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Par tiesību akta projektu VSS-57 “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 1. jūnija 
noteikumos Nr. 496 “Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, 
apzināšanas un drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtība”” 

 
Biedrība “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija” (turpmāk – biedrība) 
ir iepazinusies ar Valsts sekretāru sanāksmē šī gada 21.janvārī izsludināto tiesību akta projektu 
VSS-57 “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 1. jūnija noteikumos Nr. 496 “Kritiskās 
infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas un drošības pasākumu 
plānošanas un īstenošanas kārtība”” (turpmāk – grozījumi). 
Biedrība atzinīgi vērtē šādu grozījumu virzību, lai sasniegtu noteikumu projekta anotācijā 
norādīto mērķi - noteikt kārtību, kādā tiek veikta kritiskās infrastruktūras darbības 
nepārtrauktības plānu izstrāde darbības nepārtrauktības nodrošināšanai izņēmuma stāvokļa un 
kara laikā. Vienlaikus grozījumu tālākā virzībā lūdzam ņemt vērā biedrības tālāk norādītos 
priekšlikumus: 
1. Grozījumu 13.punkts: ierosinām noteikumu 34.1.1.punktā noteikto kritisko pakalpojumu 

sarakstu papildināt ar “kanalizāciju”. 
Minētais punkts jau paredz noteikt “ūdensapgādi” kā kritisko infrastruktūru, kas ir saskaņā ar 
Informācijas tehnoloģiju drošības likumā noteikto, ka sistēmas, ko izmanto dzeramā ūdens 
piegādes vai izplatīšanas pakalpojumu sniegšanai, ir atzīstamas par paaugstinātas drošības 
sistēmām. Attiecībā uz kanalizāciju, arīdzan tās sistēmas ir iekļaujamas kritisko pakalpojumu 
tvērumā, jo: 

- kanalizācijas savākšanas, attīrīšanas un novadīšanas pakalpojumu nepārtrauktībai, īpaši 
iestājoties grozījumu anotācijā minētajiem “kritiskajiem” apstākļiem, ir būtiska nozīme 
kontekstā ar “ūdensapgādes” pakalpojumiem – ja nefunkcionē kanalizācijas sistēma, 
tad strauji pieaug risks piesārņojumam īsā laikā iekļūt dzeramā ūdens apgādes sistēmā, 
kas savukārt pilnībā izslēdz drošu ūdensapgādes (izņemot ūdens nodrošināšanu 
ugunsdzēsības vajadzībām) pakalpojumu nodrošināšanu. Turklāt šādos apstākļos 
pilnvērtīgi nesastrādājošas centralizētās kanalizācijas sistēmas var radīt būtiskus 
draudus sabiedrības veselībai, nenodrošinot atbilstošus minimālās higiēnas prasības. 

- gan Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā, gan Ministru kabineta 
noteikumos Nr.658 “Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos 
iekļaujamo informāciju”, notekūdeņu savākšana un kanalizācijas sistēmas līdzās 
ūdensapgādei ir noteiktas gan kā “pamatvajadzība”, gan kā “paaugstinātas bīstamības” 
un “katastrofu pārvaldīšanas” objekts; 
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- kanalizācijas pakalpojumu kopums atbilst Nacionālās drošības likuma 22.2 panta 
pirmajā daļā  noteiktajam “kritiskās infrastruktūras” raksturojumam. 

2. Grozījumu anotācija: lūdzam anotāciju papildināt ar finanšu ieguldījumu aprēķiniem (vai 
vismaz aplēsēm), ar ko nāktos rēķināties kritiskās infrastruktūras īpašniekiem vai 
tiesiskajiem valdītājiem. Šāda jauna regulējuma ieviešana praksē kritisko pakalpojumu 
sniedzējiem viennozīmīgi nozīmē papildus izmaksas (kā piemēram, atbilstošu plānu 
sagatavošanu vai aktualizēšanu, atbildīgo noteikšanu un apmācību, atskaišu sagatavošanu 
un iesniegšanu u.tml.) – lai ar grozījumiem plānotās darbības tiktu ieviestas savlaicīgi, kā arī 
izmaksas būtu lietderīgas un mērķtiecīgi vērstas uz grozījumos plānotā mērķa sasniegšanu, 
tām jābūt racionālām un ieplānotām. 

Biedrība pauž gatavību turpināt līdzdalību grozījumu virzībā, nepieciešamības gadījumā ar 
Aizsardzības ministrijas un citu grozījumu virzībā iesaistīto ieinteresēto pušu pārstāvjiem 
tiekoties klātienē vai attālināti. 
 

 

Ar cieņu, 
Izpilddirektors                                S.Dejus 
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