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Ievads 

Pārskats ir sagatavots, iepazīstoties un analizējot Latvijai tuvāko Eiropas Savienības 

kaimiņvalstu normatīvos aktus saistībā ar publiskiem ūdeņiem.   Šajā pārskatā ir konspektīvi 

sniegti galvenie principi un definīcijas publisko ūdeņu jomā Igaunijā, Lietuvā, Polijā, Somijā un 

Zviedrijā. Pārskatu sagatavoja Edgars Bojārs.  

Igaunija 

Igaunijā pamata regulējums par publiskiem ūdeņiem ir noteikts Ūdens likumā1. Likums nosaka 

gan zemes īpašnieku, gan lietotāju tiesības un pienākumus ūdens izmantošanā un aizsardzībā, 

kā arī sabiedrības un publisko ūdens objektu regulējumu.   

Saskaņā ar Ūdens likuma 2. nodaļas 5. pantu Igaunijā šādi ūdens objekti ir definēti kā publiskie 

ūdeņi: 

1. Iekšējie jūras ūdeņi; 

2. Teritoriālā jūra; 

3. Igaunijā atrodošas pārrobežu ūdens objektu daļas; 

4. Vertsjervs (Võrtsjärv); 

5. Mullutu līča ezers (Mullutu lath); 

6. Suurlaht ezers (Suurlaht); 

7. Emajõgi upe; 

8. Narvas upe; 

9. Nasvas upe; 

10. Väike-Emajõgi no  Vertsjerva ezera līdz Jõgevestes tiltam; 

11. Kasari no ietekas līdz Vigalas upes ietekai.  

Šis pants arī nosaka, ka publiskie ūdeņi ir valsts īpašums un nav privatizējami. 

Ūdens likums nosaka ūdens resursu izmantošanu divos veidos: ūdens un ūdens objekti var tikt 

izmantoti gan sabiedrības t.i., publiskai, gan speciālai lietošanai.  

Publiskā izmantošana nozīmē, ka ūdens objektu var izmantot jebkurš, izņemot jebkāda veida 

būvniecību jeb tehnisko aprīkojumu, kas varētu pasliktināt ūdens objekta stāvokli.  Ūdens 

likums nodefinē publiskās izmantošanas veidus – ūdens ieguve, peldvietas un peldūdeņi, 

ūdens sports, pārvietošanās pa ūdeni vai ledu un zveja.  

Ūdens objektu sarakstu, kuros ir noteikta publiskā izmantošana apstiprina Igaunijas valdības 

atbildīgā ministrija, respektīvi, Vides ministrija. Aktuālais Publiskās izmantošanas ūdens objektu 

saraksts ir apstiprināts 2012.gada 8.martā2. Tajā ir iekļauts 501 ūdens objekts. Saraksts ir 

publicēts internetā. 

Speciālā ūdens objektu izmantošana ir ūdens izmantošana, izmantojot tehniskos līdzekļus, 

būvniecību un vielas, kas var ietekmēt ūdens objektu jeb tā ūdens kvalitāti. Ūdens speciālai 

izmantošanai ir nepieciešama atļauja, kas definē izmantošanas nosacījumus. 

                                                           
1 https://www.riigiteataja.ee/akt/121062016027#para34b2 
2 https://www.riigiteataja.ee/akt/313032012002 
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Ūdens izmantošanas speciālā atļauja ir nepieciešama šādos gadījumos: 

1) Ūdens ieguve no virszemes ūdens objektiem, ieskaitot ledus ieguvi, kas ir lielāka par 

30m3 dienā; 

2) Ūdens ieguve no pazemes ūdeņiem ir lielāka par 5m3 24 stundu periodā; 

3) Tiek iegūti minerālūdeņi; 

4) Tiek novadīti izplūdes jeb citi piesārņoti ūdeņi; 

5) Ūdens objekts ir norobežots jeb iedambēts vai ūdens līmenis ir pazemināts vai 

izmantots ūdens elektroenerģijas ieguvei; 

6) Ūdens objekts tiek bagarēts vai tajā tiek deponēti nogulumi, augsne; 

7) Ūdens objektā tiek nogremdētas cietās vielas; 

8) Tiek pārmainīti pazemes ūdeņi, vai to līmenis ir pazemināts vai plūsma izmainīta; 

9) Izmantojot ūdeni, tiek izmainīti ūdens objekta ūdens fiziskie, ķīmiskie vai bioloģiskie 

parametri;  

10) Regulāra kuģu satiksme vai kuģu remontdarbi, kurā tiek izmantotas bīstamās vielas; 

11) Ķīmisko vielu izmantošana ūdens objekta uzturēšanā; 

12) Zivju audzētas, ja izaudzēto zivju apjoms ir vairāk par 1 tonnu vai zivju audzētavu 

ūdens tiek novadīts ūdens objektā; 

13) Ūdens novadīšana ūdens objektā, lai iegūtu minerālos resursus.  

Speciālā ūdens resursu izmantošanas atļauja nav nepieciešama, lai novadītu privātmāju 

notekūdeņus augsnē, kas atrodas īpašumā esošā zemes gabala robežās. Tomēr personai ir 

nepieciešams ievērot nosacījumus attiecībā uz notekūdeņu ievadīšanu augsnē. 

Pašvaldību loma saistībā ar publiskiem ūdeņiem – tās var izdot noteikumus nelielām teritorijām 

un atsevišķām vietām, taču pašreiz nav piemēru, kas atsevišķi liktu plānotu ūdens objektu 

pārvaldība pašvaldībā. Ūdens objektu plānošana var tiks iekļauta teritorijas attīstības 

plānošanas procesā. 

