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1. DAĻA: PĀRSKATS PAR ANKETĒŠANU 

 

Pārskatā ir ietvertas 2015.gada rudenī veiktā iesaistīto pušu interneta aptauja par pieredzi 

ūdenstilpju apsaimniekošanā. Aptaujā tika uzdoti šādi jautājumi: 

1. Jūs esat (pašvaldības, ūdenstilpes nomnieks, cits) 

2. Vai jūsu pašvaldības teritorijā ir vai ir bijis noslēgts kāds nomas līgums par publisko ūdeņu 

vai to daļas nomu? 

3. Kādas ūdenstilpes (ūdens objekti) ir iznomāti? 

4. Par ko ir slēgts(i) nomas līgums(i)? 

5. Par cik lielu platību ir slēgts(i) nomas līgums(i)? 

6. Uz kādu laika periodu ir slēgts(i) nomas līgums(i)? 

7. Kādiem izmantošanas veidiem ūdenstilpe(s) jeb ūdens objekts(i) ir iznomāts(i)? 

8. Kā tiek noteikta nomas maksa? 

9. Vai saņemtā nomas maksa sedz pašvaldības izdevumus ūdenstilpes pārvaldības 

nodrošināšanai? 

10. Kāda veida izdevumi rodas pašvaldībai, lai pārvaldītu iznomātu ūdenstilpi 

(ūdensobjektu)? 

11. Kādiem mērķiem jūs vēlētos publisko ūdenstilpi (iz)nomāt? 

12. Pēc kādiem principiem būtu jānosaka nomas maksas apjoms? 

13. Pēc kādiem kritērijiem būtu jāatlasa nomas pretendenti? 

14. Kādi dokumenti būtu jāiesniedz nomas pretendentam, lai varētu izvērtēt nomas 

pieteikumu? 

15. Uz kādu termiņu būtu optimāli slēgt nomas līgumu? 

16. Vai līdz šim pašvaldībā ir bijuši iesniegti nomas pieteikumi, kuros vēlas iznomāt gan 

ūdenstilpi/ūdens objektu (vai tā daļu), gan tam piegulošu zemi un/vai inženierbūves?  

17. Ja jā, vai pašvaldībai ir radušās kādas grūtības?  

18. Vai īslaicīgu pasākumu/aktivitāšu organizēšanai (dažas dienas ilgas ūdenssporta 

sacensības, ūdenssporta/atpūtas organizēšana vasaras sezonā u.tml.) pašvaldības ieskatā 

būtu samērīgi slēgt publisko ūdeņu nomas līgumu?  

19. Lūdzu, miniet, kā pašvaldības ieskatā būtu optimāli risināt īslaicīgas aktivitātes ūdenstilpē 

(ūdensobjektā)?  

20. Vai ūdenstilpju ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi ir nepieciešami katram 

nomas objektam vai tie ir nepieciešami visai ūdenstilpei vai tās daļai kopumā?  

21. Kam būtu jābūt atbildīgam par ūdenstilpju ekspluatācijas (apsaimniekošanas)  noteikumu 

izstrādi? 

22. Vai publiskas ūdenstilpes nomas gadījumā būtu saglabājama/nodrošināma brīva 
(bezmaksas un fiziski neierobežota) pieeja ūdenstilpei citām personām? 

23. Vai esat sastapušies ar problēmām, nomājot/iznomājot pludmali? 
24. Vai uzskatāt, ka nepieciešams uzlabot normatīvo regulējumu par pludmales nomu? 
25. Kādi papildu nosacījumi būtu ieviešami pludmales nomai? 
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26. Citi komentāri, risināmie jautājumi  
27. Jūsu vārds un kontaktinformācija, lai varam sazināties neskaidrību gadījumā (e-pasts vai 

tālrunis). 
 

1.jautājums 

 

Citi respondenti:  

Vides Aizsardzības kluba Domes loceklis; Makšķernieku biedrības pārstāvis; lauku apvidus 

biedrības pārstāvis; sabiedrības loceklis; LVĢMC pārstāve; LE; Biedrība Vides aizsardzības 

klubs; NVO; Latvijas Makšķernieku asociācija; sabiedriskas organizācijas pārstāvis 
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2.jautājums  
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3.jautājums 

 

Citas atbildes:  

- Karjers  

- Upe un pludmale;  

- Publiskais ūdens pēc CL ir arī jūras pludmale. Iznomāts ir bijis gan pludmales daļa, gan 

upes daļas.  

- šobrīd nav iznomāti 
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4.jautājums 
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5.jautājums Par cik lielu platību ir slēgts(i) nomas līgums(i) ? Lūdzu, ierakstiet platību 

hektāros 

 32 ha 
 700 ha 
 54,9 ha 
 74,6 ha 
 29 ha 
 18ha 
 5.7ha 
 65,0 ha 
 4.6 ha 
 Sākot no 45 ha - ........................ (viss ezers un platības dažādas) 
 700 ha 
 520,5 ha 
 58.4 ha 
 113 ha 
 180 ha 
 270 ha 
 apmēram 5 ha 
 lielākā platība - 6.2 ha 
 Platība nav izmērāma hektāros, ir vairāki līgumi ar dažādām platībām, Dati, cik kopā ir 

iznomāts, nav apkopoti 
 Atbilstoši nepieciešamajai izmantošanai. Jūras krastā vasaras sezonas objektu 

izvietošanai atbilstoši noteiktai platībai. Upes krastā dažādas teritorijas vienības no 
desmitiem km2 līdz vairākiem tūkstošiem - rekreācijas vajadzībām (peldošo piestātņu, 
jahtklubu funkciju nodrošināšanai) 

 520 ha 
 

6.jautājums Uz kādu laika periodu ir slēgts(i) nomas līgums(i)? Lūdzu, ierakstiet laika 

periodu gados 

 10 gadi 
 15 gadi 
 10 gadiem 
 Beztermiņa 
 99 gadi 
 2001-2011 
 10 gadi 
 10 gadi 
 2001-2005 
 Sākot no 10 gadiem - 30 gadiem 
 15 gadi 
 26.10.04.-31.12.33 
 pieci gadi 
 10 gadi 
 5 gadi 
 1 gads 
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 12 gadi 
 Uz 1 sezonu No 1.maija līdz 1.oktobrim, katru gadu 
 5 gadi 
 Vai nu 1 gads vai 5 gadi 
 Atbilstoši MK par ūdenstilpju nomu. 
 Krapes pagasta pārvaldei no 1996.gada 
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7.jautājums  

 

 

Citi varianti: ezeram apkārtnē atpūtas tūrisms 
Cits variants: nav minēts kāds 
Citi varianti: Labiekārtošanai, peldlīdzekļu novietošanai 
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8.jautājums  

 

