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Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 

 

 
 
Par Ministru kabineta noteikumu 
projektu „Grozījumi Ministru 
kabineta 2005. gada 27. decembra 
noteikumos Nr. 1014 „Ūdensobjektu 
ekspluatācijas (apsaimniekošanas) 
noteikumu izstrādāšanas kārtība”” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi un nesaskaņo VSS-1652, 
Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 
2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1014 „Ūdensobjektu ekspluatācijas 
(apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība””, jo ir šādi vispārēji 
iebildumi: 

1. Noteikumu projektā nav noteiktas soda sankcijas, ja HES īpašnieks 
vai tiesiskais valdītājs attiecīgajā laikā pēc institūcijas pieprasījuma 
(t. sk. pašvaldības) nav iesniedzis ekspluatācijas noteikumu projektu 
saskaņošanai;  

2. noteikumu projekts nav saskaņots ar teritorijas attīstības plānošanas 
normatīvajiem aktiem.  

Iebildumi noteikumu punktiem un anotācijai: 
1. 1. punktam papildināt noteikumus ar 6.1 punktu dotajā redakcijā, jo 

tas ir zināmā pretrunā ar 6. punktu, kurā noteikts, ka nepieciešamos 
grozījumus ekspluatācijas noteikumos var ierosināt „...jebkura 
institūcija, kas saskaņojusi ekspluatācijas noteikumus”, tādējādi arī 
6.1 punktā attiecībā uz pašvaldību nepieciešams noteikt, ka 
pašvaldība var ierosināt grozījumus ekspluatācijas noteikumos. 
6.1. punkta otrā teikuma teksts par uzlikto pienākumu HES 
īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam veikt grozījumu izstrādi 
ekspluatācijas noteikumos attiecināms uz jebkuru 6. punktā minēto 
ierosinātāju. Tāpat 6.1. punkts jāpapildina, ka grozījumus var 



 

 

2 
ierosināt arī tā pašvaldība, kuru ietekmē saimnieciskā darbība 
ūdens objektā.  

2. 3. punktam papildināt pielikuma 5.1. apakšpunktu ar tekstu: „...kā arī 
ar norādītu plānoto (atļauto) izmantošanas veidu ūdens objektā (tai 
skaitā paredzēto peldvietu vai piestātņu izvietojumu, paredzēto 
peldbūvju pieļaujamās atrašanās vietas) un ūdens objektam 
piegulošajām sauszemes teritorijām;” jo plānoto (atļauto) 
izmantošanu nosaka teritorijas plānojumā.  

3. Anotācijas I sadaļas 2. un 4. punkta tekstam, jo ekspluatācijas 
noteikumu saturu noteikumos var noteikt papildināt tikai saskaņā ar 
teritorijas plānojumā noteikto atļauto izmantošanu un teritorijas 
apbūves noteikumu nosacījumiem.  
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