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1. sadaļa. Mērķis un darbības sfēra
1. nodaļa (mērķis)
Šī likuma mērķis ir nodrošināt upju sistēmu un gruntsūdeņu sociāli atbilstošu
izmantošanu un pārvaldīšanu.
2. nodaļa (upju sistēmas un gruntsūdeņu definīcija šī likuma izpratnē)
Upju sistēma apzīmē visu stāvošu un tekošu ūdeni ar pastāvīgu plūsmu, ar
attiecīgu dibenu un krastiem līdz augstākajam parastā plūdu ūdens līmenim. Pat, ja
atsevišķas upes sistēmas daļas plūst zem zemes vai glečeriem, tā ir uzskatāma par
upes sistēmu visā tās apjomā. Gultnes bez pastāvīgas plūsmas arī ir uzskatāmas par
upju sistēmām, ja tās ir skaidri nodalāmas no savas apkārtnes.
Šī Likuma noteikumi arī attiecas uz
a) mākslīgām gultnēm ar pastāvīgu plūsmu, izņemot caurules un tuneļus;
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b) mākslīgiem rezervuāriem, kas ir tieši saistīti ar gruntsūdeņiem vai ar upes
sistēmu;
Likums ir attiecināms uz upju sistēmām, kuras robežojas ar jūru, ja
a) vidējas plūsmas normas gadījumā upes sistēma atrodas virs jūras līmeņa
normāla bēguma apstākļos;
vai
b) dibenu raksturo svaiga ūdens ieplūde.
Karalis var noteikt
a) kur atrodas robeža ar cietu zemi, atbilstoši 1. rindkopai;
b) kur atrodas robeža ar jūru, atbilstoši 3.rindkopai;
c) ka Likums pilnā apjomā vai daļēji attiecināms uz polleri (noapaļotu fjordu
ar šauru ieteku) un citām norobežotām ūdenstilpnēm, kurām nav izejas uz
jūru, kad tās var loģiski uzskatīt par ūdens sistēmas ekvivalentu;
d) apjomu, kura ietvaros šī Likuma nosacījumi attiecas uz mākslīgām ūdens
gultnēm un rezervuāriem;
e) ka ārpus 9. nodaļas ietvariem Likums attiecas (pilnā apjomā vai daļēji) uz
cauruļvadiem un tuneļiem, kuros ūdens tek zem spiediena.
Gruntsūdens apzīmē ūdeni grunts piesātinātajā zonā.
3. nodaļa (definīcijas)
Šajā Likumā izmantotas sekojošas terminu definīcijas:
a) līdzekļi upes sistēmā: gultnes iekārtas un citi līdzekļi upes sistēmā, kuri
pēc savas dabas spēj ietekmēt plūsmas apjomu, ūdens līmeni, upes gultni
vai straumes virzienu vai ātrumu, vai ūdens fizisko vai kvalitāti jebkurā
veidā, izņemot piesārņojumu;
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b) ūdens gultnes aprīkojums: celtne vai struktūra ūdens sistēmas iekšienē vai
virs tās, kas nav virszemes līnijas;
c) pastāvīga plūsma: ūdens plūsma, kura pie vidējās temperatūras virs
sasalšanas punkta neizžūst dabisko cēloņu iespaidā biežāk nekā vidēji
katros desmit gados;
d) augstākais parastais plūdu līmenis: ūdens līmenis augstāko plūdu laikā,
kurš empīriski ir sagaidāms vidēji katros desmit gados.
4. nodaļa (šī Likuma darbības sfēra)
Karalis var noteikt apjomu, kādā šis Likums ir piemērojams attiecībā uz
Svalbordu, Jana Maijena zemi un atkarīgajām teritorijām, un var noteikt šīm
teritorijām tādus īpašus likumus, kādi nepieciešami atbilstoši vietējiem apstākļiem.
Likums attiecas uz pārrobežu upju sistēmām, ņemot vērā ierobežojumus, kas
izriet no parastajiem starptautiskajiem likumiem vai konvencijām, kurām karalis ir
pievienojies. Upju sistēmas, kuras veido vai šķērso robežu ar citu valsti, uzskatāmas
par pārrobežu upju sistēmām. Karalis var izdot noteikumus, lai ieviestu likumus
atbilstoši starptautiskajai likumdošanai.
Likums ir spēkā attiecībā uz pārrobežu upju sistēmām, kuras robežojas ar
Zviedriju, ja tas ir saskaņā ar 1931. gada 12. jūnija likumu Nr. 1, atbilstoši līgumam
starp Norvēģiju un Zviedriju attiecībā uz konkrētiem jautājumiem sakarā ar 1929.
gada 11. maija Ūdens sistēmu likumu.