Citi atbilžu varianti:  
 pašvaldības domes sēdes lēmums 
 nav skaidri atrunāts 
 pēc MK noteikumiem - rūpnieciskajai zvejai 
 1 Ls (1,42 EUR) par ha gadā 
 Ir noteikta maksa- 500 EUR par sezonu 
 Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem. Ezers nav iznomāts, bet gan nodots 

apsaimniekošanā 
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9.jautājums 

 

Citas atbildes: 
 Tiešu izdevumu uzturēšanai nav, netieši - nav skaidrs kā mainās ūdenstilpnē esošais 

zivju resurss 
 nav analīzes  
 nezina 
 pārvaldību veica nomnieks  
 Nezinu, ko viņi vispār pārvalda, vai pārvalda?  
 Nomnieks pats nodrošina ūdenstilpes pārvaldību  
 Biedrībai jāmaksā ne tikai nomas maksa, bet jāielaiž noteikts skaits zivju mazuļu, 

jāuztur kārtība u.c., pašvaldībai pretenziju nav 
 Saimnieciskos izdevumus nosedz daļēji 
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10.jautājums. Kāda veida izdevumi rodas pašvaldībai, lai pārvaldītu iznomātu ūdenstilpi 

(ūdensobjektu)? 

 Administrācijas izmaksas 
 Izdevumi atbilstoši normatīvajiem aktiem (noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi 

iekšējos ūdeņos, zvejniecības likums, dabas resursu izmantošana, normatīvo aktu 
izpildes kontrole u.c.) 

 atsevišķi pašvaldības policijas pakalpojumi 
 Piekrastes labiekārtošanai 
 Apgrūtinātas nomas līgumu nosacījumu izmaiņas. Nav iespējama teritorijas attīstība. 
 administratīvie, amortizācijas 
 ATKRITUMU SAVĀKŠANA 
 Nekādi 
 Drošība 
 Administratīvie-uzraudzība, sarakste u.c. 
 Vajadzētu būt zivju resursu aizsardzība un zivju resursu papildināšana??? Nu vismaz 

vides aizsardzība! 
 Ja pašvaldība pati pasūta ūdenstilpes ekspluatācijas noteikumus, izdevumi var būt 

ievērojami, bet praktizējam, ka ekspluatācijas noteikumus pasūta un arī to prasības 
ievēro nomnieks 

 Atkritumu izvešanai, ūdens analīžu ņemšanai 
 Līgumu administrēšana, objektu apsekošana 
 regulāri jāuzrauga, lai tiek izpildīti līguma noteikumi, tiek nodrošināta tīrība un 

izmantošana iznomāšanas mērķim 
 Ar ūdenstilpnes objektu apsaimniekošanu ir jāsaista citi izdevumi, kuri nodrošina 

ūdens teritoriju potenciāla izmantošanu. Jūras krastā, labiekārtojuma izvietošana/ 
izveide; atkritumu apsaimniekošana; pludmales apsaimniekošana/ tīrīšana/ aļģu 
vākšana peldvietās; uzraudzības funkcijas, zivju resursu papildināšana. Upē plūdu 
draudu novēršana - upes grīvas dziļuma ikgadēja uzturēšana. Rekreācijas funkcija upē 
- navigācijas ceļu uzturēšana (vizuālās navigācijas zīmes) u.c. Ekspluatācijas noteikumi 
izstrāde uz 5 gadiem upes posma daļai pieguļoša pilsētas teritorijai. 

 Ceļu uzturēšana ( jo visi pievedceļi nav pašvaldības ceļi), krasta zonas sakārtošana. 
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11.jautājums  

 

 

Citi atbilžu varianti: 
 līdz šim likums neatļauj slēgt nomas līgumus ar mazo HES īpašniekiem par ūdenstilpnes 

izmantošanu 
 tādiem, kādi jau līgumā norādīti 
 Publiskos ūdeņus noma nav pieļaujama 
 Nevēlētos iznomāt 
 nevēlos, lai publiskās ūdenstilpes tiktu iznomātas. Gribu, lai tās ir brīvi pieejamas 

sabiedrībai 
 Jūras piekrastē sezonas objektu vajadzībām (ūdens velosipēdi, u.c.) 
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12.jautājums  

 

Cita atbilde (komentāri): 

 Nereti sabiedrībai derīgākā apsaimniekošanas forma ir uzņēmējam nesaistoša, tādēļ 
jārod iespējas ūdenstilpni nodot apsaimniekošanā juridiskai personai, kas ne vienmēr 
ir augstākās cenas piedāvātājs. Jārada pašvaldībai lielāka iespēja kontrolēt 
apsaimniekošanas plāna izpildi un ieviest sankcijas 

 rīkojot konkursu, kur sākuma nomas maksa procenti no kadastrālās vērtības 
 Izsole 
 Esmu nomnieks, samaksājot ūdenstilpnes nomas maksu un 20% no realizētajām 

licencēm zivju fondā, knapi paliek pāri nauda, lai realizētu Zivju fonda projektu zivju 
resursu atjaunošana. Vēl sanāk inspektoram zivju resursu aizsardzībai, bet ok, vēl jau 
dzīvojam 

 daļa no ieņēmumiem, ko gūst nomnieks 
 Nomas maksu noteikt atkarībā no ūdenstilpes izmantošanas veida, tās specifikas un 

atrašanās vietas 
 iebilstu pret publisko ūdenstilpju iznomāšanu kā tādu. 
 atkarībā no krasta līnijas garuma 
 esošās infrastruktūras 
 Nefiksēta likme atkarībā no ūdenstilpes nomas mērķa/mērķiem 
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 Ekonomiskais pamatojums ar mērķi dot iespēju darboties publiskajā telpā ievērojot arī 
sabiedrības intereses 

 nevajadzētu iznomāt 
 

13.jautājums  

 

Citi kritēriji: 

 iebilstu pret publisko ūdenstilpju iznomāšanu kā tādu 
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14.jautājums  

 

Cits dokuments: 

 plānotās darbības aprakstam šobrīd nav juridiska spēka. Var uzrakstīt, ka plānojam "zilus 

brīnumus", kas tiek ņemts vērā izvērtējot pretendentus, bet nav iespējas nomu ietekmēt, 

balstoties uz plānu, pēc tam, kad līgums noslēgts. 

 īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (ja ir pieguļošs īpašums), reģistrācijas apliecības 

kopija (pašvaldības teritorijā reģistrēts uzņēmums) 

 saskaņojumi ar Zemkopības ministriju, Valsts vides dienestu, Zinātniskais institūts "BIOR", 

vietējā pašvaldība 

 veicamie darbu veidi pa gadiem, tiem ieguldāmās finanses 

 plānotā finanšu plūsma, ko var pievienot līgumam, lai var kontrolēt vai tiek ieguldītas 

solītās investīcijas 

 Labiekārtojuma ģenerālplāns 

 Ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) plāns 

 apliecinājums, ka tiks ievēroti ūdenstilpes ekspluatācijas noteikumi, bet ja tādi nav- tiks 

tādi pasūti un apmaksāti 

 iebilstu pret publisko ūdenstilpju iznomāšanu kā tādu 

 Plānotas investīcijas vietas uzlabošanai 

 ortofoto/ plānoto objektu izvietojuma plāns uz topogrāfijas/ nomājamā platība/ foto 

fiksācija/ pamatojums nomai/ skaņojums ar krasta/ pieguļošā īpašuma īpašnieku 
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15.jautājums  

 

Cits variants:  

 Līdz 5 gadiem 
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16.jautājums 
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17.jautājums. Ja jā, vai pašvaldībai ir radušās kādas grūtības? Lūdzu, aprakstiet! 

