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Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 

 
 
Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
“Noteikumi par zaudējumiem, kas rodas, 
nodrošinot piekļuvi publiskajiem ūdeņiem un 
īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, 
zaudējumu atlīdzības veidu, apmēru, 
aprēķināšanas un samaksas kārtību” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par zaudējumiem, kas 
rodas, nodrošinot piekļuvi publiskajiem ūdeņiem un īpaši aizsargājamām 
dabas teritorijām, zaudējumu atlīdzības veidu, apmēru, aprēķināšanas un 
samaksas kārtību”, jo iebilst: 

1. ka noteikumos nav skaidroti termini “gājēju ceļš”; “piekļuves ceļš”; 
“ceļa trase”; “gājēju ceļa ierīkošana” un noteikumu punktos (piem., 
9., 10. un 13. punktā) tiek lietota dažāda “ceļa” redakcija;  

2. 1. punktam, jo tā tekstā nav skaidri nodalīts un līdz ar to nav 
saprotams, pirmkārt, vai zaudējumus aprēķina saistībā ar 
aprobežojumiem, lai nodrošinātu piekļuvi, un, otrkārt, vai 
zaudējumus aprēķina arī par gājēju ceļu ierīkošanu, lai nodrošinātu 
piekļuvi iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, īpaši aizsargājamajām 
dabas teritorijām un pludmalei. Nepieciešams izvērtēt arī iespēju 
nodrošināt piekļuvi minētajām vietām, nodalot gājēju joslu. Punktā 
jānorāda gājēju ceļa ierīkošanas vai gājēju joslas nodalīšanas 
nepieciešamība, kā arī jāizvērtē vārda “pludmale” aizstāšana ar 
vārdiem “jūras piekrastes josla” saskaņā ar Zemes pārvaldības 
likumu; 

3. 2. punktam un 2.1. apakšpunktam, ka nekustamā īpašuma īpašnieks 
var saņemt tikai vienreizēju zaudējuma atlīdzību par teritorijas 
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plānojumā noteikto īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu, jo 
īpašuma lietošanas tiesību aprobežojums būs pastāvīgs; 

4. 2. punktam un 2.2. apakšpunktam par teritorijas plānojumā noteiktā 
nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojuma zaudējuma 
atlīdzību par gājēju ceļa ierīkošanu, jo šajos noteikumos jau ir cita 
IV nodaļa par gājēju ceļu ierīkošanu;  

5. 9. punktam, jo ne visos gadījumos, kad teritorijas plānojumā ir 
paredzēta piekļuve iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, īpaši 
aizsargājamajām dabas teritorijām, un pludmalei un dabā tā 
nepastāv, pašvaldībai būtu jāpieņem lēmums par gājēju ceļa 
ierīkošanu. Primāri ir jādod iespēja to izveidot/ierīkot vai nodalīt 
nekustamā īpašuma īpašniekam; 

6. 10. punktam, jo ne visos gadījumos, lai piekļūtu iekšzemes 
publiskajiem ūdeņiem, īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām un 
pludmalei, ir jāparedz gājēju ceļu trases ierīkošanas darbi. Iespējami 
dabiski un vienkārši varianti (piem., gājēju taka, nodalīta teritorija ar 
norādi piekļuvei upei u.c.), galvenais – jānodrošina piekļuves 
iespējas; tādējādi svītrot obligāto prasību līgumā iekļaut punktus par 
ceļu ierīkošanas darbu veicēju, darbu izpildes laiku, finansējuma 
veidu un apmaksas kārtību; 

7. anotācijai, jo tajā jānorāda, ka noteikumu izpildes rezultātā tiks 
palielināts pašvaldības administratīvais slogs. 
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