2. sadaļa. Vispārējie likumi attiecībā uz upju sistēmām
5. nodaļa (pārvaldība un pienācīgas rūpes)
Visiem nepieciešams rūpēties, lai nepieļautu kaitējumu vai traucējumu
sabiedriskajām vai privātajām interesēm, veicot upju sistēmu ekspluatāciju.
Upju sistēmās veicamos pasākumus nepieciešams ieplānot un ieviest dzīvē tādā
veidā, lai iespējami mazāk kaitētu vai apgrūtinātu sabiedriskās vai privātās intereses.
Šis pienākums ir spēkā tik ilgi, kamēr tas ir izpildāms bez neproporcionāliem
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izdevumiem vai neērtībām. Ūdens sistēmu instancēm ir tiesības izstrādāt papildu
likumus, kas plāno, ievieš un pārvalda konkrētus pasākumu tipus upes sistēmā.
Upju sistēmās veicamajiem pasākumiem ir jāatbilst visām prasībām, kuras var
saprātīgi noteikt, lai nodrošinātos pret riskiem, kas apdraud cilvēkus, īpašumu vai
apkārtējo vidi.
6. nodaļa (attiecības ar Likumu par kaimiņu īpašumiem /LKI/)
LKI noteikumus var pielietot attiecībā uz pasākumiem, kuri ietekmē upju sistēmu
kaimiņus, ja šajā nodaļā nav paredzēts citādi.
LKI noteikumi 6. – 8. nodaļā par kaimiņu informēšanu un novērtēšanu nav
piemērojami attiecībā uz pasākumiem, kuriem nepieciešama licence, saskaņā ar šo
likumu vai 1917. gada 14. decembra Likumu par gultnes regulēšanu.
Kaimiņš nevar pieprasīt veikt korektīvus pasākumus saskaņā ar LKI 10. nodaļu,
ja pasākumi ir atļauti saskaņā ar šo likumu vai Likumu par gultņu regulēšanu.
Kaitējums vai traucējums, kurš ir pieļaujams saskaņā ar šo Likumu, nav par
šķērsli, lai pieprasītu attīstītājam samaksāt kompensāciju vai atlīdzināšanu, ja vien tas
atbilst Likumam par kaimiņu īpašumiem.
7. nodaļa (ūdens plūsma upju sistēmās un iesūkšanās zemē)
Nevienam nav tiesību traucēt ūdens plūsmu upju sistēmās, nesaņemot pilnvaru,
kāda paredzēta šajā Likumā.
Zemes attīstīšanu un cita veida izmantošanu vajadzētu veikt tā, ka nokrišņi
joprojām spētu iesūkties zemē. Ūdens sistēmu instances drīkst ieviest pasākumus, kuri
uzlabos iesūkšanos zemē, ar nosacījumu, ka tas ir izdarāms bez nesamērīgiem
izdevumiem.
8. nodaļa (pasākumi, kuriem nepieciešama licence)
Neviens nedrīkst ieviest pasākumus upju sistēmā, kuri var radīt ievērojamu
kaitējumu vai traucējumu jebkādām sabiedriskajām interesēm upju sistēmā vai jūrā,
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izņemot gadījumus, kad tas tiek darīts, ievērojot 12. nodaļā vai 15. nodaļā minētos
noteikumus, vai kad ir ūdens sistēmu instances izsniegta licence.
Ūdens sistēmu instances ar saviem priekšrakstiem vai individuālā kārtībā var
paredzēt, ka jāsaņem licence tādu pasākumu veikšanai ārpus upes sistēmas, kas var
būtiski ietekmēt upes sistēmu. Šādā gadījumā ir spēkā arī citi Likuma paragrāfi
attiecībā uz pasākumiem upes sistēmā, izņemot pilnvarojumu saskaņā ar 18. nodaļu,
lai pieprasītu iepriekšēju lēmumu par to, vai uz pasākumiem ir attiecināma prasība par
licenzēšanu.
Ja nepieciešams nekavējoties ieviest pasākumus upju sistēmā, kas pakļauti 1.
rindkopai, lai nepieļautu materiālos zaudējumus, vajag par to pēc iespējas ātrāk
informēt ūdens sistēmu instances. Nepieciešamības gadījumā ūdens sistēmu instances
var izdot rīkojumus par tā konstrukciju un veikt koriģējošu pasākumu.
Citi 3. sadaļas noteikumi attiecas uz prasību saņemt licenci un licenzēšanas
procesu.
9. nodaļa (kvalitātes standarti upju sistēmām)
Ūdens sistēmu instances var izstrādāt kvalitātes standartus upju sistēmām, starp
citu arī attiecībā uz plūsmas tempu, vielu sastāvu un sugu sastopamību upju sistēmā,
un noteikumus par ūdens sistēmu instanču pienākumiem gadījumā, ja kvalitātes
standarti netiek sasniegti. Kvalitātes standarti, kuriem jābūt saistošiem, īstenojot valsts
iestāžu darbību, jāiedibina atbilstoši Publiskās administrēšanas likumā paredzētajiem
regulēšanas noteikumiem.
Kvalitātes standarti piesārņojošām vielām jāiedibina atbilstoši Piesārņojuma
kontroles likumam.
10. nodaļa (ūdens ņemšana un minimāli pieļaujamais plūsmas temps)
Kad ūdens tiek ņemts vai novirzīts,mainot plūsmas tempu upēs vai straumēs ar
pastāvīgu plūsmu, jāsaglabā vismaz parasta zemā ūdens plūsma, ja šajā nodaļā nav
paredzēts citādi. Tas pats jāievēro, kad ūdeni aizkavē ar dambi.
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Izsniedzot licenci ūdens ņemšanai, novirzīšanai vai aizdambēšanai, saskaņā ar
īpašu novērtējumu speciāli jānorāda noteikumi un apstākļi, nosakot minimāli pieļauto
plūsmas tempu upēs un straumēs. Pieņemot lēmumu, īpaša uzmanība jāpievērš tam,
lai saglabātu
a) ūdens līmeņus,
b) upes sistēmas nozīmi florai un faunai,
c) ūdens kvalitāti un
d) gruntsūdeņu daudzumu.
Ūdens sistēmu instances var dot atļauju atsevišķos gadījumos pieļaut novirzes no
noteikumiem un apstākļiem, kas paredzēti pirmajā un otrajā rindkopā, kad netiek
nodarīts kaitējums apkārtējai videi.
11. nodaļa (piekrastes veģetācija)
Upju sistēmu krastos ar pastāvīgu plūsmu nepieciešams saglabāt ierobežotu
dabisku augu valsts joslu, lai nepieļautu nokrišņu noteci un nodrošinātu dabisko vidi
augiem un dzīvniekiem.Taču šis nosacījums neattiecas uz būvēm, obligātā kārtā
saistītām ar upes sistēmu, vai kur nepieciešama sprauga, kas nodrošina pieeju upes
sistēmai.
Zemes īpašniekam, attīstītājam un ieinteresētajām varas iestādēm ir tiesības
pieprasīt, lai vietējās varas iestādes nosaka joslas platumu. Platumu iespējams noteikt
arī juridiski saistošos plānos, saskaņā ar Plānošanas un celtniecības likumu.
Īpašos gadījumos ūdens sistēmu instances var atļaut atbrīvojumu no pirmajā
rindkopā minētās prasības.
12. nodaļa (upes tecējuma atjaunošana)
Ja upe vai strauts uzņem jaunu tecējumu, aizsērē nogulšņu dēļ vai tiek
padziļināta, sākotnējo tecējumu, nesaņemot 8.nodaļā minēto atļauju, ir iespējams
e) rekonstruēt trīs gadu laikā, ja izmaiņas izraisa viens gadījums;
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f) zemi izņemt vai piepildīt līdz tam dziļumam vai platumam, kāds upei vai
straumei bija pirms pieciem gadiem.
Par pirmajā rindkopā minēto rekonstrukciju, kas var izraisīt ievērojamu kaitējumu
vai traucējumu jebkādām sabiedriskām interesēm, jāziņo ūdens sistēmu instancēm.
Rekonstrukciju drīkst veikt pats zemes īpašnieks, citi īpašnieki upes sistēmā, vai
ūdens sistēmu instances.
Sakarā ar rekonstrukciju, kas minēta pirmajā rindkopā,citas personas var izmantot
īpašumu ar nosacījumu, ka tas nerada materiālu kaitējumu vai traucējumu, no kā
iespējams saprātīgi izvairīties.Zemes īpašnieku par to nepieciešams savlaicīgi
brīdināt.
Dīķus lauksaimnieciskos vai mežkopības zemes gabalos var iztīrīt, nesaņemot
licenci, saskaņā ar 8. nodaļu, ievērojot noteikumus, kurus nosaka 1965. gada 21. maija
Likums par mežkopību un mežu aizsardzību, un 1995. gada 12. maija Likums Nr. 23
par zemi.
Attiecībā uz bebru dambjiem tiek pielietots 1981. gada 29. maija Likums nr. 38
par savvaļas dzīvniekiem un savvaļas dzīvnieku izplatības vidi.
13. nodaļa (vispārīgais noteikums par zemes īpašnieka tiesībām)
Upes sistēma pieder tās zemes īpašniekam, kura tā atrodas, ja vien tas nav
definēts ar speciālu juridisku statusu. Ja visa vai daļa upes sistēmas atrodas uz kopēji
pārvaldīta īpašuma, īpašuma attiecības starp kopīpašniekiem regulē 1965. gada 18.
jūnija Likums Nr. 6 par attiecībām starp kopīpašniekiem.
Īpašniekiem abās upes sistēmas pusēs ir vienādas tiesības izmantot tās
hidrospēku, ja vien īpaša likumdošana neparedz citādi.
Zemes īpašnieks var pretoties citiem attiecībā uz viņam piederošas upes sistēmas
izmantošanu, neizmantojot īpašu juridisko pamatojumu. Likumdošanā paredzētajos
ietvaros zemes īpašnieks drīkst pats kontrolēt upes sistēmu, ja to neierobežo īpašas
tiesības.
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Ūdens sistēmu instances var noteikt ierobežojumus uz īpašuma tiesībām,
rūpējoties par nākotnē plānoto dzeramā ūdens apgādi. Šādu ierobežojumu nedrīkst
uzlikt uz periodu, ilgāku par pieciem gadiem. Ierobežojumu var atjaunot vienreiz uz
ne vairāk kā līdz pieciem papildus gadiem.
14. nodaļa (upes sistēmu atvēršana)
Ūdens sistēmu instances, sniedzot paziņojumu sešus mēnešus iepriekš, var atvērt
iepriekš slēgtu upes sistēmu. Zemes īpašniekam ir tiesības saņemt kompensāciju
saskaņā ar 1984. gada 6. aprīļa Likumu Nr. 17 attiecībā uz kompensāciju par
nekustamā īpašuma ekspropriaāciju sakarā ar sistēmas atvēršanu. Ja nepastāv cita
vienošanās, kompensācijuas apjomu nosaka saskaņā ar novērtējumu, ko pieprasa
ūdens sistēmu instances.
15. nodaļa (papildu noteikumi attiecībā uz zemes īpašnieka veikto ūdens ņemšanu)
Zemes īpašnieks upes sistēmas ietvaros drīkst bez licences ņemt ūdeni savas
saimniecības vajadzībām un mājlopiem uz sava īpašuma, saskaņā ar 8. nodaļu. Šis
noteikums ir spēkā, ja vien ūdens ņemšana nav pretrunā ar 5. un 10. nodaļas
noteikumiem.
Ūdens trūkuma gadījumā zemes īpašniekam upes sistēmas ietvaros ir vienādas
tiesības nepieciešamības gadījumā ņemt ūdeni sekojošām vajadzībām šādā secībā
1. pastāvīga mājsaimniecība,
2. mājas dzīvnieki.
Ja nepieciešams, ūdens sistēmu instances var izdot papildu administratīvos
dekrētus attiecībā uz ūdens sadalīšanu un ūdens iedalīšanas regulēšanu tā trūkuma
apstākļos, ņemot vērā blakus esošos īpašumus, kuri neskar upes sistēmu un
sabiedriskā intereses. Ja ūdens sistēmu instances saņem lūgumu pieņemt lēmumu par
ūdens sadalīšanu vai regulēšanu, lēmums par lūguma ievērošanu/neievērošanu ir
uzskatāms par atsevišķu lēmumu.
Zemes īpašnieka tiesības uz ūdens ņemšanu saskaņā ar otro rindkopu ir spēkā arī
attiecībā uz atļautajiem pasākumiem upes sistēma, kurus paredz 8. nodaļa,ja vien
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atļaujas izdevējs neparedz citu ūdens piegādes veidu. Katrā ziņā ūdens sistēmu
instances noteikumos par ūdens tilpņu izmantošanu, vai par atļaujas nosacījumiem var
paredzēt, ka ūdens ņemšanas tiesības tiek ierobežotas līdz konkrētam daudzumam, vai
arī tiek pilnīgi anulētas, tā vietā atļaujas saņēmējs samaksā kompensāciju par
radītajiem zaudējumiem vai neērtībām.
16. nodaļa (sabiedrības tiesības izmantot upes sistēmas)
Ikviens var izmantot upes sistēmu sekojošām vajadzībām:
a) ūdens ņemšanai, neizrokot grāvju, vai izmantojot pastāvīgu cauruļvadu
vai dzinēja spēku;
b) peldēšanai, saskaņā ar 1957. gada 28. jūnija Likumu attiecībā uz atpūtu
pie dabas;
c) bezmotora satiksmei;
d) motorizētai satiksmei atklātās vai ledus klātās upju sistēmās, kas notiek
saskaņā ar 1977. gada 10. jūnija Likumu Nr. 82 attiecībā uz motorizētu
satiksmi nekultivētās zemes platībās un ūdenstilpēs, un zemes īpašnieks
nav to aizliedzis, kā norādīts otrajā rindkopā.
Upes sistēmu izmantošana saskaņā ar pirmo rindkopu notiek, ņemot vērā, lai tā
neradītu ievērojamu traucējumu zemes īpašniekam vai citiem lietotājiem. Zemes
īpašniekam ir tiesības aizliegt motorizēto satiksmi upju sistēmā. Ūdens sistēmu
instances var noraidīt šādu aizliegumu, ja pēc interešu izvērtēšanas to uzskatītu par
nepamatotu. Ūdens sistēmu instancēm ir tiesības atļaut iekasēt saprātīgu maksu par
braukšanu pa kanāliem un upju sistēmām, kuras ir pielāgotas šim nolūkam.
Ikvienam ir tiesības atgūt priekšmetus, kas ir nogrimuši upes sistēmās, un
pludināt baļķus upes sistēmās, kuras ir pietiekami dziļas baļķu pludināšanai, ar
noteikumu, ka tas nav saistīts ar prasību saņemt licenci saskaņā ar 8. nodaļu. Ja
atgūtais priekšmets būtu uzskatāms par nozaudētu īpašumu, ir spēkā 1953. gada 29.
maija Likumu par pazaudētu īpašumu. Ja to nepieciešams uzskatīt par atkritumu,
stājas spēkā Likums Nr.3 par piesārņojuma kontroli. Attiecībā uz makšķerēšanas
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tiesībām, ir spēkā 1992. gada 15. maija Likuma Nr. 47 noteikumi attiecībā uz
lašveidīgajām un saldūdens zivīm utt.
17. nodaļa (tiesības uz ezeru centrālo daļu)
Valsts kontrolē lielāko ezeru neierobežoto centrālo daļu. Ja ezers atrodas uz
valstij piederoša kopīpašuma, centrālo daļu ieskaita kopējās zemes daļā.
Privātpersonām ir tiesības izmantot centrālo daļu atbilstoši likumdošanai vai uz cita
juridiska pamata.