 Problēmas izklāstītas iepriekš, nepieciešamības gadījumā - zvaniet/ rakstiet, sniegšu 

detalizētu skaidrojumu. Harijs Rokpelnis, Mazsalacas novada pašvaldība 

 Grūtību nav 

 līdz 23.11.2015. nē 

 Ūdenstilpne un pieguļošā teritorija netiek izmantota nomas līguma noteiktajam 

mērķim, kā rezultāta pašvaldība spiesta izbeigt nomas līgumu ( Mazsalacas novadā 

attiecas uz privātiem ūdeņiem). 

 Pirms nodošanas nomā nepieciešams izstrādāt ūdenstilpes ekspluatācijas noteikumus. 

Domstarpības rodas par to, kuram tas jādara, pašvaldībai vai tas, kurš grib iznomāt? 

 Tieši tiesiskais regulējums 

 Ne vienmēr apsaimniekotājs pilda savas saistības, kā jebkuras nomas attiecības, tā var 

būt nesamaksāta noma, tās var būt problēmas ar pašu apsaimniekošanu, kad 

pašvaldībai ir jādara lietas nomnieka vietā. 

 Iesniedzējs bija pieguļošās zemes īpašnieks ar mērķi aizliegt piekļuvi publiskai 

ūdenstilpei 

 Nē 

 Nav 

 Nē 

 neesam pieņēmuši lēmumu par iznomāšanu 

 Ir bijuši gadījumi, kad nomnieks nepilda savas saistības un nomas līgums tiek lauzts! 

 netika iznomāts, jo nebija noteikts izmantošanas mērķis 

 Pretendentam bija vēlme nomāt daļu ezera ar piekrasti, kur atrodas neoficiāla 

pludmale. Labiekārtot to, izveidot atrakcijas un noteikt maksu pludmales 

apmeklētājiem. Pašvaldība nepiekrita, ka iedzīvotājiem būtu liegta brīva pieeja 

ezeram. 

 Persona vēlējās iznomāt peldošu, pašvaldībai piederošu, publiskai pieejai paredzētu 

pontonu 

 Nav 

 Normatīvā regulējuma neesamība valsts līmenī 

 Pašvaldība nesaprot ilgtspējīgas ainavas izmantošanas ieguvumus 

 Līdz šim nav normatīvajos aktos atrunāta kārtībā kādā pašvaldība drīkst iznomāt 

publiskos ūdeņus, līdz ar to nav vienotas pieejas. 

 Cik atceros bija situācija, kad uz upes atradās atpūtas objekts (peldoša pirts) un radās 

jautājums vai tā ir būve? Un kādas prasības izvirzīt šim objektam (piem. kanalizācija, 

atkritumu apsaimniekošana u.tml.) 

 Pašvaldība nevarēja iznomāt ūdensobjekta daļu, jo īpašumtiesības pieder valstij 

 Esošais normatīvais regulējums neskaidrs 
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18.jautājums  
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19.jautājums. Lūdzu, miniet, kā pašvaldības ieskatā būtu optimāli risināt īslaicīgas 

aktivitātes ūdenstilpnē (ūdensobjektā)? 

 Saņemot atļauju par publiska pasākuma rīkošanu, tāpat, kā saskaņojot citus publiskus 
pasākumus. 

 īslaicīgas aktivitātes (pāris dienas) jāsaskaņo noteiktajā kārtībā, bet sezonālajai 
izmantošanai jāslēdz nomas līgums. 

 Pasākums tiek saskaņots ar pašvaldību 
 Izdot saskaņojumu, ja ūdenstilpne ir pašvaldības valdījumā vai īpašumā. Ievērot likuma 

"Publisku pasākumu drošības likums" prasības. 
 Iesniegums par plānotajām darbībām. 
 Izsniedzot atļauju pasākuma rīkošanai, atļaujā paredzot ūdenstilpnes izmantošanas 

kārtību. 
 Sadarbības līgumi 
 Saskaņojot darbības pašvaldībā 
 atļaujas izsniegšana tāpat jebkuru īslaicīgu aktivitāšu organizēšanai pašvaldības 

teritorijā 
 Iesniedzot izklāstītu pasākuma plānu, to atbilstību drošības pasākumiem 
 uz domes lēmuma pamata vai ja tas saistīts ar publisku pasākumu kā publiskā 

pasākuma atļauju 
 TOMĒR ĪSLAICĪGS LĪGUMS BŪTU JĀSLĒDZ 
 Ar saistošajiem noteikumiem 
 Pamatojoties uz normatīvajiem aktiem par publisku pasākumu rīkošanu 
 ar atļauju 
 Ja attiecīgais objekts jau nav iznomāts kādam ilgtermiņā, tad īslaicīgām aktivitātēm 

risinājums ir vienkārši atļauja publiska pasākuma rīkošanai, ja tiek iesaistīta kāda 
tehnika (piem. ūdens motocikli), jo lai saņemtu atļauju būs jānodrošina drošība, mediķi 
utt. vai vienkārši saskaņojums ar pašvaldību, ja aktivitātes plānotas uz pašvaldības 
īpašuma un netiks izmantoti paaugstinātas bīstamības priekšmeti. Noma nav 
lietderīga, jo pašvaldībās, ka ir tālāk no Rīgas priecājas, ja kāds vispār rīko šādas 
aktivitātes un ja uz šādām aktivitātēm vēl kāds nāk. Dažos gadījumos pašvaldības vēl 
"piemaksā" par šādām aktivitātēm, nevis prasa nomas maksu. 

 atrodamies GNP teritorijā, tas nozīmē, ka diezgan sarežģīti organizēt sacensības un tml. 
tipa izklaides pasākumus 

 Pašvaldības lēmums 
 Saņemt saskaņojumu pašvaldībā pasākuma organizēšanai, piem., kā tas ir zemledus 

makšķerēšanas sacensību organizēšanai utt. 
 Pašvaldība pati vai deleģē kādai organizācijai 
 Atļaujas izsniegšana (noteikta maksa) 
 Noslēgt vienošanos ar pienākumiem , atbildību , apdrošināšanu. 
 saskaņā ar Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumu 
 Pirms pasākuma norises pašvaldībai tiek rakstīts iesniegums par plānoto vietu, laiku, 

aktivitātes veidu. Pašvaldība, atkarībā no norises vietas un veida izlemj, vai plānotās 
pasākums var vai nevar radīt kaitējumu ezeram un apkārtnes iedzīvotājiem. Izejot no 
tā tiek dota/nedota atļauja. 

