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Nr. Normatīvais akts Iekšzemes publiskie ūdeņi Piekrastes josla 

1. Civillikums. Lietu 

tiesības 

 

Piederība 

1102.pants 

 Pie publiskiem ūdeņiem pieder jūras 

piekrastes josla, kā arī šā panta pielikumā (I 

pielik.) uzskaitītie ezeri un upes. 

1104.pants 

 Publiskie ūdeņi ir valsts īpašums, ciktāl uz 

tiem nepastāv īpašuma tiesības privātai 

personai. 

Lietošana 

1110. pants 

Publiskās upēs katram brīvi atļauta ūdens 

ikdienišķa lietošana, ciktāl ar to nekaitē 

sabiedrībai un neaizskar zemes īpašnieka 

tiesības. 

Zvejas tiesības 

1115. pants 

Ezeros, kas uzskaitīti šim pantam pieliktā 

sarakstā (II pielik.), zvejas tiesība visā to 

platībā, neatkarīgi no 1105.pantā noteiktām 

ezeru robežām, pieder vienīgi valstij, 

izņemot sarakstā norādītās daļas. 

1117.pants 

Publiskās upēs zvejas tiesība pieder katram 

piekrastes īpašniekam gar viņa robežu tajā 

ūdens daļā, kas ir tuvāk viņa nekā cita 

zemei. 

Piezīme. Upēs, kas uzskaitītas šai piezīmei 

pievienotā pielikumā (III pielik.), zvejas 

tiesība, sarakstā norādītās daļās, pieder 

vienīgi valstij. 

1118.pants 

Kam pieder zvejas tiesība, tas var lietot 

tauvas joslu zvejas vajadzībām. Tuvāki 

noteikumi par tauvas joslu paredzēti 

sevišķā likumā; kur tās platums nav 

noteikts, tur tas ir četri metri. 

Piederība 

1102.pants 

 Pie publiskiem ūdeņiem pieder jūras 

piekrastes josla, kā arī šā panta 

pielikumā (I pielik.) uzskaitītie ezeri 

un upes. 

1104.pants 

Jūras piekraste pieder valstij līdz tai 

vietai, kuru sasniedz jūras augstākās 

bangas. 

Zvejas tiesības 

1114. pants 

Jūras piekrastes ūdeņos zveja ir brīva 

katram Latvijas pilsonim zvejniecības 

likumā paredzētā kārtībā. 

 

 

2. Zemes pārvaldības 

likums 

 

15.pants. Jūras piekrastes joslas un 

iekšzemes publisko ūdeņu pārvaldība 

Valdījuma tiesības 

 Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrija (VARAM) ir 

valdītājs publiskiem ūdeņiem, kas 

atrodas dabas rezervātos, 

nacionālajos parkos un dabas 

liegumos, un nav privātpersonu 

īpašumā vai citas ministrijas 

valdījumā (piemēram, ZM vai 

SM) 

 Vietējā pašvaldība ir 

valdītājs tās administratīvajā 

teritorijā esošajiem iekšzemes 

publiskajiem ūdeņiem, kuru 

jūras piekrastes ūdeņi — šā likuma 

izpratnē: akvatorija divu kilometru 

platumā no jūras krasta līnijas; 

 jūras piekrastes sauszemes daļa — 

teritorija starp jūras krasta līniju un 

vietu, kuru sasniedz jūras augstākās 

bangas (1.panta pirmās daļas 7. un 

8.punkts) 

15.pants. Jūras piekrastes joslas un 

iekšzemes publisko ūdeņu pārvaldība 

Valdījuma tiesības 

 VARAM ir valdītājs jūras 

piekrastes sauszemes daļai, 

kas atrodas dabas liegumos, 

nacionālo parku dabas 

lieguma vai ainavu 

http://m.likumi.lv/doc.php?id=90221#p1105


valdītājs nav par vides aizsardzību 

atbildīgā ministrija vai cita 

ministrija un kuri nav 

privātpersonu īpašumā.  

 Valdītājs saskaņo publiskajos 

ūdeņos veicamās darbības 

Rīcības ierobežojumi 

 Aizliegts atsavināt, ieķīlāt vai 

citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām 

 Būvniecība iekšzemes publiskajos 

ūdeņos ir aizliegta, ja likumos nav 

noteikts citādi 

 Ministru kabinets izdod 

noteikumus par jūras piekrastes 

joslas un iekšzemes publisko 

ūdeņu nomu (13.panta pirmās 

daļas 10.punkts) 

Pirmpirkuma tiesības 

Ja privātpersonas īpašumā ir zeme zem 

publiskajiem ūdeņiem un tā tiek pārdota, 

tad valstij ir pirmpirkuma tiesības uz 

atsavināmo zemi. Lēmumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai 

neizmantošanu pieņem Ministru kabinets. 

Lietošana 

Jūras piekrastes josla un iekšzemes 

publiskie ūdeņi paredzēti ikviena brīvai 

lietošanai un ir publiski pieejami, ja 

likumos nav noteikts citādi. 

aizsardzības zonā, vai 

robežojas ar to un nav 

privātpersonu īpašumā vai 

citas ministrijas valdījumā 

(ZM vai SM) 

 Vietējā pašvaldība ir 

valdītājs tās administratīvajai 

teritorijai piegulošajiem 

jūras piekrastes ūdeņiem un 

tās administratīvajā teritorijā 

esošajai jūras piekrastes 

sauszemes daļai, ja valdītājs 

vai īpašnieks nav cita 

persona 

 Valdītājs saskaņo 

publiskajos ūdeņos veicamās 

darbības 

 Vietējā pašvaldība gādā par 

tās valdījumā esošo jūras 

piekrastes ūdeņu un jūras 

piekrastes sauszemes daļas 

labiekārtošanu un nodrošina 

to sanitāro tīrību, veic 

teritorijas plānošanu, kā arī 

nodrošina glābšanas dienestu 

darbību vietējās pašvaldības 

apsaimniekotajās peldvietās, 

kur tas ir nepieciešams. 

Rīcības ierobežojumi 

 Aizliegts atsavināt, ieķīlāt 

vai citādi apgrūtināt ar lietu 

tiesībām.  

 Būvniecība iekšzemes 

publiskajos ūdeņos ir 

aizliegta, ja likumos nav 

noteikts citādi 

 Ministru kabinets izdod 

noteikumus par jūras 

piekrastes joslas un 

iekšzemes publisko ūdeņu 

nomu (13.panta pirmās daļas 

10.punkts) 

Lietošana 

Jūras piekrastes josla un iekšzemes 

publiskie ūdeņi paredzēti ikviena 

brīvai lietošanai un ir publiski 

pieejami, ja likumos nav noteikts 

citādi. 

3.  Ūdens 

apsaimniekošanas 

likums 

 

Publisko ūdeņu lietošana   

Ūdens resursu lietotājam ir tiesības 

(6.pants): 

1) lietot ūdeni un izmantot ūdensobjektus 

personiskām vajadzībām un 

saimnieciskajai darbībai šajā likumā un 

citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 

2) veikt būvniecību ūdensobjektos vai to 

tuvumā un ierīkot ūdens resursu lietošanai 

nepieciešamās būves, ja saņemtas 

normatīvajos aktos paredzētās atļaujas un 

ievēroti normatīvajos aktos noteiktie 

ierobežojumi; 

Viens no likuma mērķiem ir 

nodrošināt Latvijas jūras ūdeņu 

aizsardzību. 

Uz piekrasti būtu attiecināmas likuma 

6. un 7.pantā noteiktas ūdens resursu 

lietotāja tiesības un pienākumi. 

 

Maksa par ūdens resursu lietošanu 

(17.pants) 

Bez maksas šādiem mērķiem: 

1) nekomerciālam transportam;  

2) peldēšanai;  

3) ūdenssportam;  

4) ūdenstūrismam; 



3) pēc normatīvajos aktos paredzēto atļauju 

saņemšanas veikt darbības, kas ietekmē 

ūdensobjektus, ja šādas darbības tiek 

veiktas atbilstoši normatīvajos aktos un 

atļaujās noteiktajām prasībām. 