3. sadaļa. Papildu informācija attiecībā uz licencēm, lai veiktu
darbības upes sistēmā utt.
18. nodaļa (īpašs lēmums attiecībā uz prasību saņemt licenci)
Ūdens sistēmu instances ar likumu vai atsevišķu lēmumu var noteikt, vai
pasākumu veikšanai upju sistēmā ir nepieciešama licence saskaņā ar 8. nodaļu, vai arī
izstrādāt noteikumus, paredzot, ka par konkrētiem pasākumiem upes sistēmā
nepieciešams informēt ūdens sistēmu instances. Ūdens sistēmu instancēm jāizdod
atsevišķi lēmumi saskaņā ar pirmo rindkopu, ja attīstītājs, iesaistītā kompetentā
iestāde vai citas puses ar juridisku interesi to pieprasa, un instance drīkst aizliegt to
izpildīšanu, pirms tiek pieņemts lēmums. Ja iesniedz apelāciju par lēmumu, pieprasot,
ka pasākuma veikšanai nepieciešama licence, tas nekavē lēmuma stāšanos spēkā.
Attiecīgi ir spēkā 27. nodaļas nosacījumi.
19. nodaļa (īpaši noteikumi par hidroelektrostaciju attīstīšanu)
Licence, kas nepieciešama hidroelektrostacijas attīstīšanai, ieskaitot gultnes
regulēšanu, tiek izsniegta saskaņā ar 1917. gada 14. decembra Likumu Nr. 17
noteikumiem attiecībā uz gultnes regulēšanu (Gultnes regulēšanas likums), ja tas
izriet no tā Likuma 1. un 2. nodaļas. Taču šis Likums attiecas uz tādu gultnes
regulēšanu, ciktāl nav spēkā atvieglinājumi saskaņā ar šo likumu, vai Gultnes
regulēšanas likumā nav iedibināti speciāli noteikumi.
Attiecībā uz minimāla uzpludinājuma hidroelektrostacijām ar vidējo gada ūdens
izstrādi virs 40 gigavatstundām, ir spēkā Gultnes regulēšanas likuma 5. nodaļas punkti
a-d un f, 6. nodaļa un 8. nodaļas 1. rindkopa, nevis šī Likuma 20. un 23.-25 nodaļa.
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Gultnes regulēšanas likuma 10. nodaļas 3. apakšnodaļa, 12. nodaļas 1-13., 16-20., 21.
apakšnodaļa, izņemot trešo in ceturto rindkopu, 16. nodaļas 1-3. apakšnodaļas, 19.
nodaļa un 20. nodaļa attiecas uz licencēm šādām minimāla uzpludinājuma
hidroelektrostacijām, bet nevis šī Likuma 26. nodaļa un 27.-29. nodaļa. Ja nav
izsniegta licence par minimāla uzpludinājuma hidroelektrostacijām ar vidējo gada
ūdens izstrādi virs 40 gigavatstundām, saskaņā ar 1917. gada 14. decembra Likumu
Nr. 16 attiecībā uz ūdenskritumu, šahtu un cita nekustamā īpašuma iegūšanu
utt.,maksu par licenci noteiks atbilstoši šī Likuma noteikumiem 2. nodaļas 4. rindkopu
nr. 13, - salīdz. šī Likuma 5. nodaļas 3.rindkopas 2. punktu.
Uz citām hidroelektrostacijām šis Likums attiecas pilnā apjomā, tomēr Gultnes
regulēšanas likuma 12. nodaļas 1. apakšnodaļa attiecībā uz būvēšanas termiņiem tiek
pielietota 27. nodaļas vietā.
20. nodaļa (atļauju saskaņošana)
Ūdens sistēmu instances var izstrādāt noteikumus, vai noteikt katrā individuālā
gadījumā, ka saskaņā ar šo Likumu nav nepieciešama licence attiecībā uz
pasākumiem, kuriem
a) nepieciešama atļauja saskaņā ar 7. nodaļas 2. vai 3.paragrāfu, vai 1992.
gada 15. maija Likuma Nr. 47 10. nodaļu attiecībā uz lašveidīgajām un
saldūdens zivīm utt.;
b) nepieciešama atļauja saskaņā ar Likuma par piesārņojuma kontroli 11.
nodaļu, vai noteikumiem, kas izstrādāti saskaņā ar šo Likumu;
c) nepieciešams atbrīvojums no dabas aizsardzības lēmuma saskaņā ar 1970.
gada 19. jūnija Likuma Nr. 63 attiecībā uzdabas aizsardzību, vai tiek
piemēroti kā pārvaldības līdzeklis saskaņā ar Likumu par dabas
aizsardzību;
d) ir izsniegta atļauja zonēšanas plānā vai celtniecības attīstības plānā,
saskaņā ar Plānošanas un celtniecības likumu; vai
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e) ir dots apstiprinājums saskaņā ar noteikumu, izpildot 1965. gada 21. maija
Likuma par mežkopību un meža aizsardzību (17. nodaļa), vai Zemes
likuma 11. nodaļu.
Karalis var izdot regulas, kas nosaka, ka licences izsniegšana saskaņā ar šo
Likumu, atsevišķos gadījumos var aizvietot licences izsniegšanu saskaņā ar
konkrētiem citiem likumiem.
21. nodaļa (gultnes iekārtu rekonstrukcija)
Gultnes iekārtu rekonstrukciju saskaņā ar licenci, kas izdota atbilstoši 8. nodaļai,
var veikt bez jaunas licences, ja darbs tiek uzsākts piecu gadu laikā kopš tā brīža, kad
iekārta pārstāja darboties, un tiek pabeigts saprātīgā tempā. Ūdens sistēmu instances
var vienu reizi pagarināt beigu termiņu.
22. nodaļa (plānošana upes sistēmās)
Pēc tam kad centrālās sabiedriskās varas iestādes ir ierosinājušas māsterplāna
sagatavošanu par upes sistēmu izmantošanu vai aizsardzību lielākam reģionam, ūdens
sistēmu instances var bez turpmākas apspriešanas atlikt vai noraidīt iesniegumu
licences saņemšanai attiecībā uz upes sistēmu, kas ir iekļauta plāna darbības sfērā.
Licenci var izsniegt tikai gadījumā, ja pasākumam nav būtiskas nozīmes plāna
ietvaros.
Kad pirmajā rindkopā minētais plāns ir sagatavots, uz tā balstīsies licenču
iesniegumu izskatīšana. Plānam neatbilstošu iesniegumu var noraidīt bez turpmākas
izskatīšanas. Tikai ministrijai ir tiesības izsniegt licenci par darbībām upes sistēmās,
kas var samazināt hidroenerģētisko jaudu upes sistēmās, kuras plānā ir paredzētas
jaudu palielināšanai.
Māsterplānu dažādu darbību veikšanai vienas upes sistēmas ietvaros ieteicams
izstrādāt atbilstoši Plānošanas un celtniecības likuma noteikumiem.
Upes

sistēmas

ietvaros

paredzētajām

darbībām,

kurām

nepieciešamas

licencēšana, jāsaņem licence saskaņā ar šo Likumu, un licenci nevar aizvietot juridiski
saistoši plāni, kas saskaņoti ar Plānošanas un celtniecības likumu.
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23. nodaļa (iesniegumu saturs; lietas dokumentācija)
Iesniegumā licence saņemšanai, atbilstoši 8. nodaļai, saskaņā ar 65. nodaļas
noteikumiem jāsniedz nepieciešamā informācija par ieplānotajām darbībām, ar to
saistītajām priekšrocībām un trūkumiem, un par to saistību juridiski saistošiem
plāniem, ko paredz Plānošanas un celtniecības likums.
Ūdens sistēmu instances var pieprasīt no iesniedzēja papildu informāciju, un var
nolemt, ka iesniedzējam jāsedz izdevumi sakarā ar izpēti vai ziņojumiem, kuri ir
nepieciešami, lai noskaidrotu darbību priekšrocības un trūkumus. Attiecībā uz
darbībām, kuras pakļautas Plānošanas un celtniecības likuma noteikumiem par
ietekmi uz apkārtējo vidi, ir spēkā minētie noteikumi.
Ja darbības upes sistēmas ietvaros var izraisīt būtiskus zaudējumus vai kaitējumu,
šādas ietekmes novērtējumā jāizskata attiecīgas alternatīvas, kā citāds izvietojums,
citādi tehniskie risinājumi vai citāds projekts. Ja darbības atstās cita veida iespaidu uz
upes sistēmas izmantošanu, novērtējumā nepieciešams šādu iespaidu precizēt.
24. nodaļa (iesniegumu publicēšana)
Iesniegumu nepieciešams publicēt, saskaņā ar Likumu par informācijas brīvību.
Par iesniegumu jāpublicē paziņojums uz iesniedzēja rēķina, saskaņā ar
Plānošanas un celtniecības likuma noteikumiem (27-1. nodaļa. Nr.2). Ūdens sistēmu
instances var atbrīvot iesniedzēju no publicēšanas nepieciešamības, ja
a) paziņošanu par konkrētio lietu var veikt kādā citā veidā;
b) ir skaidrs, ka izskatīšanu nepieciešams atlikt saskaņā ar 22. nodaļu; vai
c) ir skaidrs, ka iesniegumu nepieciešams noraidīt.
25. nodaļa (kritēriji licences izsniegšanai)
Licenci iespējams izsniegt tikai ar noteikumu, ka no pasākuma gūstamais labums
pārsver kaitējumu un traucējumu sabiedriskajām un privātajām interesēm konkrētajā
upes sistēmā vai ūdens sateces teritorijā.
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Ja pasākumiem ir pastāvīgs raksturs, vai kāda cita iemesla dēļ tie atstāj ilgtermiņa
iespaidu, pirmajā rindkopā minēto prasību jāievēro ilgākā laika periodā.
26. nodaļa (licences noteikumi un nosacījumi)
Licences noteikumiem un nosacījumiem jābūt izstrādātiem tādā veidā, lai
neitralizētu kaitējumu un traucējumu sabiedriskajām un privātajām interesēm. Jāliek
uzsvars uz garantijām, kas nepieļauj kaitējuma nodarīšanu cilvēkiem, īpašumam vai
apkārtējai videi, nodrošinot, ka pasākumi ir iespējami labi pielāgoti apkārtnei un
saglabā dabisko ūdens faunu. Cita starpā, jānosaka noteikumi un nosacījumi, kuri
a) nodrošinātu