 Ar atļauju publisko pasākumu rīkošanai, kas ir bez maksas, bet organizētājs atbild par 
sabiedrisko kārtību un drošību pasākuma laikā. Atļaujas tiek izsniegtas bez maksas 

 Ar Publiska pasākuma rīkošanas atļauju 
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 Ar līgumu par konkrētu pasākumu, termiņu 
 Atļauja – saskaņojums 
 Līgums konkrētam pasākumam 
 Atbilstoši Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma regulējumam 
 Izskatot idejas pieteicēja iesniegumu domes sēdē un ar izveidotas komisijas palīdzību 

kontrolējot solītā saskaņu ar darbiem 
 Varētu būt vienreizējs līgums 
 Caur ūdens objekta apsaimniekotāju 
 Nodomu protokols 
 Kā atļauja publiskam pasākumam par ko ir jāsamaksā pašvaldības nodeva 
 To nosaka attiecīgie normatīvie akti 
 Noslēgt līgumu par ūdenstilpnes izmantošanu uz konkrēto aktivitāti 
 Šādos gadījumos varētu izdot atļaujas par ūdensobjekta izmantošanu konkrētam 

pasākumam. Atkarībā no pasākuma rakstura (komerciāls vai nekomerciāls) varētu tikt 
paredzēta nodeva vai maksa 

 Nosakot pašvaldības nodevu par attiecīga publiska pasākuma organizēšanu 
 publiska pasākuma skaņošana 
 Pieteikums pašvaldībā par pasākumu un tā norises laiku un veidu 
 Izdodot atļauju pasākuma norisei 
 Nepieciešams saskaņojums līdzīgi, kā jebkuram citam pasākumam uz zemes 
 Tāpat kā publisku pasākumu gadījumos 

 

 

  



 
 

23 
 

20.jautājums  
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21.jautājums 

 

Miniet valsts pārvaldes nosaukumu:  

 saskaņojot ar VARAM Dabas aizsardzības pārvaldi 

 Zemkopības ministrija un VARAM saskaņojot ar Pašvaldību savienību 

 VVD, Dabas Aizsardzības pārvaldei 

 Zemkopības ministrija (Augstākās valsts tiešās pārvaldes iestādes) 

 Valsts vides dienesta vides pārvaldēm 

 Zemkopības ministrijas pakļautībā esoša institūcija, kuras rīcībā ir pamatinformācija 

 Reģionālā vides pārvalde 

 VARAM 

 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

 VARAM 

 VVD 

 Valsts vides dienestam, ūdenstilpe var būt dažādās pašvaldībās 

 Par publiskajiem ūdeņiem - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

 Zemkopības ministrija vai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

 BIOR 
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 Valsts vides dienests 

 Atkarībā no mērķa, ja zvejai, tad VVD kopā ar makšķernieku NVO, ja peldēšanai, tad 

VVD kopā ar NACIONĀLO VESELĪBAS CENTRU 

 Ūdenstilpju apsaimniekotājam 

 VARAM 

 VARAM 

 Valsts vides dienestam 

 VARAM, vai valsts iestādēm sadarbībā vienai ar otru 
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22.jautājums  

 

Cits variants:  

 nav pieļaujams ierobežot publisku pieeju ūdenstilpnei bez īpaša un samērīga ar likuma 

spēku noteikta pamatojuma 

 Jābūt nodrošinātai piekļuvei, bet tiktāl, cik tas nerada zaudējumus nomniekam. Piem., 

ja nomnieks izveidojis licencētu makšķerēšanu, tad iedzīvotāju pieeja bezmaksas 

makšķerēšanai nebūtu atļaujama 

 Peldvieta 

 atkarībā no izmantošanas mērķa un situācijas 

 Brīva pieeja jebkurai fiziskai personai 

 obligāti ir saglabājama brīva pieeja ūdenstilpei citām personām. Uzskatu, ka pretējais 

būtu Satversmes pārkāpums 

 noma nemaina publisko statusu 

 ir jāsaglabā brīva pieeja ūdenstilpei 

 Publiskas ūdenstilpes nomas gadījumā nomniekam ir jābūt atbildīgam par brīvas 

pieejas nodrošināšanu sabiedrībai. 
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 Tāpat, kā līdz šīm brīdim, ap publiskiem ūdensobjektiem nekustamie īpašumi pieder 

gan privātpersonām, gan pašvaldībai. Pašvaldība paredz publiskās piekļuves vietas 

savas teritorijas attīstības un plānošanas dokumentos. Savukārt, nomas gadījumā 

atkarībā no nomas mērķa līgumā vai arī ekspluatācijas noteikumos ir jāparedz, vai 

turpmāk šī daļa ir bezmaksas ir pieejama 

 Atbilstoši likumdošanai 
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23.jautājums  

 

Problēmas: 

 pašvaldībai ir ierobežotas tiesības kontrolēt normatīvo aktu izpildi 

 pludmale vien netiek nomāta 

 Pašvaldībai ārpus administratīvā centra ir sarežģīti uzturēt pludmales, ja nav nomas 

līguma 

 neesam iznomājuši pludmali 

 nomas objekts ūdenstilpe, kas nav publiskā (neattiecas noteikumi par ūdenstilpju 

nomu), pie ūdenstilpes pludmale. Problēma rodas definējot nomas objekta robežu 

 lieto bez tiesiska pamata 

 Pirmajos gados nauda par piebraukšanu ar auto tika iekasēta, taču netika veiktas 

peldūdeņu analīzes 

 MK regulējums 

 Problēmas ir, jo apmeklētāji ne labprāt ievēro saistošos noteikumus 
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24.jautājums  

 

Kāpēc: 

 Lieto bez nomāšanas  

 Nepieciešama atvieglotāka kārtība, tiem peldūdeņiem, kuri nav oficiālajos sarakstos, 

taču ir sabiedrības iecienīti, kā arī nepieciešams regulējums, kur drīkstētu peldināt 

dzīvniekus 

 Saistībā ar pieļaujamo sezonas objektu izvietošanu 

 

 

 

 

 

 



 
 

30 
 

25.jautājums  

 

Cits variants:  

 paaugstināt sodus par normatīvo aktu neievērošanu 

 mums nav iznomāta pludmale, mēs tikai veicam ezera apsaimniekošanu 
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26.jautājums. Citi komentāri, risināmie jautājumi 

 Novadā ir divi precedenti par ūdenstilpņu nomu. Ir ar ko padalīties. 

 Jautājuma tiesiska sakārtošana atvieglotu pašvaldības darbu 

 IR IEKĀRTOTAS PLUDMALES AR BĒRNU ROTAĻU UN SPORTA LAUKUMIEM. 

