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Par priekšlikumiem grozījumiem 
Ministru kabineta 2006.gada 13.jūnija 
noteikumos Nr.475 „Virszemes 
ūdensobjektu un ostu akvatoriju 
tīrīšanas un padziļināšanas kārtība”  
 
 

Gaujas upju baseina apgabala Konsultatīvā padome ir konstatējusi, ka 
normatīvajos aktos ir noteiktas pārmērīgi stingras tiesību normas attiecībā uz 
virszemes ūdensobjektu tīrīšanu, kas ietver tādas darbības kā peldošu gružu 
izvākšanu, zāles un apauguma likvidēšanu, akmeņu un koku izcelšanu, nogrimušu 
priekšmetu izcelšanu, attiecinot vienādas prasības kā uz virszemes ūdensobjektu 
gultnes attīrīšanu un ostu akvatoriju tīrīšanu. 

Dažādu pasākumu ietvaros ir plānota upju un to piekrastes daļas tīrīšana – 
sadzīves atkritumu un peldošu gružu izvākšana, ūdensaugu aizauguma samazināšana, 
koku un nogrimušu priekšmetu (lielākoties sadzīves atkritumu) izcelšana, kas 
vienlaikus ir gan upēm nepieciešamie dabas aizsardzības pasākumi, gan upju 
uzlabošanas pasākumi sabiedrības atpūtas (laivošanas) vajadzībām.  

Ūdenstilpju sakopšana ir iespēja dabas aizsardzībā ieinteresēt un iesaistīt pēc 
iespējas lielāku sabiedrības daļu, un tas sasaucas arī ar Latvijas Dabas aizsardzības 
100-gadei veltītajiem pasākumiem – ne tikai runāt un svinēt, bet aktīvi iesaistīties 
dabas aizsardzībā ar reāli īstenojamiem darbiem. 

Ministru kabineta 2006.gada 13.jūnija noteikumu Nr.475 „Virszemes 
ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība” (turpmāk – 
noteikumi) 23.pantā ir uzskaitītas darbības, kurām nav nepieciešami Valsts vides 
dienesta tehniskie noteikumi virszemes ūdensobjektu tīrīšanai vai padziļināšanai, taču 
šeit nav ietvertas iepriekš minētās darbības – peldošu gružu izvākšana, ūdensaugu 
aizauguma samazināšana, koku un, nogrimušu priekšmetu izcelšana, kas atbilstoši šo 
noteikumu 3.3.apakšpunktam ir uzskatāmi par virszemes ūdensobjektu tīrīšanas 
darbiem. Līdz ar to šo darbību veikšanai ir jāsaņem Valsts vides dienesta tehniskie 
noteikumi, tai skaitā arī, piemēram, ūdensobjektu atbrīvošanai no sadzīves 
atkritumiem un iekritušo koku izvākšanai.  

Tehnisko noteikumu saņemšana ir laikietilpīga un resursus prasoša gan no 
privātpersonas – darbības pieteicēja, tā arī no valsts pārvaldes puses. 

Uzskatām, ka šāda prasība ir pārmērīga un neatbilst tiesību normas mērķim, kā 
arī būtiski samazina operatīvas rīcības iespējas ūdensobjektu tīrīšanā, īpaši attiecībā 
uz ūdenstecēm, jo jāņem vērā upes kā atvērtas sistēmas dinamika, kur ūdenstecēs 
nokļuvušie priekšmeti, operatīvi neizņemti no ūdens ekosistēmas, īsā laikā var nodarīt 
būtisku kaitējumu gan upju krastu stabilitātei un piekrastē esošajām struktūrām un 
cilvēku īpašumam, gan ūdenstecēs dzīvojošajām īpaši aizsargājamām 
bezmugurkaulnieku sugām un īpaši aizsargājamajam biotopam „Straujteces un 
dabiski upju posmi”. Tāpat operatīvas rīcības iztrūkuma gadījumā netiek izpildītas 
Ūdens apsaimniekošanas likuma 7.panta 4.punktā noteiktās prasības ūdens resursu 
lietotājiem veikt visas ar ūdens resursu lietošanu saistītās darbības tā, lai 
nepasliktinātu pazemes un virszemes ūdeņu stāvokli, nenodarītu kaitējumu cilvēku 
veselībai vai videi, arī ūdens ekosistēmām un no tām tieši atkarīgajām sauszemes 
ekosistēmām, kā arī neradītu apstākļus, kas veicina plūdus vai zemes izkalšanu. 

