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Informatīvi 
biedrība Latvijas Pašvaldību savienība 

lps@lps.lv 
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vi@vi.gov.lv  

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 
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Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes 

prasības, monitoringa un kontroles kārtība” 

 

Biedrība “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija” (turpmāk – biedrība) 

apvieno 38 Latvijas ūdenssaimniecības uzņēmumus, kas nodrošina vairāk nekā 95 % no kopējā Latvijā 

sniegto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu apjoma un aktīvi līdzdarbojas gan ūdenssaimniecības 
pakalpojumu kvalitātes Latvijā pilnveidošanā, gan ar ūdenssaimniecības pakalpojumiem saistīto 

normatīvo regulējumu attīstīšanu, lai nodrošinātu sabiedrībai pieejamus un drošus ūdenssaimniecības 

pakalpojumus. 
 

Biedrība ir iepazinusies ar 2022.gada 7.decembrī Tiesību aktu portālā publiskajai apspriešanai 

izsludināto Veselības ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu “Dzeramā ūdens 

obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (turpmāk – Projekts) (22-

TA-2538). Biedrības ieskatā ir būtiski nacionālajā likumdošanā atbilstoši un piemērojami transponēt 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2020/2184 (2020. gada 16. decembris) par dzeramā ūdens 

kvalitāti (turpmāk – Direktīva) prasības visplašākajā to tvērumā un detalizācijā. Tomēr biedrība projektā 

ir konstatējusi būtiskus trūkumus, kas saistīti ar tajā izmantoto terminoloģiju un tās saskaņotību ar citiem 
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem (biedrības ieskatā Projektā ir ieviesti nozarei un likumdošanai 

neatbilstoši termini, kuru izcelsme var būt saistīta ar neprecīzu direktīvas tulkojumu no angļu valodas) un 

juridiski un skaitliski neizmērām prasībām, piemēram, patērētāju informēšana tiem “draudzīgā” veidā. 

 

Biedrības ieskatā Direktīvas transponēšanas process ir sasteigts un sadrumstalots, kas nav atbilstošs tā 

faktiskajai ietekmei uz sabiedrības veselību, valsts un sabiedrības drošību un centralizētu ūdensapgādes 

pakalpojumu sniegšanu. Kā arī biedrības ieskatā Ministru kabineta noteikumiem pēc būtības ir jābūt ļoti 
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konkrētiem, precīziem un skaidriem, lai tie būtu praksē pielietojami, pretēji Projekta esošajai redakcijai, 

kura ir vispārīga un vēlamā formā. Līdz ar to biedrība Biedrība uzskata, ka izstrādātais Projekts nav 

atbilstošs un ir pārstrādājams, kā arī tā pārstrādāšanai, Veselības ministrijai, kā šobrīd to 

virzošajai ministrijai, ir jāparedz atbilstošs finansējums, ekspertu piesaiste un termiņš. 

 

Biedrība uzskata, ka sabiedrībai tik būtiskas Direktīvas virzībā ir jānovērš sekojošas nepilnības: 

1. Atbildību sadrumstalotība 

Biedrība uzskata, ka likumdošanas pilnveidošanu, kas saistīta ar Direktīvas ieviešanu, ir 

nepieciešams veikt vienas atbildīgas institūcijas (ministrijas) pārraudzībā, pretēji tam, kā tas ir 
identificēts Projekta anotācijā un iepriekš izziņotajā Konceptuālajā ziņojumā “Par Eiropas 