APMEKLĒTĀJI NO APKĀRTNES RĪGAS, OLAINES un JELGAVAS IERODAS AR VILCIENU, 

AUTOBUSU, PRIVĀTO TRANSPORTU. IZVEIDOJĀM AUTOSTĀVVIETAS, BET 

DARBIETILPĪGA IR ATKRITUMU SAVĀKŠANA. 

 Vienīgais ilgtermiņa risinājums ir pašvaldības iesaistīšanās publisko ūdeņu 

apsaimniekošanā, nepieļaujot publisko ūdeņu nomu. 

 Kā nodrošināt publisku piekļuvi ūdenstilpēm. 

 Aktuāls ir tiesiskā regulējuma trūkums peldbūvēm 

 Pašvaldībām ir dotas ūdeņu apsaimniekošanas tiesības, bet nav vadlīniju vai piemēru 

kā to veikt un kādi var būt ieguvumi ilgtermiņā un īstermiņā. 

 Uzskatu, ka publisko ūdeņu iznomāšana ir sabiedrības tiesību pārkāpums. 

 nav saprotams aptaujas mērķis 

 Neatkarīgi no tā kādēļ UO ir iznomāts, nepieciešams atstāt publisku pieeju 

 Vai mazo upju HES ūdenskrātuves tiks pieskaitītas pie publiskajiem ūdeņiem? 

 Sabiedrības izglītošana par iespējām / ierobežojumiem izmantot tauvas joslu 

 Nav pieļaujama situācija, ka publiskas ūdenstilpes nomas gadījumā tās nomnieks 

būtībā kļūst par tās īpašnieku. 

 jautājums par iznomāšanu peldbūvēm, rīcība ar objektu pēc nomas termiņa beigām, 

lai neveidotos dalīts īpašums 

 Ūdeņi jāskata kopā ar krasta daļu  
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IEVADS 

Šajā pārskatā ir apkopoti interviju rezultāti ar tām pašvaldībām, kurām ir pieredze  iznomāt 

ūdens objektus (ezerus vai upes un to daļas). Intervijas veica biedrības “Baltijas Vides Forums” 

pārstāvji. Interviju apkopojumu sagatavoja Dana Prižavoite. 

Intervijas notika 2015. gada nogalē un 2016.gada pavasarī. Kopumā tika aptaujāti 14 

pašvaldību pārstāvji. Pārstāvji tika atlasīti, izmantojot 2015.gada rudenī organizētās aptaujas 

rezultātus. Aptauja notika internetā un uzaicinājums aizpildīt anketu tika nosūtīts visām 

pašvaldībām.  Atsaucās 74 respondenti, no tiem pieredze ar ūdenstilpju nomas līgumu 

slēgšanu bija 23 respondentiem jeb pašvaldībām. Tādējādi tika uzrunāti 23 pārstāvji, lai 

noprecizētu, kāda ir viņu pieredze ūdens objektu iznomāšanā. 

Intervijas notika ar Alsunga, Alūksne, Carnikava, Daugavpils , Jūrmala, Kocēnu pagasts,  Krapes 

pagasts (Ogres novads), Kuldīga, Mazsalaca, Ozolnieki,  Rīga, Rēzekni,  Ventspils, kā arī ar 

Saukas dabas parka pārstāvjiem.  Pašvaldības dalījās pieredzē ne tikai par dažādu ūdens 

objektu uznomāšanu, tai skaitā dīku un ūdenskrātuvju. 

Šis pārskats sniedz apkopojumu par intervijās sniegto informāciju. 

 

PAŠVALDĪBAS NOMAS OBJEKTI 

Lielākai respondentu daļai pieredze ir bijusi ar ezeru, aptverot visu ezeru, iznomāšanu. Tikai 

divām pašvaldībām ir pieredze ar upes daļas iznomāšanai (Venta un Lielupe), piekrastes 

pašvaldības ir arī iznomājušas pludmales (sauszemes teritoriju). 

Bez ūdens objektu nomas kādai juridiskai personai pašvaldības ir arī apsaimniekojušas ezerus 

sadarbībā ar vietējo makšķernieka biedrību. Šādos gadījumos netiek slēgti nomas līgumi, bet 

gan apsaimniekošana atrunāta pašvaldību saistošajos notiekumos. Šāda pieeja ir izmantota, 

kad mērķis ir bijis saistīts ar ūdens zivju resursu izmantošanu (zveja un makšķerēšana). 

Savā ziņā nomas objektu koncepts ir pielietots arī ūdens objektiem, kur notiek licencētā zivju 

un citu bioloģisko resursu ieguve, jo pašvaldība ir nodevusi pilnvaras organizēt licencēto 

makšķerēšanu, vēžošanu vai zemūdens medības kādai juridiskai personai. Tādos gadījumos 

tiek izstrādāti nolikumi, ko apstiprina vietējā pašvaldība. 
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NOMAS LĪGUMĀ NOTEIKTIE IZNOMĀŠANAS MĒRĶI 

Lielākā pieredze pašvaldībām ezeru un upju izmantošanā ir saistīta ar rūpniecisko zveju un 

licencēto makšķerēšanu. 

Dažām no pašvaldībām, iznomājot ezeru makšķerēšanai, tiek paredzēta arī rekreācijas un 

tūrisma attīstība, piesaistot viesu namu un kempingu īpašniekus. Tomēr ir vairākas 

pašvaldības, kur ūdens objekts tiek iznomāts rekreācijas un atpūtas zonās ierīkošanai, tai 

skaitā ūdens sporta aktivitātēm. 

Pludmales teritorijā kā galvenais iznomāšanas mērķis ir kafejnīcu izveide un tirdzniecība.  

Saistībā ar zivju resursu izmantošanu, mērķos parasti nosaka arī to, ka ir nepieciešama krājumu 

papildināšana jeb resursu atjaunošana, kā arī nārsta vietu atjaunošanu, ja ir tāda 

nepieciešamība. Tas izriet arī no MK noteikumiem Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, 

vēžošanas un zemūdens medību kārtība”. Turklāt, ir piemēri, ka apsaimniekošanas līguma 

mērķī ir noteikta obligāta zivju resursu uzraudzība un atjaunošana, sabiedriskās kārtības un 

ekoloģiskā tīrības ievērošana ezerā. 

Intervijās pašvaldības izmantošanu asociē arī ar apsaimniekošanu, nesaistot to tiešā veidā ar 

nomu un no tās izrietošiem izmantošanas mērķiem. Tiek akcentēts, ka pašvaldībām 

iesaistoties ezeru apsaimniekošanā, mērķis ir publisko ūdenstilpju  efektīva apsaimniekošana, 

attīstības iespēju izmantošana. 

Tomēr ir jāatzīmē, ka vairākām no intervētajām pašvaldībām nav pieredzes vienā līgumā 

ietvert vairākus izmantošanas mērķus. 