Likuma 7.pantā ir noteikti ūdens resursu 

lietotāja pienākumi, un starp tiem ir: 

1)lietojot ūdens resursus, ievērot 

ūdensobjektam noteiktos izmantošanas 

mērķus, vides kvalitātes mērķus un 

kvalitātes normatīvus, atļauju nosacījumus, 

veselības aizsardzības, būvniecības, 

zivsaimniecības noteikumus un citas 

normatīvajos aktos ietvertās prasības; 

2) ievērot apsaimniekošanas plānā un 

pasākumu programmā paredzētos 

nosacījumus; 

3)  saņemt normatīvajos aktos paredzētās 

atļaujas darbībām, kas ir saistītas ar ūdens 

resursu lietošanu; 

4) ievērot ūdens objektu ekspluatācijas 

(apsaimniekošanas) noteikumos paredzētos 

ūdens objekta ekspluatācijas un 

izmantošanas nosacījumus 

Maksa par ūdens resursu lietošanu 

(17.pants) 

Bez maksas šādiem mērķiem: 

1) caurtekošos ūdeņus 

zivsaimniecībai (izņemot dabas 

resursu nodokļu maksājumus vai 

zaudējumu atlīdzību par ūdens 

piesārņojumu, kas rodas šo 

darbību rezultātā); 

2) nekomerciālam transportam;  

3) peldēšanai;  

4) ūdenssportam;  

5) ūdenstūrismam; 

6) personiskām vajadzībām, ja ūdens 

lietošanai personiskām 

vajadzībām nav nepieciešamas 

normatīvajos aktos noteiktās 

atļaujas 

Maksa ietver: 

1) dabas resursu nodokli par ūdens 

resursu ieguvi un ūdeņu 

piesārņošanu, ūdens resursu 

lietošanu elektroenerģijas 

ražošanai hidroelektrostacijā; 

2) ūdenssaimniecības (ūdensapgādes 

un kanalizācijas) tarifus un maksu 

par ūdens resursu lietošanas 

veidiem 

 

4. 27.12.2005. MK 

noteikumi Nr.1014 

„Ūdens objektu 

ekspluatācijas 

(apsaimniekošanas) 

noteikumu 

izstrādāšanas 

kārtība  

Noteikumi nosaka ūdens objektu 

ekspluatācijas (apsaimniekošanas) 

noteikumu izstrādāšanas kārtību. 

Ekspluatācijas noteikumus konkrētam 

virszemes ūdens objektam izstrādā 

gadījumos, kuri noteikti normatīvajos aktos 

par meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko 

būvju būvniecību, ūdens resursu lietošanas 

atļauju, ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas 

tiesību nomu un zvejas tiesību 

izmantošanas kārtību, kā arī vides 

- 



aizsardzību regulējošajos normatīvajos 

aktos. Ekspluatācijas noteikumu izstrādi un 

ievērošanu nodrošina persona, kura veic vai 

plāno uzsākt saimniecisko darbību ūdens 

objektā (turpmāk – saimnieciskās darbības 

veicējs) (2.punkts) 

5. 2012.gada 

10.janvāra MK 

noteikumi Nr.38 

„Peldvietas 

izveidošanas un 

uzturēšanas 

kārtība” 
 

Noteikumi nosaka peldvietas 

izveidošanas kārtību, peldvietas 

uzturēšanas kārtību, kā arī drošības un 

higiēnas prasības peldvietā un peldvietas, 

kurās peldvietu ūdens monitoringu veic par 

valsts budžeta līdzekļiem (iekšzemes 

publiskās peldvietas uzskaitītas noteikumu 

2.pielikumā)  

 

Noteikumi nosaka peldvietas 

izveidošanas kārtību, peldvietas 

uzturēšanas kārtību, kā arī drošības un 

higiēnas prasības peldvietā un 

peldvietas, kurās peldvietu ūdens 

monitoringu veic par valsts budžeta 

līdzekļiem (Baltijas jūras un Rīgas 

jūras līča peldvietas uzskaitītas 

noteikumu 1.pielikumā)  

 

6. 2010.gada 6.jūlija 

MK noteikumi 

Nr.608 „Noteikumi 

par peldvietu ūdens 

monitoringu, 

kvalitātes 

nodrošināšanu un 

prasībām 

sabiedrības 

informēšanai” 

 

Noteikumi nosaka: 

1. prasības peldvietu ūdens 

monitoringam; 

2. peldvietu ūdens kvalitātes 

novērtēšanas un klasificēšanas kārtību; 

3. pasākumus peldvietu ūdens 

kvalitātes nodrošināšanai un cilvēku 

veselības aizsardzībai; 

4. prasības sabiedrības informēšanai 

par peldvietu ūdens kvalitāti; 

5. prasības peldvietu ūdens 

aprakstiem; 

6. kārtību, kādā izvietojami 

informatīvie uzraksti vai simboli par 

peldvietu 

 

Noteikumi nosaka: 

1. prasības peldvietu ūdens 

monitoringam; 

2. peldvietu ūdens kvalitātes 

novērtēšanas un klasificēšanas 

kārtību; 

3. pasākumus peldvietu ūdens 

kvalitātes nodrošināšanai un 

cilvēku veselības aizsardzībai; 

4. prasības sabiedrības 

informēšanai par peldvietu ūdens 

kvalitāti; 

5. prasības peldvietu ūdens 

aprakstiem; 

6. kārtību, kādā izvietojami 

informatīvie uzraksti vai simboli 

par peldvietu 

 

7. 2011.gada 12.jūlija 

MK noteikumi 

Nr.549 „Noteikumi 

par ūdens 

objektiem, kuru 

hidroloģiskais 

režīms ir 

regulējams ar 

hidrotehniskajām 

būvēm” 

Noteikumi nosaka ūdens objektus, kuru 

hidroloģiskais režīms ir regulējams ar 

hidrotehniskajām būvēm un kuriem 

izstrādājami ūdens objektu ekspluatācijas 

(apsaimniekošanas) noteikumi, kā arī ūdens 

objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) 

noteikumos ietveramās prasības, kā arī šo 

noteikumu apstiprināšanas un ievērošanas 

kontroles kārtību.  

- 

8. Zvejniecības 

likums 

 

Likuma mērķis ir tāda Latvijas Republikas 

iekšējo ūdeņu, teritoriālo jūras ūdeņu un 

ekonomiskās zonas ūdeņu 

apsaimniekošana, kas, ievērojot bioloģiskās 

daudzveidības saglabāšanas 

nepieciešamību, nodrošina zivju resursu 

ilgtspējīgu izmantošanu, aizsardzību, 

pavairošanu un pētīšanu valsts 

zivsaimniecības nozares ilgtermiņa 

attīstībai. 

Zvejas tiesības (6.pants) 

1) Publiskajos ūdeņos (CL 1.pielikums) 

zvejas tiesības pieder valstij. 

2) Zvejas tiesības publiskajās upēs pieder 

katram piekrastes zemes īpašniekam gar 

viņa īpašuma robežu tajā ūdeņu daļā, kas 

Likuma mērķis ir tāda Latvijas 

Republikas iekšējo ūdeņu, teritoriālo 

jūras ūdeņu un ekonomiskās zonas 

ūdeņu apsaimniekošana, kas, 

ievērojot bioloģiskās daudzveidības 

saglabāšanas nepieciešamību, 

nodrošina zivju resursu ilgtspējīgu 

izmantošanu, aizsardzību, 

pavairošanu un pētīšanu valsts 

zivsaimniecības nozares ilgtermiņa 

attīstībai. 

Zvejas tiesības (6.pants) 

1)Zvejas tiesības Latvijas Republikas 

ekonomiskās zonas ūdeņos, kā arī citu 

Eiropas Savienības dalībvalstu 

ūdeņos, trešo valstu ūdeņos un 



viņa zemei ir tuvāka nekā cita īpašnieka 

zemei, un tās tiek izmantotas saskaņā ar 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

Zvejas tiesību nodošana (7.pants) 

1)Valsts un pašvaldības institūcijas valstij 

piederošās zvejas tiesības zvejniecību 

regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā var nodot (iznomāt) tādām 

personām, kuras veic pašpatēriņa zveju vai 

kuras saņēmušas speciālo atļauju (licenci) 

komercdarbībai attiecīgajos ūdeņos. 

2) Pašvaldība, kuras administratīvajā 

teritorijā atrodas attiecīgā ūdenstilpe, izdod 

saistošos noteikumus, kuros paredz 

ūdenstilpes ekspluatācijas noteikumus, kas 

ir ūdenstilpes nomas līguma neatņemama 

sastāvdaļa, atspoguļo visus ar zveju, 

makšķerēšanu, vēžošanu, zemūdens 

medībām un citu saimniecisko darbību, kā 

arī ar vides un zivju resursu aizsardzību un 

atjaunošanu saistītos jautājumus. Zvejas 

tiesības komerczvejai un pašpatēriņa zvejai 

ūdenstilpēs var iznomāt atsevišķi vai ietvert 

ūdenstilpes nomas līgumā, ja ūdenstilpes 

noma paredz attiecīgā veida zveju. 

Iznomājot publiskās upes (upju posmus) un 

publiskos ezerus, paredz makšķerēšanas 

iespēju nodrošināšanu. 