pret

kaitējuma

nodarīšanu

sakarā

ar

projekta

un

funkcionālajām prasībām, un prasībām par gultnes iekārtu nepieciešamo
uzturēšanu;
b) nodrošinātu attīrīšanu vai rekonstrukciju pēc iekārtu slēgšanas;
c) pielāgotu iekārtas, lai tās varētu izmantot citām vajadzībām;
d) ļautu citiem piedalīties upes sistēmā veicamajos pasākumos;
e) mazinātu kaitējumu un traucējumu saistībā ar agrākajiem pasākumiem,
kas veikti upes sistēmā, ieskaitot straumju atjaunošanu, riska zonu
atjaunošana un cita veida dabisko teritoriju atjaunošana, ja tas ir saprātīgi
saistīts ar licences objektu.
Ja upes sistēmā veicamie pasākumi var ietekmēt caurplūdumu un ūdens līmeni,
jāparedz caurplūduma un ūdens līmeņa ierobežojumi saskaņā ar 10. nodaļu, un
nepieciešamības gadījumā jāizstrādā instrukcijas par to, kā rezervuāra darbībai
jānotiek.
Licencē, kas izdota attiecībā uz upes sistēmā veicamajiem pasākumiem, kuri var
radīt ievērojamas neērtības cita veida izmantošanai upes sistēmas vai ūdens sateces
teritorijā, izstrādātājam var izstrādāt noteikumus un nosacījumus, lai atvieglotu šādu
izmantošanu citā vietā, vai šim nolūkam piešķirtu subsīdijas.
Licenci var izdot uz ierobežotu laiku. Licence izdevējs var nolemt, ka licenci
nepieciešams pēc zināma laika perioda pārskatīt.
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Var izstrādāt noteikumus un nosacījumus par nodrošinājumu jebkurā atbildības
gadījumā, lai samaksātu kompensāciju par pasākumu radīto kaitējumu vai traucējumu.
Ja attīstītājam pašam pieder zeme, uz kuras paredzēts veikt pasākumus, un pasākumi
acīmredzami neizraisīs kaitējumu vai traucējumu,

ūdens

sistēmu

instances

var

atbrīvot attīstītāju no nepieciešamības veikt novertējumu, lai noteiktu iespējamo
kompensāciju.
27. nodaļa (licences anulēšana)
Licence zaudē spēku, ja celtniecības darbs netiek uzsākts vēlākais trīs gadu laikā
pēc tā izsniegšanas. Tas pats nosacījums ir spēkā, ja vēlāk celtniecības darbs tiek
pārtraukts uz vairāk kā diviem gadiem. Ūdens sistēmu instances var vienreiz pagarināt
laika ierobežojumu uz laiku līdz trīs gadiem.
28. nodaļa (licences pārveidošana)
Īpašos gadījumos ūdens sistēmu instances var anulēt vai papildināt noteikumus
un nosacījumus, vai noteikt jaunus noteikumus un nosacījumus, aizstāvot sabiedriskās
vai privātās intereses. Jāapsver zaudējumi, kādus papildinājums radīs licences
saņēmējam, un priekšrocības un zaudējumus, kas citā veidā saistās ar papildinājumu.
Šis nosacījums neattiecas uz pasākumiem, uz kuriem attiecas 1917. gada 14.
decembra Likums Nr. 17 par gultnes regulēšanu.
29. nodaļa (pārveidojumu izskatīšana)
Izskatot gadījumus, uz kuriem attiecas 28. nodaļa, būs spēkā 23. nodaļas
noteikumi, ciktāl tie ir pielietojami.
Izmaiņas likumos par ūdens krātuvju izmantošanu, kas atļauj licences turētājam
mainīt ūdens līmeni, vai caurteci, jāiesniedz apspriešanai, saskaņā ar Sabiedriskās
pārvaldīšanas likuma noteikumiem par priekšrakstiem, un tie jāpublicē saskaņā ar
Plānošanas un celtniecības likuma noteikumiem (27-1. nodaļa, nr.2). Ūdens sistēmu
instancēm jānotur atklātas sanāksmes, izskatot gadījumu uz iesniedzēja rēķina, ja vien
Ministrija viņu no tā neatbrīvo.
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4. sadaļa. Kopīgie pasākumi
30. nodaļa (kopīgo pasākumu sekmēšana)
Ūdens piegādei vai drenāžai veicamos pasākumus nepieciešams iespēju robežās
ieviest tā, lai no tā gūtu labumu citi zemes īpašnieki.
Kad ūdens sistēmu instances izskata iesniegumu pa licences piešķiršanu, saskaņā
ar 8. nodaļu par ūdens piegādi vai drenāžu, tām nepieciešams ar sabiedrisku vai
individuālu izziņošanu noskaidrot, vai šādi pasākumi atbilst arī citu iesaistīto pušu
vajadzībām. Licences noteikumos un nosacījumos ūdens sistēmu instances var
detalizēti noteikt, kā tam jānotiek, cita starpā nosakot, ka citas iesaistītās puses varēs
piedalīties īpašumtiesībās vai subsīdijā (sal. 31. nodaļu).
31. nodaļa (kā atlīdzina kopīgo pasākumu izdevumus)
Ikviens, kas saņem būtisku labumu no upes sistēmā veicamajiem pasākumiem vai
gruntsūdens izmantošanas, ir uzskatāms par dalībnieku šajos pasākumos attiecībā uz
nepieciešamo izdevumu sadalīšanu attiecībā uz uzstādīšanu, apkalpi vai ekspluatāciju.
Dalībnieki var noslēgt līgumu par to, kā tiek sadalīti ar pasākumu saistītie
izdevumi.
Ja saskaņā ar dalībnieku vienošanos vai īpašiem noteikumiem netiek sadalīti visi
kopīgie izdevumi, tos var sadalīt starp dalībniekiem
a) ar ūdens sistēmu instances lēmumu. Lēmums stājas spēkā ar pielikumu;
b) ar novērtējumu, ko pieprasa dalībnieks vai saskaņā ar ūdens sistēmu
instances rekomendāciju;
c) likvidējot kopīgas īpašumtiesības uz zemi – pēc dalībnieka pieprasījuma
vai saskaņā ar ūdens sistēmu instances rekomendāciju, ja upes sistēmā
veicamie pasākumi ir saistīti ar citiem pasākumiem, kas pakļauti
likvidēšanai.
Kopīgos izdevumus drīkst sadalīt tikai starp dalībniekiem, kuri gūst labumu no tā.
Ja viena daļa pasākumu ir atkarīga no citas daļas, no kuras gūst labumu vairāk nekā
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viena persona, izdevumus par abām daļām nepieciešams sadalīt starp visiem.
Nevienam dalībniekam nav jāapmaksā tik liela daļa no pasākuma kopējiem
izdevumiem, ka minētais dalībnieks nonāk sliktākā stāvoklī, nekā tad, ja šādi
pasākumi nebūtu tikuši veikti.
Karalis var izdot papildu regulas attiecībā uz izdevumu sadalīšanu sakarā ar
kopīgiem pasākumiem.