 

LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ 

Intervijās bija ļoti dažādi viedokļi. Īstermiņa nomas līgumi attiektos sporta un festivāla tipa 

aktivitātēm, kuri neprasa lielus ieguldījumus. Tomēr tādos gadījumos var izmantot noteikumus 

par publisko pasākumu saskaņošanu un nevis nomas līguma slēgšanu. 

Pārsvarā intervijās izskan viedoklis, kas iesaka nepieciešamību pēc ilgtermiņa līgumiem – kā 

minimums 3 vai 5 gadi. Ņemot vērā nepieciešamos administratīvos ieguldījumus līgumu 

slēgšanā, tad līgumam būtu jābūt uz vismaz trim gadiem ar iespēju vēlreiz pagarināt. 

Līdzšinējā prakse pašvaldībām ir dažāda – ir noslēgti gan līgumi uz 10, 20 un 30 gadiem. 20 un 

30 gadu termiņš tiek arī uzskatīts, ka būtu par garu. 

Īsie – 3 līdz 5 gadu līgumi –  attiektos uz tiem ūdens objektiem, kur netiek veiktas investīcijas, 

bet notiek tikai teritoriju sakopšana. 

Tad, ja tiek paredzēti ieguldījumu infrastruktūrā tad optimālais termiņš būtu 10 gadi. Jo, ja 

nomnieks iegulda naudu teritorijas sakopšanā, pirmajos gados būtībā ir tikai izdevumi, un 
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atmaksāties sāk tikai pēc vairākiem gadiem. Nebūtu godīgi noteikt pārāk īsu termiņu, jo 

nomniekam nav izdevīgi sakārtot teritoriju un līgumam beidzoties, nomas tiesības iegūst kāds cits. 

Ieguldījumi infrastruktūrā parasti ir saistīti ar rekreāciju, tūrisma attīstību, teritorijas 

labiekārtošanu.  

Arī akvakultūras attīstībai, zivju resursu atjaunošanai tiek ieguldīti resursi un tāpēc 

nepieciešams ilgtermiņa līgums. Ja veic zivju krājumu atjaunošanu, tad pirmo gadu ielaiž 

mazuļus, 2-3 gadus tie pieaug, ap 5 gadu ir tikai pirmā peļņa. 

Tomēr tiek akcentēts, ka MK notiekumos vajadzētu ietvert nosacījumus, ka pašvaldība 

ilgtermiņa nomu slēdz vienlaikus ar izstrādātajiem rīcības un apsaimniekošanas stratēģijas 

dokumentiem (ezera/upes apsaimniekošanas stratēģija un attīstības dokumentos definētā 

publisko ūdenstilpju atļautā izmantošana), pēc kuriem nomniekam apsaimniekošanas periodā 

jāvadās. 

Būtiski ir ietvert juridiski korektus nosacījumus par līguma laušanu, ja nomnieks nepilda nomas 

līguma nosacījumus. Prakse rāda, ka nomas līguma laušana var vilkties gadiem (jo pašvaldības 

lēmumi tiek arī apstrīdēti). 

Tomēr tiek akcentēts, ka MK noteikumos nebūtu nepieciešams ieviest kādu tehnisku dalījumu 

– īstermiņa un ilgtermiņa nomā. Pašvaldībām būtu jāatstāj iespēja izvēlēties darbības termiņu 

varantus, iespējams nosakot maksimālo periodu. 

NOMNIEKA IZVĒLE 

Intervijā tika jautāts kā līdz šim ir izvēlēti nomnieki un kā vajadzētu to veikt turpmāk, veicot 

izsoli vai konkursu. Intervētājiem arī tika dotas abu terminu definīcijas. 

Nomas tiesību izsole - nomas tiesības tiek piešķirtas pretendentam, kas ir nosolījis visaugstāko 

nomas maksu. Nomas tiesību konkurss – nomas tiesības tiek piešķirtās pretendentam, kura 

piedāvājums tika atzīts par vislabāko un atbilstošāko (nevis finansiāli izdevīgāku) konkrētajā 

vietā (atbilst sabiedrības interesēm un vajadzībām, dabai draudzīgs utt.). 

Lielākā daļa pašvaldību nomnieki jeb ūdensobjekta nomnieki vai apsaimniekotāji ir 

pieteikušies paši, rakstījuši iesniegumu, izrādījuši savu iniciatīvu. Ir bijuši gadījumi, ka bijusi 

interese nomāt ūdensobjektu, taču pašvaldība to nav saskaņojusi, jo nav izstrādāts 

apsaimniekošanas plāns, ko vajadzētu ievērot nomniekiem. Ir arī pašvaldības, kas pašas aktīvi 

ir iesaistījušās ūdens objekta apsaimniekošanā ar vietējām biedrībām, nemeklējot nomnieku. 

Atsevišķos gadījumiem pašvaldība ir izsludinājusi konkursu vai rīkojusi izsoli. Piemēram 

Jūrmalā nomnieku atlase pludmalē notiek, veicot izsoli par konkrētiem nogabaliem. 

Jautājumā par to kāds būtu labākais/efektīvais veids kā atrast ūdenstilpju/pludmales 

nomnieku, tad vairākums respondentu iesaka rīkot nomas tiesību konkursu. Tādos gadījumos 

nomas tiesības tiek piešķirtas nomniekam, kurš piedāvā saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, 

pēc algoritma vērtējot piedāvājumā iekļautās aktivitātes, kuras balstītas uz ūdenstilpes 
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apsaimniekošanas stratēģijā iekļauto uzdevumu izpildi un piedāvā sabiedrības interesēm 

atbilstošāko piedāvājumu + viens no piedāvājuma kritērijiem nomas maksas summa.  

Vecot pretendentu atlasi tiesības būtu jāpiešķir tam pretendentam, kurš veicina novada 

uzņēmējdarbības attīstību, kas atbilst sabiedrības interesēm, vajadzībām un apsaimnieko un 

piedāvā dabai draudzīgus pakalpojumus. 

 

NOMAS MAKSA 

Nomas maksas noteikšana ir saistīta ar pašvaldības izvēlēto procedūru – konkursu vai izsoli. 

Izsolē notiek vairāk solīšana un tad ir grūti prognozēt nomas maksas summu.  

Pašvaldībām ir pieredze arī izmantot sertificēta vērtētāja noteikto nomas maksu, kas tiek 

noteikta, balstoties uz tirgus novērtējumu. To izmanto, lai noteiktu minimālo maksu, ja 

konkursā piesakās tikai viens pretendents. Šāda kārtība tiek atrunāta pašvaldību saistošos 

noteikumos. Turklāt pirms nomas līguma slēgšanas nomas maksas apmērs tiek noteikts ar 

novada domes lēmumu katrā konkrētā gadījumā, nododot ūdenstilpi nomai.  

Senākos nomas līgumos saistībā ar licencēto makšķerēšanu un zveju, noma slīgumos ir 

noteikta minimālā maksa, ko bija ieteikusi Zivju resursu aģentūra. 

