nodrošināta, 

informējot iedzīvotājus ar Cēsu novada pašvaldības mājaslapas  starpniecību. 

 

 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs    /personiskais paraksts/    J.Rozenbergs    

 

 
 
 
 