Comment: Uz akmeņiem to 
nevajadzētu attiecināt. Akmeņi 
upes funkcionēšanai palīdz. Šādā 
redakcijā ieliekot akmeņus, tas 
varētu dot iespēju melioratoriem 
atvēzēties upju tīrīšanai, piesedzot 
to ar MK noteikumos paredzēto 
“akmeņu izcelšanu” 
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Noteikumos prasības attiecībā uz virszemes ūdensobjektiem un ostu akvatoriju 
nav nodalītas un ir vienādi attiecinātas uz dažāda mēroga un ietekmes darbībām. Ostu 
akvatoriju gadījumā noteikumu prasības ir loģiski pamatotas, bet virszemes 
ūdensobjektu tīrīšanas gadījumā darbības galvenokārt ir lokālas un neliela apjoma.  

Atbilstoši šo noteikumu 25.punktam, ja ūdensteces sateces baseins ir lielāks 
par 25 kvadrātkilometriem vai ūdenstilpes spoguļa laukums ir vismaz 10 hektāru liels, 
darbības ierosinātājam papildus jāiesniedz trīs dažāda veida sertificētu ekspertu 
atzinumi – par darbības ietekmi uz zivju resursiem, par darbības ietekmi uz īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām, īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem 
biotopiem un uz tīrāmo ūdensobjektu, par darbības ietekmi uz apkārtējiem 
ūdensobjektiem.  

 Uzskatām, ka uz tādām jau minētajām virszemes ūdensobjektu tīrīšanas 
darbībām kā peldošu gružu izvākšana, ūdensaugu aizauguma samazināšana, koku un 
nogrimušu priekšmetu izcelšana nebūtu attiecināmi šo noteikumu 25.punkta 
nosacījumi par sertificēta eksperta atzinumu par darbības ietekmi uz zivju resursiem, 
par darbības ietekmi uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, īpaši aizsargājamām 
sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem un uz tīrāmo ūdensobjektu un par darbības 
ietekmi uz apkārtējiem ūdensobjektiem. 

Tā kā atbilstoši pārvaldes iepriekš izteiktajam priekšlikumam šīm darbībām 
nebūtu nepieciešami tehniskie noteikumi, ierosinām, ka konkrētiem virszemes objektu 
tīrīšanas darbiem – ūdensaugu aizauguma samazināšanai, koku izcelšanai, kuriem ir 
iespējama ietekme uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, īpaši aizsargājamām 
sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem, nepieciešama pārvaldes kā kompetentās 
iestādes par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, īpaši aizsargājamām sugām un 
īpaši aizsargājamiem biotopiem rakstiska atļauja. 

Uzskatām, ka arī šo noteikumu 23.4.apakšpunktā ietvertā norma, ka tehniskie 
noteikumi nav nepieciešami ūdensaugu pļaušanai, attiecināma gan uz privātām, gan 
uz publiskām ūdenstecēm vai ūdenstilpēm, jo arī publiskos virszemes ūdensobjektos 
ir nepieciešama un tiek veikta ūdensaugu pļaušana, piemēram, Ventā Lietuvas – 
Latvijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros. Par būtiskāku uzskatām plānotās 
darbības apjomu. Tāpēc savā priekšlikumā esam ietvēruši nosacījumu attiecībā uz 
plānotās darbības apjomu. Ventas tīrīšanas darbu pieredze parādīja, ka liela apjoma 
darbu gadījumā videi nodarītie zaudējumi ir nebūtiski, ja tehnisko darbu izpildi 
uzrauga biotopu eksperts. Arī šo normu esam iekļāvuši veicamo grozījumu 
priekšlikumā.   