3)  Iznomājot zvejas tiesības, priekšroka ir 

tai komercsabiedrībai vai individuālajam 

komersantam, kas darbojas attiecīgās 

pašvaldības teritorijā, ir saistīts ar 

komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju 

resursu atražošanu un pavairošanu, pildījis 

iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un 

ievērojis zveju regulējošos noteikumus. 

Attiecīgā pašvaldība ir tiesīga daļu no 

zvejas tiesībām iznomāt pašpatēriņa zvejai 

fiziskajām personām, kuru deklarētā 

dzīvesvieta vai kurām piederošais 

nekustamais īpašums atrodas šīs 

pašvaldības administratīvajā teritorijā, 

ievērojot nosacījumu, ka publiskajos 

ūdeņos, kas 

norādīti Civillikuma 1.pielikumā, šai zvejai 

var iedalīt tikai zivju murdu limitu 

4) Ūdenstilpju nomas un zvejas tiesību 

nomas un izmantošanas kārtību nosaka 

Ministru kabinets 

Tauvas josla (9.pants) 

1)tauvas josla — sauszemes josla gar 

ūdeņu krastu, kas paredzēta ar zveju vai 

kuģošanu saistītām darbībām un 

kājāmgājējiem (1.panta 6.punkts). Gar 

publiskiem ūdeņiem – 10m. Skaita no 

normālās ūdens līnijas (ja lēzeni krasti) vai 

no krasta nogāžu augšējās malas. 

Piekrastes pilsētās vai biezi apdzīvotās 

vietās zvejas tiesību izmantošanai un 

kuģošanai (ja tāda tur atļauta) tauvas joslu 

lieto, ievērojot tādus pašus noteikumus kā 

neapdzīvotās vietās, bet, ja krastmalas 

apbūvētas ar ēkām tādā mērā, ka nav 

starptautiskajos ūdeņos, kuros 

atbilstoši starptautisko zvejniecības 

organizāciju lēmumiem vai saskaņā ar 

Eiropas Savienības tiesību aktiem un 

starptautiskajiem līgumiem Latvijas 

Republikai ir iedalīta nozvejas kvota, 

iedalīto kvotu apjomā pieder Latvijas 

Republikai. 

2) Latvijas Republikas teritoriālajos 

ūdeņos zvejas tiesības pieder Latvijas 

Republikai 

Zvejas tiesību nodošana (7.pants) 

Valsts un pašvaldības institūcijas 

valstij piederošās zvejas tiesības 

zvejniecību regulējošos normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā var nodot 

(iznomāt) tādām personām, kuras veic 

pašpatēriņa zveju vai kuras saņēmušas 

speciālo atļauju (licenci) 

komercdarbībai attiecīgajos ūdeņos. 

Tauvas josla (9.pants) 

1)tauvas josla — sauszemes josla gar 

ūdeņu krastu, kas paredzēta ar zveju 

vai kuģošanu saistītām darbībām un 

kājāmgājējiem (1.panta 6.punkts). 

Gar piekrasti - 20m (var būt platāka, 

ja noteica ZM vai SM, bet ne platāka 

par 40m). Skaita no vietas, kuru 

sasniedz jūras augstākas bangas 

2)Ar zvejas tiesību izmantošanu vai 

kuģošanu un citām ar to saistītām 

darbībām gar ūdeņu krastiem ir 

nosakāma tauvas josla. 

3)auvas josla gar jūras piekrasti ir 

norobežojama ar speciālām zīmēm, 

zemes īpašumu plānos tā apzīmējama 

kā lietošanas tiesību ierobežojums. 

 4) Piekrastes zemes īpašniekiem ir 

tiesības lietot tauvas joslu, ciktāl šīs 

tiesības neierobežo šis likums, citi 

likumi un normatīvie akti. 

5) Pēc saskaņošanas ar zemes 

īpašnieku tauvas joslā ir atļauta: 

1) laivu un kuģu piestāšana 

(izņemot zvejas uzraudzības 

dienesta laivas un kuģus, ja tie 

izmantoti, pildot dienesta 

pienākumus), to izkraušana un 

pagaidu uzglabāšana; 

2) laivu un kuģu 

pārziemošana, būve un 

remonts; 

3) zvejnieku apmetņu 

ierīkošana, atpūta, zvejas rīku 

žāvēšana un citas ar zveju 

saistītas darbības; 

4) ūdenstūristu apmetņu 

ierīkošana. 

6) Baltijas jūras un Rīgas jūras līča 

piekrastes tauvas joslā laivu un kuģu 

pārziemošana, būve un remonts, kā arī 

zvejnieku un ūdenstūristu apmetņu 

ierīkošana atļauta, ja tas nav pretrunā 

http://m.likumi.lv/ta/id/225418-civillikums
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iespējams izmantot visu šā panta devītajā 

daļā noteikto platumu, gar ūdeņu krastu 

atstājama tik plata tauvas josla, lai 

nodrošinātu ērtu braukšanu pa krastu, ja 

nepieciešams, izvērtējot atsevišķi katru 

konkrēto apbūvi. 

2)Ar zvejas tiesību izmantošanu vai 

kuģošanu un citām ar to saistītām darbībām 

gar ūdeņu krastiem ir nosakāma tauvas josla 

3)Gar upēm un ezeriem tauvas josla nav 

jānorobežo ar speciālām zīmēm; zemes 

īpašumu plānos tā apzīmējama kā 

lietošanas tiesību ierobežojums. 

 4) Piekrastes zemes īpašniekiem ir tiesības 

lietot tauvas joslu, ciktāl šīs tiesības 

neierobežo šis likums, citi likumi un 

normatīvie akti. 

5) Pēc saskaņošanas ar zemes īpašnieku 

tauvas joslā ir atļauta: 

1) laivu un kuģu piestāšana 

(izņemot zvejas uzraudzības 

dienesta laivas un kuģus, ja tie 

izmantoti, pildot dienesta 

pienākumus), to izkraušana un 

pagaidu uzglabāšana; 

2) laivu un kuģu pārziemošana, 

būve un remonts; 

3) zvejnieku apmetņu ierīkošana, 

atpūta, zvejas rīku žāvēšana un citas 

ar zveju saistītas darbības; 

4) ūdenstūristu apmetņu ierīkošana. 

 

ar vietējās pašvaldības teritorijas 

plānojumu. 

9.  2009.gada 

11.augusta MK 

noteikumi Nr.918 

„Noteikumi par 

ūdenstilpju un 

rūpniecisko zvejas 

tiesību nomu un 

zvejas tiesību 

izmantošanas 

kārtību” 

1)MK noteikumi Nr.918 nosaka: 

1)publisko ūdenstilpju (ezeru, upju un 

ūdenskrātuvju), kā arī to upju nomas 

kārtību, kurās zvejas tiesības pieder vienīgi 

valstij (turpmāk – ūdenstilpes); 

2)rūpnieciskās zvejas tiesību nomas un 

zvejas tiesību izmantošanas un izsoles 

kārtību iekšējos ūdeņos un Latvijas 

Republikas teritoriālajos un ekonomiskās 

zonas ūdeņos Baltijas jūrā un Rīgas jūras 

līcī (turpmāk – Baltijas jūra un Rīgas jūras 

līcis), kā arī citos Eiropas Savienības 

dalībvalstu ūdeņos un starptautiskajos 

ūdeņos, kuros Latvijas Republikai ir 

iedalīta nozvejas kvota, vai trešo valstu 

ūdeņos, ar kurām Eiropas Kopienai ir 

noslēgti nolīgumi zivsaimniecības jomā; 

3)rūpnieciskās zvejas tiesību nomas 

parauglīgumu; 

4)maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību 

nomu un zvejas tiesību izmantošanu (2. 

un 2.1 pielikums) un tai piemērojamos 

atvieglojumus. 

2) Ūdenstilpi iznomā šādiem 

ūdenstilpes izmantošanas veidiem: 

 rūpnieciskajai (komerciālajai, paš-

patēriņa) zvejai; 

 amatierzvejai – makšķerēšanai 

(turpmāk – makšķerēšana); 

1) Baltijas jūras un Rīgas jūras līča 

ūdeņus neiznomā, bet zvejas vietas 

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča 

piekrastē, ja nepieciešams, nosaka 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomas 

līgumā (4.punkts) 

2) Rūpnieciskās zvejas tiesības jūras 

piekrastē iznomā vietējā pašvaldība 

(13.punkts) (aiz jūras piekrastes joslas 

iznomā ZM) 

Piekrastes ūdeņi - kuru dziļums 

nepārsniedz 20 metru, izņemot 

seklūdens zonas, kas atrodas tālāk par 

20 metru izobātu (2007.gada 2.maija 

MK noteikumu Nr.296 “Noteikumi 

par rūpniecisko zveju teritoriālajos 

ūdeņos un ekonomiskās zonas 

ūdeņos” 2.punkts) 
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 akvakultūras dzīvnieku 

audzēšanai; 

 kultūrvēsturisko un dabas objektu 

aizsardzībai; 

 dzeramā ūdens apgādei un ūdens 

ņemšanai īpašām vajadzībām; 

 zinātniskās pētniecības darbiem; 

 rekreācijai (atpūtas uz ūdeņiem un 

peldvietu organizēšanai); 

 ūdenssportam; 

 ūdensceļu izmantošanai; 

 hidrotehnisko būvju celtniecībai, 

ekspluatācijai un ūdensspēka 

izmantošanai; 

 peldbūvju izvietošanai, lai ierīkotu 

ar pakalpojumu sniegšanu saistītus 

objektus. 