5. sadaļa. Aizsargātas upes sistēmas
32. nodaļa (aizsargātas upes sistēmas)
Šī Likuma izpratnē aizsargātas upes sistēmas nozīmē upes sistēmas, kurās ar
Stortinga rezolūciju par upes sistēmas aizsardzības plānu, vai citu Stortinga rezolūciju
netiek atļauta hidroelektrostaciju attīstīšana.
Paziņojums par aizsargātām upes sistēmām tiek publicēts Norvēģijas laikrakstā
Law Gazette.
Izmaiņas aizsargāto upju sistēmu apjomā drīkst izdarīt tikai ar Stortinga lēmumu.
Šādas rezolūcijas nepieciešams publicēt Law Gazette.
33. nodaļa (noteikumi attiecībā uz aizsargātām upes sistēmām)
Aizsargātās upes sistēmās aizsardzību nodrošina
a) ar noteikumiem šajā Likumā, ieskaitot īpašos šīs nodaļas noteikumus,
b) ar lēmumu nosacījumiem 1970. gada 19. jūlija Likumā par dabas
aizsardzību,
c) ar juridiski saistošiem plāniem, atbilstoši Plānošanas un celtniecības
Likumam.
Ciktāl upes sistēma ir pakļauta noteikumiem Likumā par dabas aizsardzību, tiek
pielietoti Dabas aizsardzības likuma noteikumi, nevis šī Likuma noteikumi. Tomēr
paliek spēkā Likuma noteikumi par drošību, uzraudzību, kompensāciju un tiesību
izmantošanu. Ja aizsargāta upes sistēma tiek pakļauta saistošam plānam saskaņā ar
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Plānošanas un celtniecības likumu, šī Likuma noteikumi ir spēkā, vienlaikus ar šādu
plānu.
34. nodaļa (hidroeletrostaciju attīstīšana aizsargātās upes sistēmās)
Neviens nedrīkst uzsākt spēkā hidroeletrostaciju attīstīšanu, pretēji Stortinga
lēmumiem par aizsargātām upes sistēmām.
Par visiem hidroelektrostaciju attīstīšanas plāniem jāziņo ūdens sistēmu
instancēm, lai veiktu novērtējumu, pirms pasākumi tiek uzsākti.
35. nodaļā minētie noteikumi ir spēkā, ciktāl tie ir pielietojami attiecībā uz
pasākumiem, kas saistīti ar hidroeletrostaciju attīstīšanu aizsargātās upes sistēmās.
35. nodaļa (citi pasākumi aizsargātās upes sistēmās)
Aizsargātās upes sistēmās, kuru aizsardzību nodrošina šis Likums, pastāvošās
iekārtas var palikt un veicamās darbības var turpināties, ja citādu rīcību neparedz 66.
un 67. nodaļa. Pārējos gadījumos ir spēkā sekojoši speciāli moteikumi:
1. Pastāvošās iekārtas nedrīkst izmantot jaunam mērķim, nesaņemot licenci, kā
paredzēts 8. nodaļā.
2. Ja izmaiņas veicamajās darbībās esošās licences ietvaros ietekmēs upes sistēmas
dabas aizsardzības spējas, tas ir iespējams tikai pēc jaunas licences saņemšanas.
Tas pats attiecas uz darbības uzsākšanu, kuras tika pārtrauktas vismaz piecus
gadus.
3. Pasākumus, kurus veic aizsargātās upes sistēmās saskaņā ar 12. nodaļas pirmo
rindkopu, nevar atbrīvot no prasības saņemt licenci saskaņā ar 8. nodaļu.
4. Ūdens sistēmu instancēm ir tiesības noteikt, ka aizsargātās upes sistēmas īpašās
teritorijās par visiem pasākumiem nepieciešams paziņot.
5. Jaunas iekārtas drīkst atļaut vienīgi gadījumā, ja pret tām nenostājas upes
sistēmas dabas aizsardzības prioritātes.
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6. Pastāvošās iekārtas pārbūve, kas saistīta ar paplašināšanu, ir pieļaujama vienīgi
gadījumā, ja pēc visaptveroša novērtējuma konstatē, ka apstākļi upes sistēmā
dabas aizsardzības apstākļu ziņā paliks tikpat labvēlīgi kā pirms pārbūves.
7. Ūdens ņemšana ir atļauta saskaņā ar 15. nodaļas noteikumiem, taču ūdens sistēmu
instancēm ir tiesības noteikt limitu kopējam ņemamajam ūdens daudzumam.
8. Kad ūdens sistēmu instances pieņem lēmumus attiecībā uz aizsargātu upes
sistēmu saskaņā šo Likumu, izšķirošo nozīmi piešķir tās dabas aizsardzības
priekšrocībām. Ūdens sistēmu instances var noraidīt pieteikumu licences
saņemšanai bez tālākas izskatīšanas. Ja licence tiek piešķirta, lēmuma
pamatojums parādīs apsvērumus par iespējamo ietekmi uz dabas aizsardzības
interesē, un kādēļ to neuzskatīja par izšķirošu, pieņemot lēmumu.
9. Ūdens sistēmu instances var pieņemt lēmumus, lai atjaunotu augu valsti gar
aizsargātām upes sistēmām, kas aug dabiski tajā zonā gar upes krastu, kas ir
paredzēts saistošajā plānā atbilstoši Plānošanas un celtniecības likumam.
Kompensāciju atbilstoši 1984. gada 6. aprīļa Likumam Nr. 17 par kompensāciju
sakarā ar nekustamā īpašuma ekspropriāciju jānosaka atbilstoši novērtējumam,
kuru pieprasa ūdens sistēmu instances.
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6. sadaļa. Nodrošināšana pret kaitējumu
36. nodaļa (noteikumi, kas saistīti ar prasībām par nodrošināšanu)
Ūdens resursu pārvaldīšanas varas institūcijas var izdot noteikumus, lai veicinātu
drošības nodrošināšanu pret kaitējumu cilvēkiem, īpašumam un apkārtējai videi.
37. nodaļa (pasākumu izmantošana upju sistēmas jomā)
Pusei vai pusēm, kas izskatāmajā laikā ir atbildīgas par pasākumiem upju sistēmā,
kas var izraisīt zaudējumus, jānodrošina šādi pasākumi pienācīgā kārtībā. Šis
uzturēšanas pienākums darbojas līdz tam brīdim, kad instalācija tiek juridiski slēgta
saskaņā ar 41. nodaļas nosacījumiem.
Ūdens resursu pārvaldīšanas varas institūcijas var izdot rīkojumus, lai veiktu
pasākumus saskaņā ar pirmās rindkopas nosacījumiem. Varas institūcijām ir jāizskata
jebkāds rīkojums pēc iespējas ātrāk, kad to pieprasa jebkāda juridiski ieinteresētā
puse. Šis lēmums ir personisks pat tad, ja rīkojums nav izdots.
38. nodaļa (avārijas gatavības plāni)
Izstrādātājam, kam ir pasākumu īstenošanas atbildība ūdens sistēmā, kas var radīt
ievērojamu kaitējumu cilvēkiem, īpašumam vai apkārtējai videi, ir jābūt avārijas
gatavības plānam. Plānam ir jānodrošina vadlīnijas par to, kas ir jāpaveic, ja notiek
negadījums vai pēkšņi palielinās risks. Vajadzības gadījumā plāns ir jāmaina vai
jāaizstāj.
Ūdens resursu pārvaldīšanas varas institūcijas var
a) pieprasīt, lai tiktu sagatavots avārijas gatavības plāns un iesniegts apstiprināšanai;
b) izdot rīkojumus plāna izmaiņām;
c) izdot rīkojumus vairākiem izstrādātājiem sadarboties attiecībā uz avārijas
gatavības plānu vai plānu, ko sagatavojusi kopīga organizācija;
d) izdot noteikumus, kas saistīti ar avārijas gatavības plānu un avārijas gatavību
pēkšņiem negadījumiem upju sistēmā.
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39. nodaļa (prasības pret profesionālu kvalifikāciju)
Ūdens resursu pārvaldīšanas varas institūcijas var saskaņā ar noteikumiem vai
personisku lēmumu izvirzīt prasības attiecībā uz tā personāla profesionālo
kvalifikāciju, kas ir atbildīgs par pasākumu pētījumu plānošanu, organizēšanu,
vadīšanu un veikšanu upju sistēmā.
40. nodaļa (pasākumi nopietnās bīstamās situācijās)
Kad apstākļi upju sistēmā rada īpašu un ārkārtīgu bīstamību cilvēkiem, apkārtējai
videi vai īpašumam, ūdens resursu pārvaldīšanas varas institūcijas var norīkot jebkuru
izstrādātāju organizēt savas darbības tā, lai samazinātu bīstamību. Ja atbildīgā puse
neapšaubāmi nav spējīga ievērot savus uzturēšanas pienākumus attiecībā uz
instalācijām, kas rada ievērojama kaitējuma risku, tad ūdens resursu pārvaldīšanas
varas institūcijas var izskatīt nepieciešamo uzturēšanu saskaņā ar 37. nodaļas
nosacījumiem vai slēgšanu saskaņā ar 41. nodaļas nosacījumiem.
Nepieciešamības gadījumā ūdens resursu pārvaldīšanas varas institūcijas var
īstenot pasākumus attiecībā uz trešās puses īpašumu, lai aizsargātu cilvēkus, īpašumu
vai apkārtējo vidi no nopietna kaitējumam specifiska riska. Ja šādi pasākumi tiek
īstenoti attiecībā uz īpašumu, kas nav apdraudēts, tad īpašniekam ir tiesības uz
kompensāciju saskaņā ar noteikumiem, kas attiecas uz atbildību par ārkārtējiem
pasākumiem.

7. sadaļa. Ūdenstilpes instalāciju slēgšana
41. nodaļa (pilnvaras slēgt ūdenstilpes instalācijas)
Ja ūdenstilpes instalācijas īpašnieks vairs nevēlas uzturēt instalāciju, tad instalācija
ir jāaizvāc un upju sistēma ir jāatjauno maksimāli atbilstoši tiem apstākļiem, kādi ir
bijuši pirms instalācijas konstruēšanas. Pirms slēgšanas īpašniekam ir jāinformē visas
ieinteresētās puses pietiekami ilgu laika periodu iepriekš.
Ja slēgšana var radīt materiālu kaitējumu vai neērtības sabiedrības interesēm, tad
nepieciešama licence saskaņā ar 8. nodaļas nosacījumiem. Šāda licence ir jāpiešķir, ja
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vien īpaši motīvi negarantē citu. Ūdens resursu pārvaldīšanas varas institūcijas licencē
var noteikt termiņus un nosacījumus saskaņā ar 26. nodaļas nosacījumiem.
Ūdens resursu pārvaldīšanas varas institūcijas var piešķirt licenci slēgšanai, kas
tiek veikta citādā veidā, kā minēts pirmajā rindkopā, ar nosacījumu, ka tas neradīs
nekādu paaugstinātu bīstamību vai kaitējumu.
42. nodaļa (ūdenstilpes instalāciju nodošana slēgšanas vietā)
Ūdens resursu pārvaldīšanas varas institūcijas var nodot ūdenstilpes instalāciju no
puses, kura vēlas to slēgt, pusei, kura vēlas to uzturēt, ja vien īpašnieks neatsakās no
saviem plāniem to slēgt.
43. nodaļa (kokmateriālu pludināšanas asociāciju likvidēšana)
Pirms kokmateriālu pludināšanas asociāciju likvidēšanas, peldošās kokmateriālu
instalācijas ir jānodod vai jālikvidē saskaņā ar šīs nodaļas noteikumiem, kā arī ir
jāuzsāk cita nepieciešamā uzkopšana, vai nepārtrauktai darbībai un uzturēšanai ir
jānodrošina arī šāda drošība, kā arī ūdens resursu pārvaldīšanas varas institūcijām tā
jāizvirza par maksimālas iespējas atbildības noteikumu. Ūdens resursu pārvaldīšanas
varas institūcijas var norīkot nodrošināt kokmateriālu pludināšanai drošību attiecībā
uz izdevumiem, kas saistīti ar kokmateriālu pludināšanas instalāciju likvidēšanu.

