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Peldoš ā pirts (2 stundas) - R īgas panor āma un Daugavas skaistums 
Tev un Taviem draugiem -32%



Publisko ūdeņu
izmantošana un pārvaldība
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Edvīns Kāpostiņš
Ieva Kania
VARAM 

Telpiskās plānošanas departaments



Sakiet, vai šeit drīkst makšķerēt?
-It kā neviens nav aizliedzis.
-Arī laivā drīkst? Un ar tīkliem?
-Laipni lūdzam!
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-Laipni lūdzam!
-Tātad, ja es noķeršu šeit kādu zivi, tas 
nebūs likumpārkāpums?
-Nē. Tas būs brīnums!



Tiesiskais ietvars
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Publisko ūdeņu tiesiskais statuss

• Civillikuma 1102.pants. Pie publiskiem ūdeņiem
pieder jūras piekrastes josla un 1.pielikumā
uzskaitītie ezeri un upes

(189 ezeri, 39 upes)
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(189 ezeri, 39 upes)

• Civillikuma 1104.pants. Publiskie ūdeņi ir valsts
īpašums



Publisko ūdeņu tiesiskais statuss

Civillikuma 1115.pants. Zvejas tiesība visā
ūdenstilpes platībā, pieder vienīgi valstij
(2.pielikums)
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(2.pielikums)



Publisko ūdeņu izmantošana
Iznomāšana

Nomas maksas
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Zvejniecības likums

• Zivju resursi un to pārvaldīšana

• Zvejas tiesības

• Zveja (amatieru un rūpnieciskā)
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• Ierobežojumi zemes izmantošanā – tauvas 
josla

• Ūdenstilpju nomas un zvejas tiesību 
nomas kārtību



Noteikumi par ūdenstilpju un 
rūpnieciskās zvejas nomu un zvejas 

tiesību izmantošanas kārtību (MKN 918)

• Ūdenstilpes izmantošanas veidi
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• Ūdenstilpes iznomāšanas kārtība

ūdens ekspluatācijas noteikumi

BRĪVA PIEEJA



Publisko ūdeņu iznomāšana

Nomas līgums            

iznomātājs

nomas objekts

iesniegumu izskatīšanas kārtība
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iesniegumu izskatīšanas kārtība

termiņi un saturs

tiesības un pienākumi

nomas maksa



Ūdens apsaimniekošanas likums

• Vides kvalitātes mērķi

• Lietotāju tiesības un pienākumi

• Maksa par ūdens resursu lietošanu
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• Maksa par ūdens resursu lietošanu

• Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas 
plāni

• Ūdeņu monitorings



Ūdens objektu ekspluatācijas 
(apsaimniekošanas) noteikumu 

izstrādāšanas kārtība (MKN 1014)

• Izstrādi nodrošina persona, kas veic/plāno 
saimniecisko darbību
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• Noteikumus izstrādā persona, kuras 
darbība ir saistīta ar pētniecisko darbību

• Noteikumu saskaņošanas kārtība



Grozījumi “Noteikumi par ūdenstilpju un 
rūpnieciskās zvejas nomu un zvejas tiesību 

izmantošanas kārtību” (VSS-1686)

Peldbūves kā ūdeņu
izmantošanas veids
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Konkurss par nomu, ja:

- 2 pretendenti

- ūdenssportam un 
peldbūvju ierīkošanai



Pašvaldība nosaka nomas maksu publisko
ūdeņu nomai, izdodot saistošos
noteikumus
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Minimālā nomas maksa - 28 euro gadā



Grozījumi “Noteikumi par publiskas 
personas zemes nomu” (VSS-1685)

Vienota kārtība 
pašvaldības zemes 

gabala un tam 

15

gabala un tam 
piegulošo publisko 
ūdeņu iznomāšanai

rīko izsoli



Jūras piekrastes joslas
sauszemes daļu
iznomā bez apbūves
tiesībām tādiem
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tiesībām tādiem
mērķiem, kas saglabā
publisku, brīvu un
bezmaksas piekļuvi



Publisko ūdeņu pārvaldība
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Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija 
protokollēmums Nr.41 (55.§)

Līdz Zemes pārvaldības likuma pieņemšanai

1) pašvaldības lēmums

2) VARAM sagatavo MK rīkojumu
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2) VARAM sagatavo MK rīkojumu

3) MK rīkojums par nodošanu



Zemes pārvaldības likumprojekts
(Izskatīts MKK 16.09.2013.)

Vietējā pašvaldība:

• ir tiesiskais valdītājs jūras piekrastes joslai (tai
skaitā piegulošajiem jūras piekrastes ūdeņiem)
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skaitā piegulošajiem jūras piekrastes ūdeņiem)
un iekšzemes publiskajiem ūdeņiem savā
administratīvajā teritorijā

izņemot ūdeņus, kas atrodas dabas rezervātos,
nacionālajos parkos un dabas liegumos



Pašvaldību valdījums
Tiesības

• Izmantot publiskos ūdeņus pašvaldības
autonomo funkciju nodrošināšanai un NA
noteiktiem mērķiem
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• Rīkoties īpašnieka vārdā

īpašnieka vārdā saskaņo darbības tās tiesiskajā
valdījumā esošajos publiskajos ūdeņos



Pašvaldību valdījums
Pienākumi

• Nodrošināt publisko ūdeņu ilgtspējīgu
apsaimniekošanu, pārvaldīšanu un
saglabāšanu
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...............................
- Tātad, ja es noķeršu šeit kādu zivi, tas nebūs likumpārkāpums?
-Nē. Tas būs brīnums!

• Nodrošināt brīvu piekļuvi publiskajiem
ūdeņiem un to brīvu lietošanu



Publiskie ūdeņi ir publiskas apgrozības 
lieta un līdz ar to nav atsavināmi 
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...............................

- Tātad, ja es noķeršu šeit kādu zivi, tas 
nebūs likumpārkāpums?
-Nē. Tas būs brīnums!
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-Nē. Tas būs brīnums!



PALDIES!
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edvins.kapostins@varam.gov.lv
ieva.kania@varam.gov.lv
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