3)Ja iznomā publisku ūdenstilpi (tai skaitā 

vienotas attīstības ieceres īstenošanai), 

saglabājama brīva pieeja pie šīs 

ūdenstilpes, lai to varētu izmantot (7. un 

22.punkts): 

 kultūrvēsturiskās ainavas un dabas 

objektu apskatei; 

 dzeramā ūdens apgādei; 

 rekreācijai; 

 makšķerēšanai; 

 rūpnieciskajai zvejai; 

 valsts vides monitoringa 

veikšanai. 

5)Publiskās ūdenstilpes var iznomāt tikai 

tādu ēku un būvju izvietošanai, kas atļautas 

saskaņā ar normatīvajiem aktiem un kuras 

aizliegts būvēt kā patstāvīgus īpašuma 

objektus (71.punkts) 

6) Ūdenstilpi aizliegts iznomāt vienlaikus 

vairākiem izmantošanas veidiem, ja 

atbilstoši ūdenstilpes ekspluatācijas 

noteikumiem tie ir pretrunā cits citam vai to 

mijiedarbības dēļ varētu pasliktināties 

ūdenstilpes ekoloģiskais vai ķīmiskais 

stāvoklis (10.punkts) 

7)Publiskās ūdenstilpes nomniekam nav 

tiesību iekasēt maksu par 

noteikumu 22.punktā minētajiem publiskās 

ūdenstilpes izmantošanas veidiem, izņemot 

maksu par papildu pakalpojumiem, ar 

kuriem nomnieks nodrošina publisko 

ūdenstilpju izmantošanas iespējas atbilstoši 

šo noteikumu 22.punktā minētajiem 

ūdenstilpes izmantošanas veidiem, tai 

skaitā organizējot licencēto makšķerēšanu. 

Paredzētos maksas pakalpojumus norāda 

ūdenstilpes nomas līgumā. 

8) Rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos 

ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos 

ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, 

pildot deleģētās valsts (izpildvaras) 

funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība 

(13.punkts) 

9) Ūdenstilpi var iznomāt uz laiku līdz 30 

gadiem; 
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10) ūdenstilpes nomas līgumam jāpievieno 

ekspluatācijas noteikumi; 

11)  ūdenstilpes nomas maksu nosaka, 

ņemot vērā ūdenstilpes platību, atrašanās 

vietu, izmantošanas veidu un 

sociālekonomiskos faktorus. Ja ūdenstilpi 

paredzēts izmantot komerciāliem mērķiem 

vai konkursā par ūdenstilpes nomu ir 

pieteicies tikai viens pretendents, nomas 

maksu nosaka, ņemot vērā sertificēta 

vērtētāja atbilstoši tirgus novērtējumam 

noteikto nomas maksu. 

10. 2007.gada 2.maija 

MK noteikumi 

Nr.295 „Noteikumi 

par rūpniecisko 

zveju iekšējos 

ūdeņos” 

 

Noteikumi nosaka kārtību, kādā fiziskās un 

juridiskās personas drīkst nodarboties ar 

rūpniecisko zveju Latvijas Republikas 

iekšējos ūdeņos 

 

Ja zveja notiek publiskajos ūdeņos ir 

jānoslēdz zvejas tiesību nomas līgums 

 

 

- 

11. 2007.gada 2.maija 

MK noteikumu 

Nr.296 “Noteikumi 

par rūpniecisko 

zveju teritoriālajos 

ūdeņos un 

ekonomiskās zonas 

ūdeņos” 

- Noteikumi nosaka kārtību, kādā 

rūpniecisko zveju veic Latvijas 

Republikas fiziskās un juridiskās 

personas - Latvijas Republikas 

teritoriālajos ūdeņos, tās ekonomiskās 

zonas ūdeņos un citu valstu 

ekonomiskās zonas ūdeņos Baltijas 

jūrā, kā arī ārvalstu fiziskās un 

juridiskās personas - Latvijas 

Republikas ekonomiskās zonas 

ūdeņos 

Teritoriālajos ūdeņos tiek izdalīti 

piekrastes ūdeņi - kuru dziļums 

nepārsniedz 20 metru, izņemot 

seklūdens zonas, kas atrodas tālāk par 

20 metru izobātu 

12. 2014.gada 

23.decembra MK 

noteikumi Nr.796 

„Noteikumi par 

rūpnieciskās zvejas 

limitiem un to 

izmantošanas 

kārtību iekšējos 

ūdeņos” 

 

Noteikumi nosaka kopējo nozvejas apjoma 

limitu, nozvejas apjoma limitu atsevišķām 

zivju sugām un zvejas rīku skaita 

sadalījumā pa ūdenstilpēm Latvijas 

Republikas iekšējos ūdeņos un to 

izmantošanas kārtību 

 

Pašvaldība ūdeņos, kuros zvejas tiesības 

pieder valstij,  – iedala konkrētu limita 

apjomu fiziskajām un juridiskajām 

personām, ar kurām pašvaldībai noslēgti 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi 

- 

13. 2001.gada 

7.augusta MK 

noteikumi Nr.359 

„Licencētās 

rūpnieciskās zvejas 

kārtība” 

Noteikumi nosaka kārtību, kādā ieviešama, 

organizējama un kontrolējama licencētā 

rūpnieciskā zveja 

Noteikumi attiecas uz Latvijas Republikas 

teritoriālajiem ūdeņiem, ekonomiskās 

zonas ūdeņiem un iekšējiem ūdeņiem 

Licencēto zveju organizē pašvaldība – 

publiskos ūdeņos (tai skaitā jūras piekrastes 

ūdeņos) un citos iekšējos ūdeņos, kuros 

zvejas tiesības pieder valstij (4.punkts) 

 

Noteikumi nosaka kārtību, kādā 

ieviešama, organizējama un 

kontrolējama licencētā rūpnieciskā 

zveja 

Noteikumi attiecas uz Latvijas 

Republikas teritoriālajiem ūdeņiem, 

ekonomiskās zonas ūdeņiem un 

iekšējiem ūdeņiem 

Licencēto zveju organizē pašvaldība – 

publiskos ūdeņos (tai skaitā jūras 

piekrastes ūdeņos) un citos iekšējos 



Maksu par zvejas atļaujām (licencēm) 

konkrētajā licencētajā zvejā nosaka 

atkarībā no kopējā zvejas atļauju (licenču) 

skaita un pieprasījuma, ievērojot, ka maksa 

par zvejas atļauju (licenci) nedrīkst būt 

mazāka par pamatmaksu, kas paredzēta 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomai un zvejas 

tiesību izmantošanai saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem par ūdenstilpju un 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas 

tiesību izmantošanas kārtību 

ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder 

valstij (aiz piekrastes ūdeņiem 

organizē ZM) (4.punkts) 

Maksu par zvejas atļaujām (licencēm) 

konkrētajā licencētajā zvejā nosaka 

atkarībā no kopējā zvejas atļauju 

(licenču) skaita un pieprasījuma, 

ievērojot, ka maksa par zvejas atļauju 

(licenci) nedrīkst būt mazāka par 

pamatmaksu, kas paredzēta 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomai un 

zvejas tiesību izmantošanai saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem par ūdenstilpju 

un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu 

un zvejas tiesību izmantošanas kārtību 
14. 2003.gada 

14.oktobra MK 

noteikumi Nr.574 

„Licencētās 

amatierzvejas — 

makšķerēšanas — 

kārtība” 

 

Noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama 

licencētās amatierzvejas — makšķerēšanas, 

arī licencēto zemūdens medību un 

licencētās vēžošanas— ieviešana un 

kontrole, kā arī izstrādājams konkrētās 

ūdenstilpes licencētās makšķerēšanas 

nolikums. 

