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Rīga 
26.10.2016. Nr. 1020162792/A1706 
Uz TAP VSS-975 

Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 

Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
“Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 
3. janvāra noteikumos nr. 5 “Dabas 
lieguma “Liepājas ezers” individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
VSS-975, Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 
2013. gada 3. janvāra noteikumos nr. 5 “Dabas lieguma “Liepājas ezers” 
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi””.  

LPS atzinīgi vērtē to, ka grozījumi Ministra kabineta noteikumos 
izstrādāti, lai izvērtētu Liepājas domes ieceri dabas lieguma “Liepājas ezers” 
dabas parka zonā Zirgu salā attīstīt brīvdabas un sporta aktivitāšu centru, 
izveidojot gan mierīgās atpūtas, gan aktīvās atpūtas zonu, nodrošināt 
apmeklētāju drošību ne tikai uz sauszemes, bet arī ūdenī un ierīkot jaunu 
publiski pieejamu kuģošanas līdzekļu piestātni, bet LPS iebilst, ka, no otras 
puses, nav ņemts vērā pēc būtības Nīcas novada domes 26.09.2016. atzinumā 
nr. 2.18-1e/6766 izteiktais iebildums pret plānotajām laivu piestātņu 
izmaiņām dabas liegumā “Liepājas ezers” ar grozījumiem tikai Ministra 
kabineta noteikumos. Tā kā tiek skartas Nīcas novada intereses, tad LPS 
iebilst, ka dabas lieguma dabas aizsardzības plānā norādītās laivu piestātnes 
bez grozījumiem plānā un saskaņošanas ar Nīcas novada pašvaldību tiek 
novirzītas no novada teritorijas uz pilsētas teritoriju, pamatojoties tikai uz 
šodienas situācijas vērtējumu un piestātņu skaita nemainīgumu ezerā. LPS 
iebilst: 

1. Noteikumu 1. pielikumam – Ministru kabineta 2013. gada 3. janvāra 
noteikumiem nr. 5 Dabas lieguma “Liepājas ezers” un tajā dotajai 
funkcionālo zonu un sezonas liegumu shēmai ar normatīvajā aktā 
plānotajām laivu piestātņu izmaiņām ezerā, jo jebkura īpaši 
aizsargājamā dabas teritorija atrodas pašvaldības administratīvajā 
teritorijā, pašvaldībai ir noteiktas attīstības ieceres un rīcība 
(attīstības stratēģija un programma) un uz jebkuru zemes īpašnieku 
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attiecas pašvaldības teritorijas plānojums un tā saistošie teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi. Īpaši diskutējams ir ministrijas 
dotais arguments, ka piestātnes tiek pārceltas atbilstoši to lietojuma 
vajadzībai dabā, jo tādējādi ministrija izslēdz Nīcas novada 
pašvaldības viedokli par savu teritoriju un zinot labāk par 
pašvaldību, kāda ir piestātņu lietojuma vajadzība tagad un nākotnē. 

2. Anotācijas 2. daļas “Pašreizējā situācija un problēmas, kuru 
risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma 
mērķis un būtība” 2. punktam; 
2.1. 2 punkta 4)–6) apakšpunktiem par vairāku dabas lieguma 

“Liepājas ezers” laivu piestātņu Nīcas novadā Maiļragā 
svītrošanu un to pārcelšanu uz citu to atrašanās vietu Liepājas 
pilsētas teritorijā un 3) apakšpunktam par piestātnes nr. 15 
“Doņi”, kas atrodas Maiļragā, pārcelšanu uz dienvidiem, uz 
vietu, kur dabā jau šobrīd ir laivu piestātne, tai piešķirot 
nosaukumu “Grīnvalti”, jo ministrija bez saskaņošanas ar 
Nīcas novada pašvaldību plāno tās teritorijas attīstību;  

2.2. 2 punktā dotajai argumentācijai “tādējādi kopējais piestātņu 
skaits paliek nemainīgs – 33 piestātnes, kas atbilst plānā 
rekomendētajam piestātņu skaitam, lai nodrošinātu Liepājas 
ezera dabas vērtību saglabāšanos un to kvalitātes 
nepasliktināšanos. Maiļragā, kur iepriekš bija 6 piestātnes, 
paliks 2 piestātnes, kas ir pietiekami, ņemot vērā, ka teritorija 
nav labiekārtota un piestātnes līdz šim nebija izveidotas”, jo 
tādējādi ministrija nevērtē piestātņu slodzes, pašvaldības 
attiecīgās teritorijas attīstības iespējas, bet tikai normatīvi 
skata piestātņu skaitu un labāk par pašvaldību zina, cik daudz 
un kādas piestātnes pašvaldības administratīvajā teritorijā ir 
vajadzīgas un kādas piestātnes būs vajadzīgas nākotnē. Pēc 
būtības grozījumi noteikumos ierobežo pašvaldības attīstības 
ieceres nākotnē, kuras bija iespējamas un ir šobrīd saskaņā ar 
īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Dabas lieguma “Liepājas 
ezers” dabas aizsardzības plānā plānoto.  

3. Anotācijā norādītajam noteikumu projekta mērķim: “Precizēt dabas 
lieguma “Liepājas ezers” funkcionālo zonu shēmu”, jo noteikumu 
mērķis faktiski ir daudz konkrētāks – funkcionālo zonu shēmā 
izmainīt laivu piestātņu novietnes Liepājas ezerā. 
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