Pamatojoties uz iepriekš minēto, lai mazinātu administratīvos šķēršļus un 
nodrošinātu vides aizsardzības un dabas daudzveidības prasību ievērošanu un to 
efektīvāku īstenošanu, pārvalde ierosina izdarīt šādus grozījumus Ministru kabineta 
2006.gada 13.jūnija noteikumos Nr.475 „Virszemes ūdensobjektu un ostu 
akvatoriju t īr īšanas un padziļināšanas kārt ība” :  

1. Svītrot 3.3. apakšpunktā vārdu „virszemes ūdensobjektu” un izteikt punktu 
šādā redakcijā:  

„ostu akvatoriju tīrīšana – peldošu gružu izvākšana, aizauguma ar 
ūdensaugiem likvidēšana, akmeņu un koku izcelšana, nogrimušu priekšmetu 
izcelšana un citi darbi, tai skaitā gultnes attīrīšana, lai novērstu ūdens 
caurvadīšanas spēju samazināšanos” 
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2. Papildināt I.nodaļu ar punktu 3.4. šādā redakcijā: „3.4. virszemes 
ūdensobjektu tīrīšana – peldošu gružu izvākšana, aizauguma ar ūdensaugiem 
samazināšana, koku un sanesu izcelšana, citu nogrimušu priekšmetu izcelšana 
un citi darbi, kas noteiktu gultnes dabiskās struktūras atjaunošanu un novērstu 
ūdens caurvadīšanas spēju samazināšanos” 

3. Papildināt I.nodaļu ar punktu 3.5. šādā redakcijā: „3.5. straujteču veidošana 
– atsevišķu akmeņu vai to sakopojumu zinātniski pamatota ievietošana 
ūdenstecē tā, lai minētajā ūdensteces posmā paātrinātos ūdens caurplūde un 
netiktu pieļauta krastu izskalošanās vai būtiska (lielāka par 0,1 metru) ūdens 
līmeņa paaugstināšanās ” 

4. Papildināt I.nodaļu ar punktu šādā redakcijā, izsakot to kā 5.punktu un 
attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju: 

„5. Dabas aizsardzības pārvalde izsniedz rakstisku atļauju virszemes 
ūdensobjektu tīrīšanai, ja plānotie darbi pārsniedz 0,1 ha platību un straujteču 
veidošanai”. 

5. Izteikt 23.punktu šādā redakcijā: „Valsts vides dienesta tehniskie noteikumi 
virszemes ūdensobjektu padziļināšanai vai Dabas aizsardzības pārvaldes 
rakstiska atļauja virszemes ūdensobjektu tīrīšanai nav nepieciešama šādām 
darbībām” 

6. Svītrot 23.4.apakšpunktā vārdu „privātās” un izteikt šādā redakcijā: 

„23.4. ūdensaugu pļaušanai ūdenstecēs vai ūdenstilpēs, ja pļaušana notiek 
laikposmā no 1.jūlija līdz 31.martam un plānoto darbu apjomi nav lielāki par 
0,1 ha.”. 

7. Papildināt ar 23.5.apakšpunktu šādā redakcijā: 

 „23.5. virszemes ūdensobjektu tīrīšanai, ja plānoto darbu apjomi nav lielāki 
par 0,1 ha. 

8. Papildināt II.noda ļu ar punktu  šādā redakcijā, izsakot to kā 25.punktu un 
attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju: 

25. Lai saņemtu rakstisku atļauju virszemes ūdensobjektu tīrīšanai vai 
straujteču veidošanai, darbības ierosinātājs iesniedz Dabas aizsardzības 
pārvaldē iesniegumu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:  
25.1. iesniegšanas datums un vieta;  
25.2. iesniedzēja vārds, uzvārds vai firma, iesniedzēja personas kods vai 
firmas vai iestādes reģistrācijas numurs komercreģistrā, adrese un tālruņa 
numurs;  
25.3. tīrīšanai vai straujteču veidošanai paredzētā virszemes ūdensobjekta 
nosaukums un atrašanās vieta;  
25.4. teritorijas platība, kuru paredzēts tīrīt, izmantojamā tehnoloģija un darbu 
veikšanas termiņi;  
25.5. paredzētā rīcība ar izņemtajiem ūdensaugiem un kokiem, kas radīsies 
tīrīšanas darbu laikā, un paredzētā to pagaidu vai pastāvīgās izvietošanas vieta 
un tās platība (uz sauszemes);  
25.6. teritorijas kartes (mērogs 1 : 10000 vai lielāks) vai plāni, kuros attēlota 
virszemes ūdensobjekta tīrīšanas vai straujteču veidošanas vieta, darbu robežas 
un izņemto ūdensaugu un koku pagaidu un pastāvīgās izvietošanas vieta.” 