 

Noteikumi attiecināmi uz visām Latvijas 

Republikas iekšējām ūdenstilpēm, arī 

iznomātām un privātām, kā arī jūras 

piekrastes ūdeņiem 

 

Licencēto makšķerēšanu organizē vietējā 

pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā 

atrodas attiecīgā ūdenstilpe 

Noteikumi nosaka kārtību, kādā 

veicama licencētās amatierzvejas — 

makšķerēšanas, arī licencēto 

zemūdens medību un licencētās 

vēžošanas— ieviešana un kontrole, kā 

arī izstrādājams konkrētās ūdenstilpes 

licencētās makšķerēšanas nolikums. 

 

Noteikumi attiecināmi uz visām 

Latvijas Republikas iekšējām 

ūdenstilpēm, arī iznomātām un 

privātām, kā arī jūras piekrastes 

ūdeņiem 

15. 2009.gada 

22.decembra MK 

noteikumi Nr.1498 

„Makšķerēšanas 

noteikumi” 
 

Noteikumi nosaka kārtību, kādā fiziskās 

personas Latvijas Republikas ūdeņos var 

nodarboties ar amatierzveju – 

makšķerēšanu un zemūdens medībām, 

zivju (vēžu un citu ūdens 

bezmugurkaulnieku) ieguvi ar šajos 

noteikumos atļautiem makšķerēšanas, 

zemūdens medību un vēžošanas rīkiem. Šos 

noteikumus nepiemēro ūdeņos, kas tiek 

izmantoti specializētai zivkopībai un 

mākslīgai zivju pavairošanai 

Noteikumos makšķerēšanas aizliegumi 

dažādās publiskajās ūdenstilpēs 

 Noteikumi nosaka kārtību, kādā 

fiziskās personas Latvijas Republikas 

ūdeņos var nodarboties ar 

amatierzveju – makšķerēšanu un 

zemūdens medībām, zivju (vēžu un 

citu ūdens bezmugurkaulnieku) ieguvi 

(turpmāk – makšķerēšana) ar šajos 

noteikumos atļautiem makšķerēšanas, 

zemūdens medību un vēžošanas 

rīkiem. Šos noteikumus nepiemēro 

ūdeņos, kas tiek izmantoti 

specializētai zivkopībai un mākslīgai 

zivju pavairošanai 
16. Aizsargjoslu likums 

 

7.pants. Virszemes ūdensobjektu 

aizsargjoslas 
Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas 

nosaka ūdenstilpēm, ūdenstecēm un 

mākslīgiem ūdensobjektiem, lai samazinātu 

piesārņojuma negatīvo ietekmi uz ūdens 

ekosistēmām, novērstu erozijas procesu 

attīstību, ierobežotu saimniecisko darbību 

applūstošajās teritorijās, kā arī saglabātu 

apvidum raksturīgo ainavu. Ostu teritorijās 

virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas 

nosaka, lai ilgtspējīgas attīstības interesēs 

līdzsvarotu vides aizsardzības prasības un 

ostu ekonomisko attīstību, kā arī 

samazinātu piesārņojuma negatīvo ietekmi 

uz ūdens ekosistēmām un novērstu erozijas 

procesu attīstību. 

 pludmale - jūras krasta sauszemes 

daļa starp ūdens līmeni un vietu, kur 

sākas dabiskā sauszemes veģetācija 

(1.panta 5.punkts) 

6.pants. Baltijas jūras un Rīgas jūras 

līča piekrastes aizsargjosla 

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča 

piekrastes aizsargjosla izveidota, lai 

samazinātu piesārņojuma ietekmi uz 

Baltijas jūru, saglabātu meža 

aizsargfunkcijas, novērstu erozijas 

procesu attīstību, aizsargātu piekrastes 

ainavas, nodrošinātu piekrastes dabas 

resursu, arī atpūtai un tūrismam 

nepieciešamo resursu un citu 

sabiedrībai nozīmīgu teritoriju 

saglabāšanu un aizsardzību, to 

līdzsvarotu un ilgstošu izmantošanu. 



Pantā ir noteikti aizsargjoslas platumi un 

noteikšanas pamatprincipi 

37.pants. Aprobežojumi virszemes 

ūdensobjektu aizsargjoslās 
(1) Virszemes ūdensobjektu 

aizsargjoslās papildus šā 

likuma 35.pantā minētajam tiek noteikti 

šādi aprobežojumi: 

1) aizliegts izvietot būves lopbarības 

glabāšanai (izņemot siena šķūņus), 

minerālmēslu, augu aizsardzības līdzekļu, 

degvielas, eļļošanas materiālu, bīstamo 

ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu, 

kokmateriālu, kā arī bīstamās ķīmiskās 

vielas vai ķīmiskos produktus saturošu 

materiālu glabātavas, izņemot šim nolūkam 

teritoriju plānojumos vai lokālplānojumos 

paredzētās vietas; 

2) aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas 

poligonus; 

3) aizliegts veikt kailcirtes 50 metrus platā 

joslā vai visā aizsargjoslas platumā, ja 

aizsargjosla ir šaurāka par 50 metriem, 

izņemot mežaudzē, kurā valdošā koku suga 

ir baltalksnis, koku ciršanu ārkārtas 

situāciju seku likvidēšanai un vējgāžu, 

vējlaužu un snieglaužu seku likvidēšanai, 

kā arī palieņu pļavu atjaunošanai un 

apsaimniekošanai. Veicot kailcirti 

mežaudzē, kurā valdošā koku suga ir 

baltalksnis, ievēro šādus nosacījumus: 

a) saglabā ozolus, liepas, vīksnas, gobas, 

kļavas, priedes, melnalkšņus, vītolus un 

mežābeles, 

b) aizliegta koku ciršana nogāzēs, kuru 

slīpums pārsniedz 30 grādus, 

c) aizliegta koku ciršana no 1.aprīļa līdz 

30.jūnijam, 

d) kailcirtes platība virszemes ūdens 

objekta aizsargjoslā nepārsniedz vienu 

hektāru, 

e) atjaunojot mežaudzi, egļu īpatsvars 

nepārsniedz 80 procentus no kopējā 

ieaugušo koku skaita; 

4) applūstošajās teritorijās aizliegts veikt 

teritorijas uzbēršanu, būvēt ēkas un būves, 

arī aizsargdambjus, izņemot: 

a) īslaicīgas lietošanas būvju un mazēku 

būvniecību, 

b) esošo būvju renovāciju, 

c) kultūras pieminekļu restaurāciju, 

d) transporta un elektronisko sakaru tīklu 

būvju būvniecību, ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīklu, ūdens ņemšanas ietaišu 

un maģistrālo cauruļvadu būvniecību, 

enerģijas pārvades un sadales būvju 

būvniecību, 

e) peldvietu, eliņu, laivu un motorizēto 

ūdens transportlīdzekļu piestātņu 

būvniecību, 

f) jahtu ostu būvniecību, kurās paredzētas 

ne mazāk kā 25 atpūtas kuģu stāvvietas 

ūdenī, un to darbības nodrošināšanai 

Uz piekrastes joslu attiecināma šāda 

aizsargjosla:  jūras aizsargjosla, kas 

aptver pludmali un zemūdens šelfa 

daļu no vienlaidu dabiskās sauszemes 

veģetācijas sākuma līdz 10 metru 

izobatai 

36.pants. Aprobežojumi Baltijas 

jūras un Rīgas jūras līča piekrastes 

aizsargjoslā (aprobežojumi, kas 

attiecas uz piekrastes joslu) 

1. Krasta kāpu aizsargjoslā un 

pludmalē papildus šā panta pirmajā 

daļā minētajiem aprobežojumiem 

aizliegts celt jaunas ēkas un būves un 

paplašināt esošās, izņemot gadījumus, 

kad: 

1) saskaņojot ar attiecīgo Valsts vides 

dienesta reģionālo vides pārvaldi un 

atbilstoši vietējās pašvaldības 

teritorijas plānojumam tiek: 

a) renovētas vai restaurētas esošās 

ēkas un būves; 

b) būvētas palīgēkas pie esošajām 

dzīvojamām ēkām vai būvēm; 

c) rekonstruētas esošās ēkas vai būves, 

nepārsniedzot esošo būvapjomu, bet, 

rekonstruējot esošās dzīvojamās ēkas, 

kuru platība ir mazāka par 150 

kvadrāmetriem, to kopējā platība pēc 

rekonstrukcijas nedrīkst pārsniegt 150 

kvadrātmetrus; 

2) tiek attīstīta osta vai attīstīti un 

rekonstruēti esošie zvejniecības un 

zivju pārstrādes uzņēmumi; 

3) ēku un būvju celtniecība vai 

paplašināšana ir paredzēta vietējās 

pašvaldības teritorijas plānojumā un 

notiek pilsētas teritorijā un šīs 

darbības ir saskaņotas ar attiecīgo 

Valsts vides dienesta reģionālo vides 

pārvaldi; 