Parlamenta un Padomes direktīvā (ES) 2020/2184 (2020. gada 16. decembris) par dzeramā ūdens 

kvalitāti noteikto prasību ietekmi uz dzeramā ūdens auditmonitoringa procesu” (turpmāk – 
Konceptuālais ziņojums) (22-TA-2903), sadrumstalojot atbildības un apdraudot ne tikai 

likumdošanas kvalitāti, bet arī ūdensapgādes pakalpojumu saņēmējus, to veselību un dzīvību, un 

sniegto pakalpojumu nepārtrauktību. Sadrumstalots un nepilnīgs atbildību sadalījums 
viennozīmīgi noved pie daudz zemākas sabiedrībai nozīmīgās ūdensapgādes nozares pārraudzības 

un kontroles, kā arī bezatbildības ārkārtas situāciju gadījumos. Tādējādi tiek apdraudēti teju 

visi Latvijas valsts iedzīvotāji, un tas, biedrībasprāt, nav pieļaujams. Jau šobrīd Projektā, tā 

anotācijā un Konceptuālajā ziņojumā nav definētas ļoti būtiskas atbildības, kas ieviešamas saskaņā 

ar direktīvas 2020/2184 prasībām: 

a. nav definēta neviena institūcija, kas veiktu ūdenssaimniecībām noteikto dzeramā ūdens 

risku novērtējumu pareizības izvērtēšanu un kontroli. Ja šāda atbildība nav definēta, tad 

šo dzeramā ūdens risku novērtējumu izstrāde tiks veikta formāli un nesniegs patieso 

direktīvā plānoto labumu un drošības paaugstinājumu sabiedrībai; 

b. nav definēta neviena institūcija, kas uzturētu datu bāzi par dzeramā ūdens risku 

novērtējumiem un to savstarpējo saskaņotību, piemēram vienas ūdens ņemšanas vietas un 
potenciālu savstarpējo apdraudējumu gadījumos, kas var radīt būtiskus ūdens avotu 

piesārņojuma un izmantošanas riskus; 

c. nav definēta neviena institūcija, kas īsteno ūdens ņemšanas vietu kontroli un uzraudzību, 

it sevišķi milzīgo skaitu nelegāli izveidoto un vēsturiski izveidoto un pamesto urbumu vai 

aku, kas var būtiski apdraudēt dzeramā ūdens patērētāju veselību un dzīvību, dažādu tīšu 

vai netīšu pazemes ūdens resursu piesārņojumu gadījumos; 

d. nav definēta neviena institūcija, kas uztur pazemes ūdens resursu hidroģeoloģiskos 

modeļus un plāno un analizē dzeramā ūdens resursu pieejamību un kvalitāti ilgtermiņā, 

kā arī izmeklē piesārņojumu gadījumu iemeslus un sagatavo slēdzienus un nosaka 

turpmākās rīcības, lai samazinātu radītos riskus dzeramā ūdens patērētājiem. 

 

Domājams, ka Tieslietu ministrijas izstrādātajā kompetenču sadalījumā, kas aprakstīts Projektā, tā 

anotācijā un Konceptuālajā ziņojumā, ir konstatējami vēl papildu trūkstošie atbildību objekti, jo 
visas iespējamās aktivitātes, kas saistītas ar dzeramā ūdensapgādi nav iespējams definēt. Tas ir 

plašs, starpnozaru inženiertehnisks process. Kā arī ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana, to 

kvalitāte un nepārtrauktība sabiedrībai ir kritiski svarīga, jo: 

a. sabiedrības uzturēšanai pilsētās kritiski svarīgi ir droša un nepārtraukta dzeramā ūdens 

pieejamība, līdz ar to centralizēta ūdensapgādes pakalpojuma pārtraukumu gadījumos nav 

iespējams nodrošināt drošu, veselībai nekaitīgu sabiedrības uzturēšanos pilsētās; 

b. atbilstoši Latvijā spēkā esošajam normatīvajam regulējumam, Latvijas pilsētās 
ugunsdzēsības darbi prioritāri tiek nodrošināti no centralizētām ūdensapgādes sistēmām, 

līdz ar to centralizētu ūdensapgādes sistēmu darbības pārtraukumu gadījumos nav 

iespējams pilnvērtīgi nodrošināt sabiedrības drošību un ugunsgrēku dzēšanu; 

c. ūdenssaimniecības, gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas, pakalpojumu, kas savā starpā ir 

pilnībā saistīti un atkarīgi, pārtraukumu rezultātā nav iespējams nodrošināt sabiedrības 
sanitārās normas, jo nav iespējams nedz piegādāt ūdeni, nedz novadīt notekūdeņus. 