Comment: Dabisko ūdeņu 
atdalīšana no ostām ir 
nepieciešama, (1) lai novērstu 
iespējamo straujteču biotopu 
iznīcināšanu un turpmāk nodalītu 
VVD un DAP darbības, jo otrā 
uzrauga, lai tiktu uzlabota biotope 
kvalitāte un tie netiktu iznīcināti  

Comment: Šāds papildinājums ir 
nepieciešama, lai normatīvi 
sakārtotu darbības, kas saistītas ar 
klimata izmaiņu izraisītu seku 
mazināšanu un upju pašattīrīšanās 
spēju uzlabošanu, kas ir viens no 
instrumentiem kā samazināt upju 
piesārņojumu 

Comment: Šeit un turpmāk DAP 
ir minēta attiecībā uz upju un ezeru 
tīrīšanas darbiem, jo tas ir saistāms 
ar biotopu apsaimniekošanu  
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9. Papildināt jaunās redakcijas 26.1.punktu ar vārdiem „Dabas aizsardzības 
pārvalde” un izteikt šādā redakcijā: „26.1. sertificēta eksperta atzinumu par 
virszemes ūdensobjektu tīrīšanas vai padziļināšanas iespējamo ietekmi uz 
zivju resursiem. Ja nepieciešams, Valsts vides dienests vai Dabas aizsardzības 
pārvalde pieprasa valsts zinātniskajam institūtam "Pārtikas drošības, dzīvnieku 
veselības un vides zinātniskais institūts" izvērtēt saņemto atzinumu. 
Izdevumus, kas saistīti ar minētās institūcijas izvērtējuma sagatavošanu, sedz 
darbības ierosinātājs;”. 

10. Papildināt jaunās redakcijas 26.2.punktu ar vārdiem „Dabas aizsardzības 
pārvalde” un izteikt šādā redakcijā: „26.2. sertificēta eksperta atzinumu par 
virszemes ūdensobjektu tīrīšanas vai padziļināšanas iespējamo ietekmi uz īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām, īpaši aizsargājamām sugām un īpaši 
aizsargājamiem biotopiem, kā arī iespējamo ietekmi uz tīrāmo vai padziļināmo 
ūdensobjektu. Ja nepieciešams, Dabas aizsardzības pārvalde vai Valsts vides 
dienests pieprasa Dabas aizsardzības pārvaldei izvērtēt saņemto atzinumu. 
Izdevumus, kas saistīti ar minētās institūcijas izvērtējuma sagatavošanu, sedz 
darbības ierosinātājs;”. 

11. Papildināt jaunās redakcijas 26.3.punktu ar vārdiem „Dabas aizsardzības 
pārvalde” un izteikt šādā redakcijā: „26.3. sertificēta eksperta atzinumu par 
virszemes ūdensobjektu tīrīšanas vai padziļināšanas iespējamo ietekmi uz 
apkārtējiem ūdensobjektiem. Ja nepieciešams, Valsts vides dienests vai Dabas 
aizsardzības pārvalde pieprasa valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 
"Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" izvērtēt saņemto 
atzinumu. Izdevumus, kas saistīti ar minētās institūcijas izvērtējuma 
sagatavošanu, sedz darbības ierosinātājs.”. 

12. Papildināt II.noda ļu ar punktu  šādā redakcijā, izsakot to kā 27.punktu un 
attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju: „Ja plānoto virszemes 
ūdensobjektu tīrīšanas darbu platības ir lielākas par 0,1 ha un to veikšanas 
gaitā var pasliktināties vides kvalitāte un tikt nodarīti zaudējumi ūdens vide, 
Dabas aizsardzības pārvalde var pieprasīt darbus veikt sertificēta eksperta 
uzraudzībā. Izdevumus, kas saistīti ar minētā eksperta piesaisti, sedz darbības 
ierosinātājs” 

 

 