4) ēku un būvju celtniecība vai 

paplašināšana notiek šā 

likuma 67.pantā noteiktajā kārtībā 

apstiprinātajās un vietējās pašvaldības 

teritorijas plānojumā noteiktajās 

ciema robežās vietās, kur bijusi 

iepriekšējā apbūve, minētās darbības 

ir paredzētas vietējās pašvaldības 

teritorijas plānojumā un saskaņotas ar 

attiecīgo Valsts vides dienesta 

reģionālo vides pārvaldi; 

5) tiek veikta krastu nostiprināšana 

esošo būvju un infrastruktūras 

aizsardzībai; 

6) tiek veikta mehānisko 

transportlīdzekļu stāvlaukumu un 

glābšanas staciju būvniecība un tiem 

nepieciešamo pievedceļu un teritorijas 

labiekārtošanai nepieciešamo mazēku 

būvniecība. 
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nepieciešamo būvju un infrastruktūras 

objektu būvniecību, 

g) valsts meteoroloģisko un hidroloģisko 

novērojumu staciju un posteņu un citu 

stacionāru valsts nozīmes monitoringa 

punktu un posteņu būvniecību, 

h) biotopu apsaimniekošanai nepieciešamo 

īslaicīgas lietošanas būvju un dabas 

tūrismam nepieciešamo skatu torņu, laipu 

u.tml. objektu būvniecību, 

i) inženieraizsardzības un hidrotehnisko 

būvju izbūvi esošās apbūves aizsardzībai 

pret paliem vai plūdiem un stacionārās 

aizsardzības būves piesārņojuma 

aizturēšanai un savākšanai, 

j) teritorijas uzbēršanu šā punkta "d", "e", 

"f", "g" un "i" apakšpunktā noteiktās 

būvniecības īstenošanai; 

41) ostu applūstošajās teritorijās aizliegts 

veikt teritorijas uzbēršanu, būvēt ēkas un 

būves, izņemot hidrotehniskās būves, 

piestātnes, infrastruktūras, 

inženierkomunikācijas un citas ar ostu 

darbību saistītās būves un veikt minētajām 

būvēm nepieciešamo teritorijas uzbēršanu, 

arī esošo būvju renovāciju, ja šādas 

darbības nav pretrunā ar vietējās 

pašvaldības teritorijas plānojumu un ir 

ievērotas normatīvo aktu prasības, arī 

prasības, kas noteiktas attiecībā uz ietekmes 

uz vidi novērtējumu; 

5) 10 metrus platā joslā papildus šīs daļas 

1., 2., 3., 4. un 4.1 punktā minētajam 

aizliegts: 

a) izvietot degvielas uzpildes stacijas, 

b) būvēt un izvietot jebkādas ēkas un būves, 

tai skaitā nožogojumus (izņemot esošo 

būvju renovāciju; kultūras pieminekļu 

restaurāciju; transporta un elektronisko 

sakaru tīklu būvniecību, ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīklu, ūdens ņemšanas ietaišu 

un maģistrālo cauruļvadu būvniecību, 

enerģijas pārvades un sadales būvju 

būvniecību; peldvietu, eliņu, laivu un 

motorizēto ūdens transportlīdzekļu 

piestātņu būvniecību; valsts 

meteoroloģisko un hidroloģisko 

novērojumu staciju un posteņu un citu 

stacionāru valsts nozīmes monitoringa 

punktu un posteņu būvniecību, kā arī krastu 

nostiprināšanu; ostu teritorijā esošo 

hidrotehnisko būvju, piestātņu, 

infrastruktūras, inženierkomunikācijas, kā 

arī citu ar ostu darbību saistītu būvju 

būvniecību; jahtu ostu un to darbības 

nodrošināšanai nepieciešamo būvju un 

infrastruktūras objektu būvniecību, kā arī 

šīs daļas 4. un 4.1 punktā minētajos 

gadījumos paredzēto teritorijas uzbēršanu), 

c) lietot mēslošanas līdzekļus un ķīmiskos 

augu aizsardzības līdzekļus, 

d) ierīkot meliorācijas būves bez 

saskaņošanas ar reģionālo vides pārvaldi, 

2. Augstāk minētām darbībām ir 

jāveic IVN vai jāsaņem VVD RVP 

tehniskie noteikumi. 

3. Krasta kāpu aizsargjoslā un 

pludmalē papildus šā panta pirmajā un 

otrajā daļā minētajam aizliegts: 

1) atsavināt valsts vai pašvaldības 

īpašumā esošo zemi, izņemot likumos 

noteiktos gadījumus, kad personai ir 

tiesības iegūt īpašumā zemi zem ēkas 

(būves), ievērojot nosacījumu, ka 

īpašuma tiesības uz ēku (būvi) 

attiecīgajai personai ir nostiprinātas 

zemesgrāmatā; 

2) pludmalē un tauvas joslā 

norobežot ar žogiem pieeju jūrai, kā 

arī traucēt tur kājāmgājēju brīvu 

pārvietošanos un atrašanos, izņemot 

ostas teritoriju atbilstoši vietējās 

pašvaldības teritorijas plānojumam. 

Lēmumi par nožogojumu nojaukšanu 

pieņemami un izpildāmi normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā; 

3) izvietot un ierīkot minerālmēslu, 

augu aizsardzības līdzekļu, degvielas, 

eļļošanas materiālu, bīstamo ķīmisko 

vielu vai ķīmisko produktu, 

kokmateriālu, kā arī bīstamās 

ķīmiskās vielas vai ķīmiskos 

produktus saturošu materiālu 

glabātavas un degvielas uzpildes 

stacijas, izņemot atbilstoši teritoriju 

plānojumiem — ostas teritorijā, kā arī 

būves lopbarības glabāšanai (izņemot 

siena šķūņus bez vienlaidu 

pamatiem); 

4) iegūt un izmantot derīgos 

izrakteņus, izņemot pazemes ūdeņu 

ieguvi ūdensapgādes vai rekreācijas 

vajadzībām; 

5) ierīkot atkritumu apglabāšanas 

poligonus; 

6) ar mehāniskajiem 

transportlīdzekļiem pārvietoties ārpus 

autoceļiem, pludmalē, meža un 

lauksaimniecības zemēs, ja tas nav 

saistīts ar šo teritoriju 

apsaimniekošanu vai uzraudzību; 

7) rīkot publiskus sporta, izklaides vai 

atpūtas pasākumus, kas nav saskaņoti 

ar vietējo pašvaldību, bet, ja 

aizsargjosla atrodas īpaši 

aizsargājamā dabas teritorijā, — ar šīs 

teritorijas administrāciju; 

8) novietot speciālās dzīvojamās 

piekabes, jebkādas konstrukcijas, 

pagaidu un saliekamās būves, izņemot 

pludmales labiekārtošanas 

elementus, ārpus šim nolūkam 

vietējās pašvaldības teritorijas 

plānojumā paredzētajām vietām; 

9) pārveidot reljefu, bojāt un iznīcināt 

dabisko zemsedzi, izņemot 
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e) veikt galveno cirti, izņemot koku ciršanu 

ārkārtas situāciju seku likvidēšanai, 

vējgāžu, vējlaužu un snieglaužu seku 

likvidēšanai, kā arī mežaudzē, kurā valdošā 

koku suga ir baltalksnis, 

f) iegūt un izmantot derīgos izrakteņus, 

izņemot pazemes ūdeņu ieguvi 

ūdensapgādes vai rekreācijas vajadzībām 

aizsargjoslā esošai dzīvojamai vai 

atpūtnieku aprūpei paredzētai ēkai, 

g) mazgāt mehāniskos transportlīdzekļus 

un lauksaimniecības tehniku, 

h) veikt teritorijas atmežošanu, ja tā nav 

saistīta ar šā punkta "b" apakšpunktā 

minētajiem izņēmuma gadījumiem, 

i) kurt ugunskurus un novietot teltis ārpus 

šim nolūkam norādītām vietām bez 

saskaņošanas ar zemes īpašnieku vai 

tiesisko valdītāju, 

j) ierīkot tehnoloģiskos koridorus 

kokmateriālu pievešanai; 

6) aizliegts novietot iegūto grunti pēc 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

veiktas virszemes ūdensobjekta 

padziļināšanas vai tīrīšanas ārpus tam 

paredzētajām vietām; 

7) aizliegts ierīkot mehānisko 

transportlīdzekļu sacīkšu trases un 

izmēģinājumu vietas; 

(11) Šā panta pirmās daļas 4.punktā minētās 

darbības drīkst veikt, ja tās nav pretrunā ar 

vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu 

un ir ievērotas normatīvo aktu prasības, arī 

prasības, kas noteiktas attiecībā uz ietekmes 

uz vidi novērtējumu. 

