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Ekonomikas ministrijai 

 
 
Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
„Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 
5. decembra noteikumos Nr. 982 
„Enerģētikas infrastruktūras objektu 
aizsargjoslu noteikšanas metodika”” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi, nesaskaņo un neatbalsta 
Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 
2006. gada 5. decembra noteikumos Nr. 982 „Enerģētikas infrastruktūras 
objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika”” tālāku virzību, jo ir šādi 
iebildumi: 

1. Latvijas Pašvaldību savienība uzskata, ka noteikumu projekta 
grozījumu anotācijā norādītā informācija, ka grozījumi neradīs 
finansiālo un tiesisko ietekmi uz sabiedrību, ir nekorekta, jo pamatā 
naftas vads tika būvēts pēc lauksaimniecības zemju meliorācijas, 
vairākas meliorācijas sistēmas nefunkcionē, jo tās ir pārraktas, kā 
rezultātā lauksaimniecības zeme, kur nav dabiska virszemes 
nokrišņu notece, virs naftas vada ir slapja un pārpurvojusies. 

2. Nav korekti grozījumus normatīvajā aktā pamatot ar SIA 
„LatRosTrans” pieredzi, norādot, ka tas ir vienīgais naftas un naftas 
produktu cauruļvada īpašnieks. Būtu jāatceras, ka, piemēram, 
Ventspils pilsētas teritorijā naftas vadu īpašnieki ir SIA „Ventspils 
nafta termināls”, AS „Ventbunkers”, turklāt naftas vadi šķērso ne 
tikai lauku teritorijas. 

3. Latvijas Pašvaldību savienība vērš uzmanību uz to, ka Aizsargjoslu 
likuma 35. panta „Vispārīgie ierobežojumi aizsargjoslās” (8) daļā 
noteiktais: „Pašvaldību un atbildīgo valsts institūciju dienestiem 
kontroles un uzraudzības nolūkos atļauts apmeklēt aizsargjoslu 
teritorijas jebkurā laikā saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto 
kontroles veikšanas kārtību. Objektu īpašnieku vai valdītāju 
dienestiem kontroles un uzraudzības nolūkos atļauts apmeklēt 
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aizsargjoslu teritorijas jebkurā laikā, iepriekš par to brīdinot zemes 
īpašnieku, bet, ja tiesības lietot zemi nodotas citai personai, – zemes 
lietotāju.” nodrošina iespēju naftas un naftas produktu cauruļvadu 
īpašniekiem, valdītājiem vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem veikt 
visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu drošu un efektīvu 
naftas un naftas produktu cauruļvadu ekspluatāciju, kā arī, 
saskaņojot ar attiecīgā zemes gabala īpašnieku, veikt to apsardzi. 

4. Norādām, ka piedāvātajā grozījuma 651. punkta redakcijā attiecībā 
uz traucējošo koku, koku zaru ciršanu būtu jānorāda, ka pilsētu 
teritorijās traucējošo koku un zaru ciršana veicama atbilstoši 
Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumiem Nr. 309 
„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” noteiktajam, kurā ir 
noteikta rīcība gadījumos, ja koki apdraud infrastruktūras darbību 
vai īpašumu. 

5. Grozījumu 66. punktā ietverama norāde, ka attiecīgais apgrūtinājums 
jāsaskaņo ar zemes īpašnieku.  
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