Ja paredzams, ka pietieksies vairāki pretendenti, tad nomas maksu notiktu konkursa kārtībā, 

kur sabalansētu kritērijus starp izvirzītajiem mērķiem un piedāvāto maksu. 

Atsevišķās pašvaldībās nomas maksa ir noteikta, par pamatu ņemot pieguļošās zemes 

kadastrālo vērtību, kas atbilst noteiktajam izmantošanas veidam. Minimālā ūdenstilpes nomas 

maksa ir 3% no iznomājamai ūdenstilpes daļai piegulošās zemes kadastrālās vērtības. 

Starp respondentiem pastāv viedoklis, ka nomas maksas principus būtu jānosaka MK 

noteikumos, jo pašvaldībām nav tādu speciālistu, lai izstrādātu nomas maksas noteikšanas 

metodiku, kuru būtu apstiprināta ar saistošiem noteikumiem vai domes lēmumu. Tāpat nomas 

maksas minimālo slieksni varētu noteikt ar MK noteikumiem. Tomēr MK noteikumi varētu 

paredzēt arī iespēju pašvaldībām pašām noteikt nomas maksas kārtību, izdodot saistošos 

noteikumus. Tā kā pašvaldības pēc saviem resursiem un platībām ir dažādas, tad MK 

noteikumos būtu jāparedz arī iespēja, ka pašas pašvaldības var izvēlēties arī izdot savus 

saistošos noteikumus.  

Intervijās tiek norādīts, ka no pieredzes iespējams izsecināt, ka no makšķerēšanas licencēm 

ūdenstilpēs, kurās nav atļauta rūpnieciskā zveja, nav iespējams efektīvi nodrošināt ezera 

apsaimniekošanu un efektīvi uzraudzīt zivju resursus -nepieciešams ieviest papildus 

pakalpojumus. Atbilstoši pašvaldība,  izvērtējot ezeram piemērotāko  apsaimniekošanas veidu, 

noteiktu nomas maksas apjomu. 
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MK noteikumos vajadzētu iekļaut izņēmumu statusu, piemēram, biedrībām, no kurām nebūtu 

jāiekasē nomas maksa, ja nodos tām apsaimniekot ūdens objektu. Nomas maksa būtu jāiekasē 

tikai no komersantiem.   

MK noteikumos varētu paredzēt nomniekam dot atlaides, ja tas veic labiekārtošanu un uztur 

teritoriju kārtībā. Atsevišķās pašvaldības būtiski ir, ka ir kāds apsaimniekotājs, kas nodrošina 

kārtību un potenciālie ienākumi pat nesegtu radušos izdevumus.  

Nomas maksai būtu jābūt saistītai ar iznomātās platības lielumu, kā arī veiktajiem 

ieguldījumiem un veikto ūdenstilpju apsaimniekošanas efektivitāti.  

 

KONTROLE UN UZRAUDZĪBA 

Vairākums intervēto speciālistu atzina, ka pašvaldībām būtu jākontrolē un jānodrošina 

uzraudzība savās ūdenstilpēs. Lai to veiktu, pirms ūdenstilpes nomas jābūt objekta 

priekšizpētei – par zivju resursiem, citiem parametriem, kuru izpēti un monitoringu organizētu 

pašvaldība. Svarīgi ir jau līgumā atrunāt, ka iznomātājam (pašvaldībai) ir gan tiesības, gan 

pienākums kontrolēt līguma izpildi un attiecīgi, ja līgums netiek atbilstoši pildīts, tad paredzēt 

tā laušanu vai soda sankcijas. 

Kontroles pasākumi būtu arī atkarīgi no tā, kādi ir iznomāšanas mērķi un kādi pasākumi ir 

nepieciešami, lai nepasliktinātu ūdensobjekta stāvokli. Tāpēc par šo jautājumu būtu jādomā 

valstiski, iesaistot arī Valsts vides dienestu un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides 

zinātniskais institūtu “BIOR”. 

Ikdienas uzraudzībā būtiska loma ir arī pašvaldību policijai, kura var fiksēt redzamos 

pārkāpumus dabā. Aktīva sabiedrisko inspektoru darbība arī ir ļoti svarīga, uz to var mudināt 

pašvaldības speciālisti. 

Papildus uzraudzību var nodrošināt arī pašvaldības deleģēts pārstāvis ūdensobjekta 

apsaimniekošanas biedrībā, ja tāda ir izveidota, lai efektīvāk izmantotu pašvaldības ūdens 

resursus. Turklāt līgumā var ietvert, ka nomniekam/apsaimniekotājam ir pienākums vismaz 

reizi gadā prezentēt apsaimniekošanas rezultātus pašvaldībai. Pašvaldība var periodiski pasūtīt 

arī monitoringu– zivju resursu kontrolei ūdenstilpnē. 

Pašvaldībai vismaz reizi piecos gados, ja ezera apsaimniekošanas līgums ir ilgāks par pieciem 

gadiem, vai apsaimniekošanas līguma pagarināšanas gadījumā, vai apsaimniekošanas līguma 

pārtraukšanas gadījumos, jāveic ezera resursu monitorings, konstatējot zivju resursu kvalitāti.  

Gadījumā, ja tiek konstatēts zivju resursu būtisks samazinājums un tiek nodarīts kaitējums 

ūdenstilpes kvalitātei, zaudējumu atlīdzina apsaimniekošanas organizācija. Iespējams, 

nepieciešams domāt par iespējamo risku apdrošināšanu. 
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ŪDENS OBJEKTA APSAIMNIEKOŠANAS PLĀNS 

Lielākā daļa respondentu uzskata, ka ir nepieciešams izstrādāt ūdens objekta 

apsaimniekošanas plānu. Turklāt tajā būtu arī jāietver tādas rīcības, kas nebūtu pieļaujamas 

no nomnieka vai ūdens objekta izmantotāja puses. 

Jautājums ir atklāts par to, kam šie apsaimniekošanas noteikumi ir jāizstrādā. Līdzšinējā prakse 

ir, ka pats nomnieks arī sagatavo apsaimniekošanas jeb ekspluatācijas noteikumus. Tajos tiek 

ietverti tie nosacījumi, kas skar tieši nomas mērķi un bieži netiek izvērtēts ūdens objekta 

vispārējais stāvoklis. Nomnieka sagatavotie noteikumi domē tie tiek izskatīti un novērtēti, vai 

ir atbilstoši un samērīgi. 

Atsevišķām pašvaldības ir saskārušās ar situāciju, ka nomnieks neievēro apsaimniekošanas 

plānu, atrunājoties, ka plānam nav juridiska spēka. Līdz ar to nevar lauzt līgumu, ja netiek 

ievērots apsaimniekošanas plānā solītais. Svarīgi ir iestrādāt MK noteikumos nosacījumu, ka 

ūdens objekta apsaimniekošanas plāns ir saistošs dokuments visām personām, uz ko tas 

attiecas. 

