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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 saskaņošanai 
atsūtīto 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 ir šādi iebildumi:  
 

1. 8. un 9. punktam, kuros noteikts, ka atlīdzību par zaudējumu – 
nekustamā īpašuma tiesību aprobežošanu; zaudējumiem, kas radušies, 
ierīkojot gājēju ceļu publiskai piekļuvei; gājēju ceļa uzturēšanas un 
apsaimniekošanas radītiem zaudējumiem – var saņemt uz iesnieguma 
pamata, bez vienošanās noslēgšanas starp īpašnieku un pašvaldību, un uz 
iesnieguma pamata vietējā pašvaldība pieņem lēmumu par zaudējumu 
atlīdzību, jo pēc būtības šie punkti ir pretrunā ar noteikumu 5. punktu, kurā 
noteikts, ka pašvaldība ir tā, kas pieņem lēmumu par gājēju ceļa ierīkošanu, 
6. punktu, kurā noteiktas prasības, kāda informācija ir ietverama 
vienošanās dokumentā, un 7. punktu, kurš nosaka, ka vienošanās iekļauj 
uzturēšanas un apsaimniekošanas nosacījumus. 

 
2. Anotācijai. Tajā norādīts, ka paredzami pašvaldību budžeta 

izdevumi, par kuriem nav iespējams veikt precīzu aprēķinu. LPS iebilst, ka 
noteikumos paredzēts, ka neprognozējamos zaudējumus sedz pašvaldības, 
jo atlīdzināmie zaudējumi rodas, lai atlīdzinātu zemes īpašniekam 
zaudējumus, kas rodas, lai izveidotu, nodrošinātu un uzturētu kārtībā 
piekļuvi valsts īpašumam – publiskajiem ūdeņiem. Jāatzīmē, ka daudzos 
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gadījumos piekļuve publiskajiem ūdeņiem vajadzīga ne tikai pašvaldības 
iedzīvotājiem, bet vietējiem un starptautiskajiem tūristiem.  
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