Tādējādi, piemēram, notekūdeņu pārsūknēšanas staciju ilgtermiņa darbības traucējumu 
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gadījumā, ir jāpārtrauc arī ūdens padeve apgadāmajā teritorijā, jo pretējā gadījumā 

teritorijas pārplūdis ar notekūdeņiem un radīs ne tikai sanitārus, bet arī vides aizsardzības 

riskus; 

d. ūdenssaimniecības pakalpojumu traucējumu un pārtraukumu gadījumā nav iespējams 
nodrošināt lielāko daļu no apkalpotajā teritorijā sniegtajiem pakalpojumiem un ražošanas 

procesiem, piemēram pārtikas rūpniecība, līdz ar to faktiski tiek samazināta ekonomiskā 

aktivitāte un apdraudēta sabiedrībai nepieciešamo produktu ražošana; 

e. ūdensapgādes pakalpojumu traucējumu un pārtraukumu gadījumā nav iespējams 

nodrošināt Nacionālajai drošībai nozīmīgu komercsabiedrību pilnvērtīgu darbību un to 
sniegto pakalpojumu kvalitāti, piemēram siltumapgādes, siltā ūdens apgādes un veselības 

aprūpes pakalpojumu sniegšanu. 

 

Līdz ar to biedrība lūdz Tieslietu ministrijai pārskatīt atbildību sadalījumu un visu ar 

dzeramā ūdensapgādi saistīto normatīvo aktu izstrādi, kontroli, plānošanu un īstenošanu 

saistīto atbildību noteikt vienai atbildīgai institūcijai (ministrijai), kura var pārraudzīt citu 

institūciju īstenotās aktivitātes, tomēr nestu faktisko un galīgo atbildību. Līdzīgs viedoklis 

sniegts biedrības 2022.gada 18.oktobrī nosūtītajā vēstulē Nr. 10/03 Veselības ministrijai, Tieslietu 

ministrijai, Zemkopības ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tomēr 

uz to nav saņemta atbilde vai skaidrojums. 

 

2. Ietekme uz nozares uzņēmumu budžetu un iedzīvotāju sociālo situāciju 

Projektā piedāvātās dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšanas izmaiņas, rada būtiskus riskus, kas 

saistīti ar ūdenssaimniecības uzņēmumu finansiālo kapacitāti, nepieciešamajām investīcijām 

jaunieviesto prasību par dzeramā ūdens kvalitāti un sabiedrības informēšanu sasniegšanai. 
Biedrības ieskatā Projekta anotācijā būtu nepieciešams izvērtēt tā ieviešanas ietekmi uz 

ūdensapgādes tarifiem, jo tajos potenciāli jāiekļauj izmaksas gan jaunu ūdens sagatavošanas 

tehnoloģiju ieviešanu, kuru kapitālizmaksas un ekspluatācijas izmaksas nav salīdzināmas ar līdz 
šim plaši izmantotajām ūdens sagatavošanas metodēm, piemēram, atdzelžošanu, un ir vairākkārt 

augstākas, gan par papildu darbinieku algošanu, kas nodrošinātu jaunieviesto prasību ievērošanu 

un sabiedrības informēšanu. Biedrībasprāt, tarifa pieaugumi varētu būt ļoti ievērojami un mērāmi 

nevis procentos, bet reizēs, salīdzinot ar šī brīža ūdensapgādes tarifiem, it īpaši mazajās 
apdzīvotajās vietās, līdz ar to tiktu apdraudēta iedzīvotāju sociālā situācija un dzeramā ūdens 

pieejamība, jo tā izmaksas nebūtu samērojamas ar mājsaimniecību ienākumiem. Līdz ar to, pirms 

Projekta ieviešanas, ir nepieciešams veikt aplēsi par nepieciešamajiem finanšu resursiem tā 

ieviešanai, to ietekmi uz ūdenssaimniecības tarifiem, kā arī identificēt iespējamos valsts un 

pašvaldību finanšu atbalsta un investīciju instrumentus. 