Lai gan ūdens objektu apsaimniekošanas plānam būtu jābūt, tomēr pašreiz daudzām 

pašvaldībām nav resursu tos izstrādāt. Vairākas pašvaldības uzsver, ka viņām nav tādu 

speciālistu un kompetences, kas varētu šādu plānu izstrādāt. Tāpēc būs nepieciešams veikt 

iepirkumu un slēgt pakalpojuma līgumu ar attiecīgiem konsultantiem. Mazākām pašvaldībām 

arī nav jurista, jurista pakalpojumus izmanto uz līguma pamata. Būtu labi, ja ar MK 

noteikumiem būtu izstrādāts standarts, pēc kā vadīties un to pielāgot konkrētam ūdens 

objektam. Tādējādi pašvaldības, kuras to vēlas, varētu izmantot piedāvāto paraugu. 

No pašvaldību puses izskanēja ierosinājums, ka šim apsaimniekošanas plānam ir jāskata ūdens 

objekts kopā, kā arī jāvērtē pieguļošo teritoriju attīstība un ietekme uz ūdenstilpi. 

Apsaimniekošanas plāni ir obligāti jāizstrādā uz kvalitatīva un detalizēta zinātniska pētījuma 

pamata, lai iegūtu priekšstatu par ezera patieso stāvokli un nepieciešamajām rīcībām tā 

atveseļošanai vai uzturēšanai, vai arī, lai nodrošinātos/pārliecinātos, ka apsaimniekotajās 

ūdenstilpēs ir ūdenstilpei atbilstošs ekoloģiskais stāvoklis.  Tajā jāietver gan vēsturiskā 

informācija, gan hidrobioloģiskā izpēte, kā arī ihtioloģiskā izpēte.  

LĪGUMU REĢISTRS 

Liela daļa atbalsta vienota valsts reģistra izveidi, kas nodrošinātu pārskatu par situāciju valstī. 

Pieejama datu bāze dotu iespēju arī pašām pašvaldībām redzēt, kur vēl tiek iznomāti ūdens 

objekti un varētu sazināties savā starpā, lai pārrunātu pieredzi un problēmas. Taču būtiski ir, 

lai šāds reģistrs nebūtu sarežģīts un dārgs un neveicinātu birokrātiju.  
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IETEIKUMI MK NOTEIKUMIEM 

Daļa intervējamo uzskata, ka principā pietiktu ar MK noteikumiem, kur būtu jānosaka vispārējā 

kārtība. Daļa no respondentiem saskata nepieciešamību dot iespēju arī pašvaldībām izdot 

saistošos noteikumus, kur varētu iekļaut atkāpes vai papildus nosacījumus, ņemot vērā 

konkrēto situāciju ūdens objektā. Tomēr būtiski ir, ka MK noteikumos nevajadzētu iekļaut 

obligātu prasību pašvaldībām izstrādāt šādus noteikumus. Ir piemēri, ka balstoties uz MK 

noteikumiem, tiek pieņemts domes lēmums, kur tiek atrunāti nosacījumi nomai.  

MK noteikumos varētu iekļaut parauglīgumu, ko pašvaldības varētu izmantot. 

Pašvaldībā būtu svarīgi zināt, kura ir atbildīgā struktūrvienība un persona valsts iestādē, lai pie 

neskaidriem jautājumiem varētu vērsties pēc konsultācijas.  

 

GRŪTĪBAS UN PROBLĒMAS 

Viena no biežāk minētajām problēmām ir tas, ka nomnieks nepilda nomas līguma nosacījumus. 

Pašvaldība nereti ir bezspēcīga pēc līguma noslēgšanas. Ja līgumā ir teikts, ka nomnieks 

centīsies ieviest konkrētus pasākumus, tad reāli tas nenotiek, un nevar pierādīt, ka nomnieks 

nav centies ko darīt. 

Brīvā piekļuve ir viens, bet lielākā problēma ir tā, ka dabā notiek kas cits, nekā minēts 

dokumentos un attiecīgi ir grūti pierādīt juridiski, ka tā nav. Svarīgi, ka nomas līgumā tiek 

atrunāti brīvas piekļuves nosacījumi, lai nerastos pārpratumi. Arvien biežāk parādās problēma, 

ka ap publiskajām ūdenstilpēm ir privātās teritorijas zeme, kas piekļaujas publiskiem ūdeņiem, 

kā rezultātā apsaimniekotājam un sabiedrībai piekļuve ezeram tiek būtiski ierobežota. 

Nomas līgumi būtu jāizstrādā juridiski pamatoti, lai pašvaldību pasargātu no negodprātīgiem 

nomniekiem. Tā kā atsevišķās pašvaldībās lēmumu par līguma slēgšanu pieņem domes 

deputāti, ne visos gadījumos speciālistu viedoklis tiek ņemts vērā. 

Pašvaldības arī saskaras ar lielu antropogēno slodzi vasaras mēnešos – it īpaši siltās vasarās ir 

liels atpūtnieku skaits, kas rada arī lielu slodzi uz ūdens objektu. 

Ja ir novērotas problēmas, kas skar plašāku sabiedrību, tad tās tiek atspoguļotas vietējā 

laikrakstā. Tas, savukārt, motivē uzņēmēju. 

Vēl problēma ir – kā sabalansēt vietējo iedzīvotāju vajadzības un intereses ar servisa 

nodrošinātājiem, piemēram, vasaras kafejnīcām, kas atrodas tuvu privātīpašumam, pludmales 

zonā, lai nerastos konflikti, ka viens otram traucē.  

Tā kā ūdens objekta nomnieks ne vienmēr ir zinošs par vidi, tad būtu nepieciešams organizēt 

kursus vai apmācības ūdeņu apsaimniekotājiem un nomniekiem. Piemēram, organizācijām, 

kas organizē licencēto makšķerēšanu, trūkst zināšanas par zivju resursu atjaunošanas 
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vajadzībām. Tajā pašā laikā īpaša kontrole un vērība jāpievērš gadījumos, ka zivju mazuļu 

audzēšanas uzņēmums ir publiskās ūdenstilpes apsaimniekotājs, jo rodas riski veselīgas zivju 

sabiedrības uzturēšanai ezerā. 

Nepieciešams atbalsts un lielāka iesaiste brīvprātīgo zivju inspektoru darbībai. Brīvprātīgo zivju 

inspektoru būtiskākā problēma ir nepieciešamais amatpersonas statuss (cilvēki atsakās no 

inspektora pienākumiem, jo nevēlas sniegt amatpersonu deklarācijas). Valsts vides dienesta 

inspektoriem trūkst kapacitātes regulāriem reidiem. Problēma ir brīvprātīgo inspektoru 

kompetence gadījumos, ja tiek konstatēta maluzvejniecība, aktu sastādīšanas kārtība un 

tiesiskums.  

 

 