8. sadaļa. Gruntsūdens
44. nodaļa (tiesības uz gruntsūdeni)
Gruntsūdens pieder tās zemes īpašniekam, kur atrodas ūdens, ja vien īpaši tiesiskie
apstākļi nenosaka citu. Ja gruntsūdens daudzums atrodas uz vairāk nekā viena
īpašuma, tad tas ir saistīts ar īpašumiem kā kopīgs, sakarā ar ko katra īpašuma daļa
proporcionāli atbilst tā platībai uz virsmas. 1965. gada 18. decembra Likuma Nr. 6,
10. nodaļas otrā rindkopa attiecībā uz kopīgajām īpašumtiesībām netiek piemērota
šīm kopīgi piederošā īpašuma daļām.
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Tiesības uz gruntsūdeni ir jāizmanto saskaņā ar 10. un 15. nodaļas otrās un trešās
rindkopas prasībām. Gruntsūdens nošķiršana ir jāierobežo attiecībā uz to, kas ir
pieļaujams gruntsūdens rezervuāram.
Par zaudējumiem vai neērtībām, kas attiecas uz gruntsūdens izmantošanas
tiesībām, tiek piemēroti 9. sadaļas noteikumi attiecībā uz kompensāciju par
zaudējumiem, ciktāl tie ir atbilstoši.
45. nodaļa (prasības iegūt licenci par tiesībām uz gruntsūdeni)
Zemes īpašnieks var bez licences nošķirt ūdeni savai mājsaimniecībai un viņa
īpašumā esošajiem mājdzīvniekiem.
Tiesības uz gruntsūdeni ir pakļautas prasībai iegūt licenci saskaņā ar 8. nodaļas
nosacījumiem, skatīt 3. sadaļu, attiecībā uz
a) ūdens nošķiršanu ārpus robežām, kuras ūdens resursu pārvaldīšanas varas
institūcijas ir paredzējušas noteikumos;
b) ūdens nošķiršanu ārpus darbības jomas, kas ir dabiska šādiem īpašumiem
paredzētajām aktivitātēm;
c) citām tiesībām, kas saistās ar gruntsūdeni vai tā ietekmi, ko ūdens resursu
pārvaldīšanas varas institūcijas ir noteikušas savos noteikumos vai atsevišķā
gadījumā.
46. nodaļa (gruntsūdens urbuma ierīkošana)
Jebkuram, kurš veic ūdens urbumu ierīkošanu, ir jārīkojas pietiekami uzmanīgi, lai
urbšanas rezultātā nepieļautu zaudējumus un neērtības. 39. nodaļas nosacījumi tāpat ir
piemērojami gruntsūdens urbumu ierīkošanai.
Pēc urbšanas pabeigšanas atbilstošajai pusei pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā trīs
mēnešu laikā ūdens resursu pārvaldīšanas varas institūcijām ir jāiesniedz paziņojums
par urbumu ierīkošanu.
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Ministrija var izdot noteikumus par informāciju, kam jābūt iekļautai paziņojumā
saskaņā ar otrās rindkopas nosacījumiem. Var tikt izdoti noteikumi attiecībā uz
urbumu veikšanu, ietverot veicamo izpēti un ņemamo paraugu.
Jebkuram, kurš veic gruntsūdens izpēti un sagatavo pārskatu par šādu izpēti, pēc
iespējas ātrāk un ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc pārskata iesniegšanas ir jānosūta
paziņojums ūdens resursu pārvaldīšanas varas institūcijām. Nepieciešamības gadījumā
ūdens resursu pārvaldīšanas varas institūcijas var pieprasīt pārskata kopiju kopā ar
nepieciešamo dokumentāciju.

9. sadaļa. Kompensācija par zaudējumiem
47. nodaļa (pienākums maksāt kompensāciju)
Izstrādātājs var būt atbildīgs saskaņā ar parastajiem kompensācijas noteikumiem
par 5. nodaļas pirmās rindkopas un 46. nodaļas pirmās rindkopas nosacījumu
pārkāpšanu.
Izstrādātājs ir atbildīgs neskatoties uz jebkura vainu
a) par zaudējumiem vai neērtībām, ko radījuši veiktie pasākumi upju sistēmā kļūmju
un defektu dēļ, saskaņā ar 5. nodaļas otrās un trešās rindkopas nosacījumiem vai
pasākumu uzturēšanu saskaņā ar 37. nodaļas pirmās rindkopas nosacījumiem, vai
sakarā ar prasības pārkāpšanu iegūt licenci saskaņā ar 8. nodaļas nosacījumiem,
vai licences nosacījumu pārkāpšanu saskaņā ar 26. nodaļas nosacījumiem;
b) par zaudējumiem vai neērtībām attiecībā uz īpašumu vai tiesībām, ko radījuši
licencētie pasākumi upju sistēmā;
c) par zaudējumiem vai neērtībām attiecībā uz īpašumu vai tiesībām sakarā ar
ūdenstilpes instalācijas slēgšanu, skatīt 41. nodaļu;
d) par ūdensvadu vai ūdens ceļu bojājumiem;
e) par zaudējumiem upju sistēmā motorizētās satiksmes vai pludināšanas dēļ;
f) kad tas citādi izriet no parastajiem kompensācijas noteikumiem.
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48. nodaļa (atbildība par pārbaudi)
Ja pasākumi upju sistēmā pārkāpj šo Likumu vai lēmumus saskaņā ar šo Likumu,
un pasākumi izraisa zaudējumus, tad izstrādātājs atbildīgs par pārbaudi, kas attiecas
uz stāvokli pirms zaudējumiem, ja tas vairs nevar tikt ievērots.
49. nodaļa (kompensācijas darbības joma un noteikšana)
Kompensācija par zaudējumiem vai neērtībām attiecībā uz īpašumu par
likumīgiem pasākumiem upju sistēmā var tikt pieprasīta tikai līdz tādai pakāpei,
saskaņā ar kuru zaudējumi vai neērtības ir pārmērīgas vai liekas saskaņā ar Kaimiņu
īpašumu likuma 2. nodaļas otrās līdz ceturtās rindkopas nosacījumiem.
Attiecībā uz kompensāciju par zaudējumiem vai neērtībām, kas ietekmē
sabiedrisko tiesību izmantošanu, tiek atbilstoši piemēroti Piesārņošanas kontroles
likuma 57. nodaļas, d. apakšpunkta, skatīt 58. nodaļu, noteikumiem un tā, lai ūdens
resursu pārvaldīšanas varas institūcijas rīkotos piesārņošanas kontroles varas
institūciju vietā.
Uz atbildības atvieglošanu maksājot kompensāciju noteiktos apstākļos attiecas cita
kompensācija saskaņā ar 1969. gada 13. jūnija Likuma Nr. 26 5-2. nodaļa
nosacījumiem. Nekustamā īpašuma vai objekta zaudējumu novērtēšanā jāņem vērā
tas, ka īpašums vai objekts ir īpaši jutīgs pret bojājumiem.
50. nodaļa (pienākums būt apdrošinātam)
Ūdens resursu pārvaldīšanas varas institūcijas var izdot rīkojumu, ka pasākumiem
upju sistēmā, kas var radīt ievērojamus zaudējumus, ir jābūt apdrošinātiem saskaņā ar
iespējamo pienākumu maksāt kompensāciju.

10. sadaļa. Piespiedu pirkšana un kompensācija par piespiedu
pirkšanu
51. nodaļa. (saistība ar parasto piespiedu pirkšanas likumdošanu)
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Piespiedu tiesību pirkšanas gadījumā, kas saistītas ar upju sistēmu vai gruntsūdeni,
tiek piemēroti 1959. gada 23. oktobra Likuma Nr. 3 noteikumi par nekustamā
īpašuma atsavināšanu un 1984. gada 6. aprīļa Likuma Nr. 17 noteikumi attiecībā uz
kompensāciju par nekustamā īpašuma atsavināšanu, ja vien šajā nodaļā netiek noteikti
citi nosacījumi. Piespiedu pirkšana var arī notikt saskaņā ar citu likumdošanu.
Piespiedu pirkšanas gadījumā, kas saistīta ar hidroenerģijas ražošanu, visa
kompensācija ir jāpalielina par 25 procentiem.
Atļauja veikt piespiedu pirkšanu saskaņā ar Likumu, kas saistīts ar atsavināšanu, ir
jāpiešķir vienlaicīgi ar licenci saskaņā ar 8. nodaļas nosacījumiem.
Piešķirtā kompensācija ir jānosaka ikgadējā summā, ja vien kompensācija nav
mazāka nekā minimālā summa, ko izlemj Karalis. Tomēr, jāizvirza kompensācijas
vienreizēja izmaksa, ja īpašums vai būtiska tā daļa tiek atsavināta pilnībā, vai tad, ja
iegūstošā varas institūcija to pieprasa.
Iepriekš noteiktā kompensācija saskaņā ar Karaļa noteikto minimālo summu var
tikt pārveidota vienreizējas izmaksas kompensācijā, ja to pieprasa viena no pusēm.
52. nodaļa (kompensācija par slēptu bojājumu)
Ja pasākumi upju sistēmā var radīt nozīmīgus zaudējumus, kas nav paredzēti
iepriekšējas vienošanās laikā, tad cietusī puse var izvirzīt prasību par zaudējumu
kompensāciju. Līdzīgā veidā piemērojami 51. nodaļas otrās rindkopas nosacījumi.