 

3. Kritiskās infrastruktūras iespējamie apdraudējumi 

Projekta 8.nodaļā ir detalizēti aprakstītas prasības par informācijas nodošanu institūcijām un 
sabiedrībai, tomēr, biedrības ieskatā visa šī nodaļa ir jāpārskata sadarbībā ar valsts drošības 

iestādēm, Iekšlietu ministriju un Aizsardzības ministriju, jo pārlieku detalizētas informācijas 

sniegšana, piemēram, par ūdensapgādes sistēmas ūdens ņemšanas vietām, var apdraudēt sistēmu 

darbību un līdz ar to arī sabiedrības drošību.  

 

4. Papildu komentāri 

Nepieciešams izstrādāt augstas detalizācijas un viegli saprotamus norādījumus visu ar 

Direktīvu saistīto aktivitāšu ieviešanai – auditmonitoringa papildinājumiem, dzeramā ūdens 

risku izvērtējumu izstrādei (upju baseinu risku novērtējumi, dzeramā ūdensapgādes 

sistēmu risku novērtējumi, iekšējo ūdensapgādes sistēmu risku novērtējumi), kontrolei un 

uzraudzībai, u.c. 
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Projektā iekļautā terminoloģija, jaunieviestās normas un prasības ir ļoti plaši interpretējamas un bieži 

vien praktiski nepiemērojamas, piemēram, 7.punkts, kura būtība neko konkrētu nenosaka “Ūdensapgādes 
sistēma atbilst normatīvajos aktos par būvnormatīviem noteiktajām prasībām. Neviena rīcība vai 

pasākums, tostarp ūdensapgādes iekārtu ekspluatācija, remonts vai maiņa, šo noteikumu izpildei 

nepasliktina dzeramā ūdens kvalitāti vai nepalielina piesārņojumu dzeramā ūdens ņemšanas vietās, radot 
draudus cilvēku veselībai”. Detalizēti komentāri par atsevišķiem projekta punktiem ir apkopoti vēstules 

pielikumā, tomēr, publiskās apspriešanas īsajā termiņā (neproporcionāls Projekta svarīgumam un ietekmei 

uz sabiedrību, kā arī līdz šim ne biedrība, ne nozares pārstāvji nav tikuši iesaistīti Projekta izstrādes 

procesā) nav bijis iespējams konstatēt visas Projektā esošās nepilnības un piedāvāt korektas attiecīgo 
punktu redakcijas, līdz ar to Projekta turpmākajās virzības stadijās iespējams tiks konstatētas papildu 

nepilnības. 

 

Biedrība pauž gatavību aktīvi iesaistīties Projekta pilnveidošanā un ar tā ieviešanu saistīto normatīvo 

aktu izstrādē un ieviešanā, kā arī uzskata, ka šajā Projekta virzības stadijā ir nepieciešamas detalizētas un 

multidisciplināras diskusijas, lai nodrošinātu nepārtrauktu, kvalitatīvu un sabiedrībai drošu ūdensapgādes 

pakalpojumu sniegšanu. 

 
Pielikumā: Iebildumi un priekšlikumi par Ministru kabineta noteikumu projektu "Dzeramā ūdens obligātās 

nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" uz 7 (septiņām) lapām. 

 

Ar cieņu, 

Izpilddirektors                                S.Dejus 

 

S.Dejus, 26591517 
sandis@lwwwwa.lv 

 

 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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