(2) Virszemes ūdensobjektos normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā ierīkotajās 

peldvietās aizliegts braukt ar motorlaivām 

un ūdens motocikliem, ja tas nav saistīts ar 

specializēto dienestu darbību, šo teritoriju 

apsaimniekošanu vai uzraudzību. 

(3) Vietējā pašvaldība pieņem attiecīgu 

lēmumu par jebkādu nelikumīgu 

nožogojumu nojaukšanu virszemes 

ūdensobjektu aizsargjoslās. Vietējā 

pašvaldība veic vai organizē nožogojumu 

nojaukšanu, ja īpašnieks vai tiesiskais 

valdītājs pēc pašvaldības lēmuma 

pieņemšanas nožogojumu viena mēneša 

laikā nav nojaucis. Ar nojaukšanu saistītos 

izdevumus sedz nožogojuma īpašnieks vai 

tiesiskais valdītājs. 

gadījumus, kad tas nepieciešams šajā 

pantā atļauto darbību veikšanai. 

4. Pašvaldībai vietējās pašvaldības 

teritorijas plānojumā ir jāparedz 

iespēja kājāmgājējiem piekļūt 

pludmalei un vietas automašīnu 

(transportlīdzekļu) stāvvietu 

ierīkošanai.  

5. Ja ir paredzēts celt valsts nozīmes 

infrastruktūras un 

inženierkomunikāciju objektus, kuri 

nav paredzēti vietējās pašvaldības 

teritorijas plānojumā, apbūve krasta 

kāpu aizsargjoslā un pludmalē ir 

pieļaujama tikai ar Ministru kabineta 

ikreizēju rīkojumu 

6. Jūras aizsargjoslā ierīkotajās 

peldvietās aizliegts braukt ar 

motorlaivām un ūdens motocikliem, ja 

tas nav saistīts ar specializēto dienestu 

darbību, šo teritoriju apsaimniekošanu 

vai uzraudzību. Vietējā pašvaldība 

nosaka speciāli iezīmētas vietas, kurās 

atļauts braukt ar ūdens motocikliem 

17. 2008.gada 3.jūnija 

MK noteikumi Nr. 

406 „Virszemes 

ūdensobjektu 

aizsargjoslu 

noteikšanas 

metodika” 

Noteikumi paredz kārtību (metodiku), kādā 

nosaka virszemes ūdensobjektu 

aizsargjoslu 

- 

18. 2004.gada 

17.februāra MK 

noteikumi Nr. 86 

“Baltijas jūras un 

- Noteikumi nosaka Baltijas jūras un 

Rīgas jūras līča piekrastes 

aizsargjoslas noteikšanas metodiku 



Rīgas jūras līča 

piekrastes 

aizsargjoslas 

noteikšanas 

metodika” 

19. Likums „Par 

pašvaldībām” 

 

Viena no pašvaldību autonomajām 

funkcijām ir noteikt kārtību, kādā 

izmantojami publiskā lietošanā esošie meži 

un ūdeņi, ja likumos nav noteikts citādi; 

(15.panta pirmās daļas 3) punkts) un dome 

tiesīga izdot saistošos noteikumus par 

publiskā lietošanā esošo mežu un ūdeņu, kā 

arī par republikas pilsētas vai novada īpaši 

aizsargājamo dabas un kultūras objektu 

aizsardzību un uzturēšanu 

- 

20. Likums “Par īpaši 

aizsargājamām 

dabas teritorijām” 

Publiski ūdeņi var ietilpst  aizsargājamā 

dabas teritorijā un to izmantošanā 

jāpiemēro šī likuma normas  

Piekrastes josla un piekrastes ūdeņi 

var ietilpst aizsargājamā dabas 

teritorijā un to izmantošanā jāpiemēro 

šī likuma normas 
21.  2010.gada16.marta  

MK noteikumi 

Nr.264 „Īpaši 

aizsargājamo dabas 

teritoriju vispārējie 

aizsardzības un 

izmantošanas 

noteikumi” +  

Individuālie 

aizsardzības 

noteikumi 

Ja īpaši aizsargājamai teritorijai, kurā 

ietilpst publiskie ūdeņi nav individuālo 

aizsardzības noteikumu, tad uz to ir 

attiecināmas MK noteikumu Nr.264 

normas 

Ja īpaši aizsargājamai teritorijai, kurā 

ietilpst piekrastes josla nav 

individuālo aizsardzības noteikumu, 

tad uz to ir attiecināmas MK 

noteikumu Nr.264 normas 

22. 2010.gada 

5.janvāra MK 

noteikumi Nr. 17 

“Noteikumi par 

aizsargājamām 

jūras teritorijām”  

- Nosaka 7 AJT, kurās ir neitrālā zona, 

kas noteikta kā nepārtraukta josla gar 

pludmali. Neitrālā zona ir izveidota, 

lai nodrošinātu piekrastes apdzīvoto 

vietu ilgtspējīgu saimniecisko darbību 

un tūrisma infrastruktūras attīstību. 

23. Medību likums 

 

Publiskajās ūdenstilpēs un to tauvas joslā 

medījamos ūdensputnus atļauts medīt bez 

saskaņojuma ar medību tiesību lietotāju, 

kura medību iecirknī atrodas attiecīgā 

ūdenstilpe. Kārtību, kādā publiskajās 

ūdenstilpēs un to tauvas joslā medī 

nelimitēto medījamo sugu dzīvniekus, 

nosaka Ministru kabinets (18.pants) 

- 

24. 2014.gada 22.jūlija 

MK noteikumi 

Nr.421 “Medību 

noteikumi” 

Publiskajās ūdenstilpēs un to tauvas joslā 

medījamos ūdensputnus atļauts medīt 

Medību likumā un šajos noteikumos 

noteiktajā kārtībā. 

Citus nelimitētos medījamos dzīvniekus 

publiskajās ūdenstilpēs un to tauvas joslā 

atļauts medīt medību tiesību īpašniekam (ja 

nav reģistrēts medību iecirknis) vai medību 

tiesību lietotājam (ja medību līgumā nav 

noteikts citādi), kura medību iecirknī 

ietilpst vai kura medību iecirknim 

piekļaujas publiskā 

ūdenstilpe. (XII.nodaļa) 

- 

25. Tūrisma likums 

 

Uz publiskiem ūdensobjektiem varētu tikt 

attiecinātas likuma normas, kas regulē 

dabas tūrismu, aktīvu tūrismu un eko 

tūrismu, kā arī pašvaldību kompetenci 

tūrisma jomā 

Uz piekrasti varētu tikt attiecinātas 

likuma normas, kas regulē dabas 

tūrismu, aktīvu tūrismu un eko 

tūrismu, kā arī pašvaldību kompetenci 

tūrisma jomā 

http://m.likumi.lv/ta/id/77455-medibu-likums


26. Likums “Par zemes 

dzīlēm ” 

 

Likuma normas regulē derīgo izrakteņu 

ieguvi publiskajos ūdeņos 

Likuma normas regulē derīgo 

izrakteņu ieguvi publiskajos ūdeņos 

(tai skaitā jūrā) 

27. 2012.gada 

18.septembra MK 

noteikumi Nr.633 

„Zemes dzīļu 

izmantošanas 

kārtība iekšzemes 

publiskajos ūdeņos 

un jūrā” 

 

Attiecībā uz iekšzemes publiskajiem 

ūdeņiem noteikumi nosaka zemes dzīļu 

izmantošanas kārtību iekšzemes 

publiskajos ūdeņos un kārtību, kādā zemes 

dzīļu izmantotājs (licenciāts) maksā 

ikgadēju valsts nodevu par tiesībām 

izmantot zemes dzīles iekšzemes 

publiskajos ūdeņos, kā arī nodevas apmēru 

 

Noteikumi nosaka zemes dzīļu 

izmantošanas kārtību iekšējos jūras 

ūdeņos, Latvijas Republikas 

teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā 

ekonomiskajā zonā un kārtību, kādā 

zemes dzīļu izmantotājs (licenciāts) 

maksā ikgadēju valsts nodevu par 

tiesībām izmantot zemes dzīles 

Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā 

un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, 

kā arī nodevas apmēru 

 

28. Būvniecības likums Likuma normas attiecināmas uz būvēm, kas 

skar publisko ūdensobjektu (neregulē 

peldbūvju būvniecību) 

Likuma normas attiecināmas uz 

būvēm, kas skar jūras piekrasti 

(pludmales labiekārtojums, ostu 

būves, hidrotehniskās būves utt.) 