11. sadaļa. Upju sistēmu un gruntsūdens uzraudzība
53. nodaļa (uzraudzība)
Ūdens resursu pārvaldīšanas varas institūcijām ir jāuzrauga pasākumi upju
sistēmā, upju sistēmu stāvoklis un attīstība, ja vien citā likumdošanā par noteikumu
nav izvirzīts kas cits. Ūdens resursu pārvaldīšanas varas institūcijas ar rīkojumu vai
individuālā gadījumā var uzticēt šo uzraudzības pienākumu nodot citiem.
Šajā sadaļā izvirzītie noteikumi attiecas uz gruntsūdens un ar gruntsūdeni saistītu
pasākumu uzraudzību, ciktāl tie ir atbilstoši.
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54. nodaļa (iekšējās kontroles procedūras)
Pusei, kas ir atbildīga par ūdenstilpes instalāciju, ir jāseko, lai instalācija un tās
darbība atbilstu prasībām, kas noteiktas šajā Likumā vai saskaņā ar to. Ūdens resursu
pārvaldīšanas varas institūcijām ir jāizdod noteikumi, kas saistīti ar iekšējās kontroles
procedūrām un iekšējās kontroles sistēmām.
55. nodaļa (tiesības uz informāciju un izpēti)
Lai veiktu savus uzraudzības pienākumus, ūdens resursu pārvaldīšanas varas
institūcijām ir jānodrošina netraucēta piekļūšana pasākumiem upju sistēmā, upju
sistēmām un ūdens sateces laukumiem. Izstrādātāja pienākums ir nodrošināt ūdens
resursu pārvaldīšanas varas institūcijas ar informāciju, dokumentiem vai citiem
materiāliem, kas ir svarīgi viņu uzraudzības pienākumu pildīšanai. Ja īpaši motīvi to
garantē, šādu informāciju oficiāli var pieprasīt citi.
56. nodaļa (ūdens līmeņa mērierīču uzstādīšana)
Ūdens resursu pārvaldīšanas varas institūcijām ir tiesības uzstādīt ūdens līmeņa
mērierīces vai uzstādīt iekārtas mērījumu veikšanai upju sistēmās un ūdens sateces
laukumos. Pirms uzstādīšanas zemes īpašniekam par to ir jābūt informētam. Ūdens
resursu pārvaldīšanas varas institūcijas pēc iesnieguma var arī piešķirt tiesības veikt
šādu uzstādīšanu.
Ja izvietošanas mērķis to padara iespējamu, izvietošana upju sistēmā ir jāveic
netraucējot zemes īpašnieku vai citu personu intereses.
57. nodaļa (pētījumi)
Ūdens resursu pārvaldīšanas varas institūcijas var veikt pētījumus upju sistēmās
un ūdens sateces laukumos. Ja pētījumi rada zaudējumus vai neērtības, kuras nevar
saprātīgi akceptēt, tad cietusī puse drīkst pieprasīt kompensāciju.
Ūdens resursu pārvaldīšanas varas institūcijas upju sistēmā var norīkot
izstrādātāju, lai tas uzraudzītu un segtu pētījumu vai līdzīgu pasūtījumu izdevumus,
kas saprātīgi var tikt pieprasīti, lai noteiktu pasākumu funkcionālo uzticamību. Tas
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pats attiecas uz licencētu izstrādātāju saskaņā ar šī Likuma nosacījumiem, lai noteiktu
pasākumu ietekmi uz dabiskajiem apstākļiem upju sistēmā.
58. nodaļa (maksa par apsekošanas pasākumiem upju sistēmā)
Ūdens resursu pārvaldīšanas varas institūcijas var izdot rīkojumus, kas saistīti ar
maksu par apsekošanas pasākumiem upju sistēmā. Likmes šādai maksai ir jānosaka
tā, lai maksājumi kopumā nepārsniegtu ūdens resursu pārvaldīšanas varas institūciju
izdevumus par apsekošanu un par pasākumiem saskaņā ar 40. nodaļas pirmās
rindkopas otrā teikuma nosacījumiem. Maksa ir atgūstama uzliekot arestu. Ja maksa
netiek samaksāta noteiktajā termiņā, tad jāpiedzen procenti, kā izklāstīts 1976. gada
17. decembra Likuma Nr. 100 3. nodaļas pirmajā rindkopā attiecībā uz procentiem par
nokavētiem maksājumiem u.tml.

12. sadaļa. Likuma un lēmumu izpilde saskaņā ar Likumu
59. nodaļa (rīkojumi, lai veiktu koriģējošu darbību)
Jebkurš, kuram tai ziņā ir juridiskas intereses, drīkst pieprasīt, lai saskaņā ar
Likumu tiktu veikta koriģējoša darbība Likuma vai lēmumu pārkāpšanas situācijās.
Tiklīdz ūdens resursu pārvaldīšanas varas institūcijas ir konstatējušas nelikumīgas
situācijas rašanos sakarā ar pasākumiem upju sistēmā vai gruntsūdens izmantošanas
pasākumus, kas pakļauti licencēšanas prasībām, tām ir jāizdod rīkojums par
koriģējošas darbības veikšanu, ja nav piešķirta licence saskaņā ar 8. nodaļas
nosacījumiem vai ir izmainīts iepriekšējais lēmums saskaņā ar 28. nodaļas
nosacījumiem. Nepieciešamības gadījumā ūdens resursu pārvaldīšanas varas
institūcijas var noteikt notiekošo aktivitāšu pārtraukšanu.
Ja ūdens resursu pārvaldīšanas varas institūcijas konstatē citus apstākļus, kas var
radīt bīstamību vai neērtības cilvēkiem, īpašumam vai apkārtējai videi, tad tās var
izdot rīkojumu veikt koriģējošu darbību saskaņā ar 28. vai 40. nodaļas noteikumiem.
Sakarā ar koriģējošas darbības prasībām līdzīgā veidā piemērojams 48. nodaļas
nosacījums.

28

60. nodaļa (piespiedu naudas sodi)
Lai nodrošinātu to, ka saskaņā ar šī Likuma nosacījumiem tiek izpildīti lēmumi,
ūdens resursu pārvaldīšanas varas institūcijas var uzlikt naudas sodus, kas maksājami
atbildīgās puses Valstij.
Piespiedu naudas sods var tikt noteikts tad, kad saskaņā ar Likumu konstatēta
Likuma vai lēmuma pārkāpšana. Piespiedu naudas sods sāk uzkrāties, ja atbildīgā
puse pārsniedz laika robežu situācijas novēršanai, ko noteikušas ūdens resursu
pārvaldīšanas varas institūcijas. Piespiedu naudas sods var tikt arī noteikts iepriekš un
uzkrāties no jebkāda pārkāpuma sākuma brīža. Var tikt noteikts, ka piespiedu naudas
sods ir jāuzkrāj, ciktāl pastāv pretlikumīga situācija, vai ka tas attiecas uz katru
pārkāpumu.
Ūdens resursu pārvaldīšanas varas institūcijas var atteikties no uzkrātā piespiedu
naudas soda.
61. nodaļa (ūdens resursu pārvaldīšanas varas institūcijas rīkojuma neatliekamā
izpilde)
Ja ūdens resursu pārvaldīšanas varas institūcija ir izdevusi rīkojumu veikt darbību
saskaņā ar šo Likumu, kuru atbildīgā puse neievēro, tad ūdens resursu pārvaldīšanas
varas institūcijas var sekot tam, lai darbība tiktu izpildīta.
Ūdens resursu pārvaldīšanas varas institūcija var īstenot šādus pasākumus bez
iepriekšēja rīkojuma, ja tas ir nepieciešams, lai novērstu gaidāmo bīstamību, vai ja
šādos apstākļos pārmērīgi grūti atrast atbildīgo pusi.
Izmaksu segums īstenošanai var tikt pieprasīts no atbildīgās puses. Tās atgūstamas
uzliekot arestu.
62. nodaļa (citas personas īpašuma izmantošana izpildei)
Ja tas nepieciešams izpildei saskaņā ar 59. vai 61. nodaļas nosacījumiem, ūdens
resursu pārvaldīšanas varas institūcijas var izmantot atbildīgās puses vai citas
personas īpašumu. Nepieciešamības gadījumā ūdens resursu pārvaldīšanas varas
institūcijas var piešķirt atbildīgajai pusei tiesības izmantot citas personas īpašumu.
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Ja tiek izmantots citas personas īpašums saskaņā ar pirmās rindkopas
nosacījumiem, tad izskatāmajai pusei ir jākompensē zaudējumi vai neērtības. Ūdens
resursu pārvaldīšanas varas institūcijām ir jāgalvo par kompensācijas summu.

13. sadaļa. Naudas sodi
63. nodaļa (kriminālatbildība)
Kurš ar nodomu vai nolaidīgi
a) īsteno pasākumus, kas pakļauti prasībai iegūt licenci saskaņā ar šo Likumu bez
pilnvarojuma licencē vai plānotajā atļaujā;
b) īsteno pasākumus, kas attiecas uz informēšanu par upju sistēmu, neievērojot
Likuma noteikumus vai saskaņā ar šo Likumu neievēro pienākumu informēt;
c) pārkāpj licenci vai pārkāpj licences nosacījumus, vai saskaņā ar šo Likumu
noteiktos rīkojumus;
d) pārkāpj 5. nodaļas trešās rindkopas, 10. nodaļas pirmās rindkopas (salīdzināt ar
44. nodaļas otro rindkopu), 11., 16. nodaļas otrās rindkopas, 37. nodaļas pirmās
rindkopas pirmā teikuma, 39., 46. vai 54. nodaļas nosacījumus;
e) pārkāpj rīkojumu nosacījumus saskaņā ar 36., 38. nodaļas otrās rindkopas,
d. apakšpunkta vai 39. nodaļas nosacījumiem, par kuriem rīkojumi nosaka soda
naudas,
tas jāsoda ar soda naudām vai ar trīs mēnešu ieslodzījumu.
Kurš ar nodomu vai nolaidīgi pārkāpj 44. nodaļas otrās rindkopas nosacījumus, tas
jāsoda tādā pašā veidā.
Ja risks radījis ievērojamu kaitējumu cilvēkiem, īpašumam vai apkārtējai videi, vai
pastāv pasliktinoši apstākļi citos aspektos, par pārkāpumiem saskaņā ar pirmās un
otrās rindkopas nosacījumiem var sodīt ar līdz pat divu gadu ieslodzījumu, ja vien
netiek piemērots daudz bargāks soda nosacījums. Tas pats attiecas uz gadījumiem,
kad pārkāpums kaitējis personām vai aizsargātās upju sistēmas vērtības saglabāšanai.
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Līdzdalība ir jāsoda tādā pašā veidā.

14. sadaļa. Administratīvie nosacījumi
64. nodaļa (ūdens resursu pārvaldīšanas varas institūcijas)
Karalis izvirza kā noteikumu, kam ir jābūt par ūdens resursu pārvaldīšanas varas
institūcijām, un kuras ūdens resursu pārvaldīšanas varas institūcijas var izdot
lēmumus saskaņā ar Likuma nosacījumiem, ietverot municipalitātēm noteiktos
uzdevumus saskaņā ar Likuma nosacījumiem. Ministrija var arī noteikt uzdevumus
saskaņā ar Likuma nosacījumiem juridiskajām personām, kas nav ūdens resursu
pārvaldīšanas varas institūcijas, ieskaitot privātās juridiskās personas.
Valsts regulators pārstāv apelācijas iestādi municipalitātes pieņemtajiem
lēmumiem.
Karalis var pilnvarot jebkuru personu saskaņā ar Likuma nosacījumiem par to, kā
šīs pilnvaras ir jālieto, un kā tās ir jādeleģē.
65. nodaļa (izpildes nosacījumi)
Ministrija var izdot rīkojumus attiecībā uz Likuma īstenošanu un papildināšanu,
ietverot tos, kas saistīti ar
a) iesniegumu un paziņojumu saturu, un kas saistīti ar to apstrādi administratīvajās
iestādēs;
b) sadarbību starp ūdens resursu pārvaldīšanas varas institūcijām un citām valsts
varas institūcijām.

15. sadaļa. Nobeiguma nosacījumi
66. nodaļa (saistība ar vecākiem pasākumiem)
Likums arī attiecas uz pasākumiem upju sistēmā, kas bija pieņemti pirms Likuma
stāšanās spēkā (vecāki pasākumi upju sistēmā).
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Licence saskaņā ar 1940. gada 15. marta Likumu Nr. 3 104. un 105. nodaļu, kas
saistītas ar ūdenstilpēm (Ūdenstilpju likums), vai lēmums saskaņā ar 144. nodaļu
kalpo kā licence saskaņā ar šī Likuma nosacījumiem.
Vecākie pasākumi upju sistēmā, kam nav nepieciešama atļauja saskaņā ar
iepriekšējo ūdens resursu likumdošanu, var turpināt darboties bez licences saskaņā ar
8. nodaļas nosacījumiem. Īpašos gadījumos ūdens resursu pārvaldīšanas varas
institūcijas var tomēr izlemt personiskā lēmumā, ka pasākumiem ir jābūt licencei, un
ka pasākumi būs pretlikumīgi, ja noteiktajā pēdējā izpildes termiņā netiek iesniegts
iesniegums.
10. nodaļa attiecas uz vecākiem pasākumiem upju sistēmā līdz pakāpei, kad
pasākumos netika izmantota parastā zema ūdens plūsma pirms Likuma spēkā stāšanās
brīža. 10. nodaļa pilnībā tiek piemērota attiecībā uz vecāko pasākumu licencēšanu
upju sistēmā saskaņā ar trešās rindkopas otrā teikuma nosacījumiem. Ja vecākiem
pasākumiem upju sistēmā ir licence saskaņā ar Ūdenstilpju likuma nosacījumiem, tad
var tikt noteiktas prasības saskaņā ar 10. nodaļas otrās rindkopas nosacījumiem, ja
licence tiek modificēta saskaņā ar 28. nodaļas nosacījumiem. 10. nodaļa netiek
piemērota attiecībā uz vecākiem pasākumiem upju sistēmā, kas piemērojami saskaņā
ar Ūdenstilpju regulēšanas likumu.
Pirmā līdz ceturtā rindkopa tiek piemērota attiecībā uz gruntsūdens izmantošanas
tiesībām, ciktāl tās ir atbilstošas. Gruntsūdens nošķiršana, kas veikta pirms Likuma
spēkā stāšanās brīža, var tikt rezervēta tādā pašā pakāpē, kā iepriekš, neatkarīgi no
44. nodaļas pirmās rindkopas nosacījumiem.
67. nodaļa (saistība ar lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar iepriekšējo likumdošanu)
Rīkojumi vai personiski lēmumi, kas izvirzīti saskaņā ar likumu noteiktiem
nosacījumiem, kas atcelti saskaņā ar 68. un 69. nodaļu, paliek spēkā esoši, kamēr tie
netiek grozīti vai atcelti saskaņā ar šo Likumu.
Elektroenerģijas padeves līgumu puses saskaņā ar 1940. gada 15. marta Likuma
Nr. 3 iepriekšējiem noteikumiem par ūdenstilpēm var censties aizstāt ar to
novērtējumu apmaiņā pret pilnu kompensāciju.
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68. nodaļa (spēkā stāšanās)
Šis likums stājas spēkā datumā, kad Karalis pieņēmis lēmumu.
Kopš tā paša datuma visas iedaļas, izņemot attiecībā uz 1940. gada 15. marta
Likuma Nr. 3 2. līdz 6. nodaļu, kas attiecas uz šādi anulētām ūdenstilpēm.
69. nodaļa (citu Likumu grozījumi)
Kad Likums stājas spēkā, nepieciešams veikt šādus grozījumus citiem Likumiem:
---

Noteikumi
2. nodaļa
Naftas un enerģijas ministrija, 2002-12-15 1271
Noteikumi, kas nosaka ūdenstilpes instalāciju drošību un apsekošanu.
Naftas un enerģijas ministrija, 2002-12-18 1317
Noteikumi, kas nosaka ūdenstilpes instalāciju klasifikāciju.
Naftas un enerģijas ministrija, 2002-12-18 1318
Noteikumi, kas nosaka to personu kvalifikāciju, kuras ir atbildīgas par ūdenstilpes
instalāciju plānošanu, celtniecību un ekspluatāciju.
36. nodaļa
Naftas un enerģijas ministrija, 2002-12-15 1271
Noteikumi, kas nosaka ūdenstilpes instalāciju drošību un apsekošanu.
Naftas un enerģijas ministrija, 2002-12-18 1317
Noteikumi, kas nosaka ūdenstilpes instalāciju klasifikāciju.
Naftas un enerģijas ministrija, 2002-12-18 1318
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Noteikumi, kas nosaka to personu kvalifikāciju, kuras ir atbildīgas par ūdenstilpes
instalāciju plānošanu, celtniecību un ekspluatāciju.
38. nodaļa
Naftas un enerģijas ministrija, 2002-12-15 1271
Noteikumi, kas nosaka ūdenstilpes instalāciju drošību un apsekošanu.
Naftas un enerģijas ministrija, 2002-12-18 1317
Noteikumi, kas nosaka ūdenstilpes instalāciju klasifikāciju.
Naftas un enerģijas ministrija, 2002-12-18 1318
Noteikumi, kas nosaka to personu kvalifikāciju, kuras ir atbildīgas par ūdenstilpes
instalāciju plānošanu, celtniecību un ekspluatāciju.
39. nodaļa
Naftas un enerģijas ministrija, 2002-12-15 1271
Noteikumi, kas nosaka ūdenstilpes instalāciju drošību un apsekošanu.
Naftas un enerģijas ministrija, 2002-12-18 1317
Noteikumi, kas nosaka ūdenstilpes instalāciju klasifikāciju.
Naftas un enerģijas ministrija, 2002-12-18 1318
Noteikumi, kas nosaka to personu kvalifikāciju, kuras ir atbildīgas par ūdenstilpes
instalāciju plānošanu, celtniecību un ekspluatāciju.
51. nodaļa
Naftas un enerģijas ministrija, 1987-12-04 945
Noteikumi, kas nosaka maksu par licenci, ikgadējās kompensācijas un fondu
regulēšanu u.tml. saskaņā ar ūdens resursu likumdošanu.
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53. nodaļa
Naftas un enerģijas ministrija, 2002-12-15 1271
Noteikumi, kas nosaka ūdenstilpes instalāciju drošību un apsekošanu.
Naftas un enerģijas ministrija, 2002-12-18 1317
Noteikumi, kas nosaka ūdenstilpes instalāciju klasifikāciju.
Naftas un enerģijas ministrija, 2002-12-18 1318
Noteikumi, kas nosaka to personu kvalifikāciju, kuras ir atbildīgas par ūdenstilpes
instalāciju plānošanu, celtniecību un ekspluatāciju.
54. nodaļa
Naftas un enerģijas ministrija, 2002-12-15 1271
Noteikumi, kas nosaka ūdenstilpes instalāciju drošību un apsekošanu.
Naftas un enerģijas ministrija, 2002-12-18 1317
Noteikumi, kas nosaka ūdenstilpes instalāciju klasifikāciju.
Naftas un enerģijas ministrija, 2002-12-18 1318
Noteikumi, kas nosaka to personu kvalifikāciju, kuras ir atbildīgas par ūdenstilpes
instalāciju plānošanu, celtniecību un ekspluatāciju.
58. nodaļa
Naftas un enerģijas ministrija, 2002-12-15 1271
Noteikumi, kas nosaka ūdenstilpes instalāciju drošību un apsekošanu.
Naftas un enerģijas ministrija, 2002-12-18 1317
Noteikumi, kas nosaka ūdenstilpes instalāciju klasifikāciju.
Naftas un enerģijas ministrija, 2002-12-18 1318
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Noteikumi, kas nosaka to personu kvalifikāciju, kuras ir atbildīgas par ūdenstilpes
instalāciju plānošanu, celtniecību un ekspluatāciju.
64. nodaļa
Naftas un enerģijas ministrija, 2002-12-15 1270
Noteikumi, kas nosaka, kura ir ūdens resursu pārvaldīšanas varas institūcija
saskaņā ar Ūdens resursu likumu.
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