29. 2014.gada 

19.augusta MK 

noteikumi Nr.500 

„Vispārīgie 

būvnoteikumi” 

Nosaka būvju grupas, kas varētu skart 

publisko ūdensobjektu un vispārējo 

būvniecības procesu 

Nosaka būvju grupas, kas varētu skart 

jūras piekrasti un vispārējo 

būvniecības procesu 

30.  2014.gada 15 

septembra MK 

noteikumi Nr.551 

„Ostu, 

hidrotehnisko, 

siltumenerģijas, 

gāzes un citu, 

atsevišķi 

neklasificētu, 

inženierbūvju 

būvnoteikumi” 

 

Noteikumi nosaka ostu hidrotehnisko, 

siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi 

neklasificētu, inženierbūvju būvniecības 

procesa kārtību (objekti, kas varētu skart 

publisko ūdensobjektu – kuģu un laivu 

piestātnes un to elementi; peldvietas 

labiekārtojums u.c.) 

Noteikumi nosaka ostu hidrotehnisko, 

siltumenerģijas, gāzes un citu, 

atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju 

būvniecības procesa kārtību (objekti, 

kas varētu skart publisko 

ūdensobjektu – kuģu un laivu 

piestātnes un to elementi; pludmales 

labiekārtojums u.c.) 

31. 2014.gada 

2.septembra 

noteikumi Nr.529 

„Ēku 

būvnoteikumi”  

Nosaka ēku būvniecības kārtību (var skart 

publiskajām ūdensobjektam piegulošo 

sauszemes daļu) 

Nosaka ēku būvniecības kārtību, kas 

varētu skart piekrastes joslu (piem.1 

grupas ēkas; glābšanas stacijas) 

32. 2014.gada 

16.septembra MK 

noteikumi Nr.550 

„Hidrotehnisko un 

meliorācijas būvju 

būvnoteikumi” 

Noteikumi nosaka hidrotehnisko un 

meliorācijas būvju (izņemot ostu, jūras un 

enerģijas ražošanas hidrotehniskās būves ar 

jaudu virs 2 MW) būvniecības procesa 

kārtību 

 

Noteikumi nosaka hidrotehnisko un 

meliorācijas būvju (izņemot ostu, 

jūras un enerģijas ražošanas 

hidrotehniskās būves ar jaudu virs 2 

MW) būvniecības procesa kārtību 

 

33. 2005.gada 1.marta 

MK noteikumi 

Nr.158 „Noteikumi 

par kuģošanas 

līdzekļu satiksmi 

iekšējos ūdeņos” 

Noteikumi nosaka iekšējo ūdeņu īpašnieka 

vai valdītāja pienākumus, kā arī ūdens 

satiksmes un drošības noteikumus Latvijas 

Republikas iekšējos ūdeņos un 3000 metru 

platā joslā no krasta (bāzes) līnijas uz jūras 

pusi Rīgas jūras līča un Baltijas jūras 

Latvijas Republikas piekrastes daļā  

Noteikumi nosaka iekšējo ūdeņu 

īpašnieka vai valdītāja pienākumus, kā 

arī ūdens satiksmes un drošības 

noteikumus Latvijas Republikas 

iekšējos ūdeņos un 3000 metru platā 

joslā no krasta (bāzes) līnijas uz jūras 

pusi Rīgas jūras līča un Baltijas jūras 

Latvijas Republikas piekrastes daļā  

34. 2013.gada 30.aprīļa 

MK noteikumi 

Nr.240 „Vispārīgie 

teritorijas 

plānošanas, 

izmantošanas un 

Noteikumos paredzēta funkcionālā zona – 

Ūdeņu teritorija (Ū), kas ir nosakāma 

ūdensobjektiem, un uzskaitīti atļauto 

izmantošanu veidi. 

Noteikumu 5.4.apakšnodaļā ir noteiktas 

prasības ūdensobjektu teritorijas plānošanai 

un izmantošanai 

Noteikumos paredzēta funkcionālā 

zona – Ūdeņu teritorija (Ū), kas ir 

nosakāma ūdensobjektiem, un 

uzskaitīti atļauto izmantošanu veidi. 

Noteikumu 5.4.apakšnodaļā ir 

noteiktas prasības ūdensobjektu 

teritorijas plānošanai un izmantošanai 



apbūves 

noteikumi”  

9.2.apakšnodaļā noteiktas prasības 

pasažieru kuģu, jahtu, laivu piestātnes un 

peldbūvju izvietošanai 

9.2.apakšnodaļā noteiktas prasības 

pasažieru kuģu, jahtu, laivu piestātnes 

un peldbūvju izvietošanai 

35. 2012.gada 

30.oktorba 

Ministru kabineta 

noteikumi „Jūras 

plānojuma 

izstrādes, 

ieviešanas un 

uzraudzības 

kārtība” 

- Jūras plānojums tiek izstrādāts ņemot 

vērā funkcionāli ar jūru saistīto 

sauszemes daļu 

36. 2007.gada 

30.oktobra 

Ministru kabineta 

noteikumi Nr.735 

„Noteikumi par 

publiskas personas 

zemes nomu” 

- Šo noteikumu normas var tikt 

piemērotas, iznomājos pludmali. 

 

  

 

Galvenās problēmas ar publisko ūdeņu nomu, kas izriet no spēkā esošā regulējuma: 

1. Šobrīd pēc būtības vienīgais normatīvais akts, kas regulē publisko ūdeņu iznomāšanu ir 

2009.gada 11.augusta MK noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpniecisko 

zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” (turpmāk – noteikumi 

Nr.918). Noteikumos ir uzskaitīti izmantošanas veidi, kuriem var iznomāt publisko 

ūdenstilpi, bet noteikumi Nr.918 ir izdoti uz Zvejniecības likuma pamata, kura mērķis ir 

nodrošināt zivju resursu ilgtspējīgu izmantošanu un saglabāšanu.  Līdz ar to, ja publiskā 

ūdenstilpe tiek iznomāta citiem ar zveju nesaistītiem veidiem, to būtu nepieciešams 

regulēt atsevišķā normatīvā aktā. Zemes pārvaldības likuma 13.panta pirmajā daļā 

10.punktā ir noteikts, ka Ministru kabineta izdod noteikumus par jūras piekrastes joslas 

un iekšzemes publisko ūdeņu nomu. 

2. Noteikumi Nr.918  nosaka publisko ūdenstilpju (ezeru, upju un ūdenskrātuvju), kā arī to 

upju nomas kārtību, kurās zvejas tiesības pieder vienīgi valstij, bet neregulē jūras 

piekrastes joslas (pludmales) iznomāšanas kārtību. Līdz ar to, uz doto brīdi, veicot 

pludmales iznomāšanu, var piemērot tikai 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta 

noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” (turpmāk - 

noteikumi Nr.735) normas, kas regulē neapbūvēto zemesgabalu iznomāšanas kārtību. 

Ņemot vērā to, ka atbilstoši Aizsargjoslu likumam pludmalē ir noteikts būvniecības 

aizliegums, izņemot pludmales labiekārtojuma elementus, būtu nepieciešama speciāla 

kārtība, kas regulētu tieši piekrastes joslas iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu. 

Atbilstoši noteikumu Nr.735 18.punktam neapbūvētā zemesgabala nomas maksa, ja tas 

tiek iznomāts bez apbūves tiesībām, tiek noteikta 1,5% no kadastrālas vērtības. Ņemot 

vērā to, ka pludmalē atbilstoši Aizsargjoslu likuma normām pastāv būvniecības 

aizliegums, kā arī to, ka ar pludmali netiek veikti civiltiesiski darījumi, tad kadastrālā 

vērtība ir zema un līdz ar to, saskaņā ar to aprēķinātā nomas maksa ir niecīga. Norma 

pieļauj citas nomas maksas noteikšanu, izdodot pašvaldības saistošos noteikumus. Tomēr 

būtu nepieciešams noteikt vienādus pludmales iznomāšanas kritērijus, ņemot vērā to, ka 

pludmale ir valsts īpašums un piekrastes joslas pārvaldīšana ir pašvaldībām nodots 

uzdevums, kā arī tās izmantošanas īpatnības un aprobežojumus. 

3. Ņemot vērā to, ka būvniecību regulējošie normatīvie akti neparedz peldbūvju 

būvniecības kārtību, tas varētu apgrūtināt nomas platības un nomas maksas noteikšanu. 



Normatīvajos aktos būtu nepieciešams paredzēt peldbūvju būvniecības (izvietošanas) 

kārtību, lai nodrošinātu vides aizsardzības prasības, kā arī to, lai uz peldbūvēm būtu 

attiecināmas būtiskās prasības būvēm, kas ir paredzētas Būvniecības likuma 9.panta 

otrajā daļā. 

 