Pērnavas pašvaldībā publiskais ūdens objekts ir Pērnavas līcis – teritoriālā jūra. Pašvaldība 

nosaka darbības krastā (peldvietas, sērfošanas pieejas vietas, glābšanas stacijas u.c.), taču 

nenosaka darbības jūrā. Tas netiek uzskatīts kā pašvaldību jurisdikcija pār šiem ūdeņiem.  

 

       

© Foto: Tartu Universitātes Igaunijas Jūras institūts            © Foto: Tartu Universitātes Igaunijas Jūras institūts 
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Lietuva 

Publiskie ūdeņi Lietuvā ir noteikti ar Zemes likumu.  Ūdeņu aizņemtās teritorijas, kas nav 

privatizētas, veido valsts ūdeņu fonda zemi. Zemes likuma 44. pants nosaka, ka valsts ūdens 

fondā ietilpst: 

 teritoriālā jūra;  

 lagūna;  

 upes ar pastāvīgu ūdens noteci, kurām sateces baseins ir ne mazāk kā 25 

kvadrātkilometru, vai tās ir pievienotais saistībā ar valsts ūdens fondā iekļautajiem 

ezeriem; 

 privātīpašumā neesoši ezeri, kas ir lielāka par 5ha un tie, kas ir saistīti ar valsts ūdens 

fondā ietilpstošām upēm vai to statusu, iekļaušanai valsts ūdens fondā, ir noteikusi 

Lietuvas Republikas valdība;  

 neprivatizētas ūdenstilpnes, kurās ir ieguldīti valsts un pašvaldības līdzekļi.  

Valsts ūdens fondā ietilpstošo ūdenstilpņu izmantošanu regulē Ūdens likums. 

Ūdens likums nosaka valsts īpašumtiesības attiecībā uz pazemes ūdeņiem, kā arī 

ūdenstilpnēm, ņemot vērā konkrētus kritērijus. Valsts nozīmes ūdenstilpnes ir noteiktas pēc 

šādiem kritērijiem: 

1) ezeri un dīķi ar platību virs 50 ha; 

2) upes ar sateces baseinu lielāku par 50 km2; 

3) dīķi, uzstādīti upēs, kas iekļautas valsts nozīmes upju un ezeru sarakstā, jo savieno 

valsts nozīmi upes; 

4) virszemes ūdenstilpes valsts rezervēm un valsts parkiem; 

5) virszemes ūdenstilpes svarīgas vērtīgu dabas kompleksu un bioloģiskās daudzveidības 

saglabāšanai, kā arī ietekmē to saistītās plūsmas, mitrāju un citu vides sastāvdaļas 

ekoloģisko līdzsvaru stabilitātei un ka to īpašību dēļ tiem ir piešķirts valsts svētvietu un 

dabas mantojuma statuss; 

6) virszemes ūdenstilpes, kas atbilst likumā par Eiropas ekoloģiskā tīkla Natura 2000 

teritorijas atlases kritērijiem; 

7) virszemes ūdenstilpes, kur ūdens tūrisma maršruti savieno vispārējo sistēmu; 

8) virszemes ūdenstilpes, kas atrodas valsts zemēs vai blakus tām, un kuras attiecīgos 

teritorijas plānošanas vai pašvaldības dokumentos ir noteiktas kā atpūtas (relaksācijas 

un (vai) tūrismu) zonas; 

9) virszemes ūdenstilpes, kas līdz 1940. gadam bija valsts īpašumā. 

 

Likums nosaka, ka valdība nosaka kārtību, kādā ūdens tilpne tiek iekļauta vai izslēgta no valsts 

nozīmes virszemes ūdenstilpņu saraksta. Lietuvas valdība aktuālo sarakstu ir apstiprinājusi 

2010. gada 21. jūnijā un tajā ir iekļauti 960 objekti. Saraksts ir strukturēts saskaņā ar 

administratīvo pašvaldību robežām, tāpēc viens ezers vai upe ir minēti sarakstā atkārtoti, ja tie 

atrodas vairākās pašvaldībās. 
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Ūdens likums arī nosaka ūdens lietotāju vispārējās tiesības un pienākumus – izmantot un citiem 

atļaut izmantot ūdens objektus saskaņā ar normatīviem aktiem, izmantojot to efektīvi un 

nepasliktinot to stāvokli. 

Ūdens likuma 12. pants nosaka, ka ūdens objektu izmantošanu rekreācijai un sportam notiek 

saskaņā ar teritorijas plānošanas likumu, likumu par tūrismu un dabas aizsardzības 

normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Virszemes ūdens objektus kā rekreācijas resursu 

nosaka Lietuvas Republikas ģenerālplānā, rajonu un pašvaldību teritorijas plānojumos. 

Ūdens tilpju apsaimniekošanai pašvaldības var izstrādāt speciālos teritorijas plānojumus, kas 

ir saistīti ar vispārīgo teritorijas plānojumu. Plānojumos tiek noteikti mērķi un uzdevumi, kā arī 

konkrētās rīcības plānojuma ieviešanā. Speciālie teritorijas plānojumi tiek izstrādāti arī dabas 

aizsardzības teritorijām.  

Ūdens objekti var tikt iznomāti zvejai. Tomēr ir apstiprināts saraksts ar vairāk nekā 240 ūdens 

objektiem, kuros zveja, tai skaitā makšķerēšana, nav pieļaujama. Attiecībā uz amatierzveju (kas 

ietver makšķerēšanu) ir izdots atsevišķs likums, kas regulē zvejošanās kārtību gan iekšzemes, 

gan jūras ūdeņos. 

 

       

© Foto: Žymantas Morkvėnas                                                   © Foto: Žymantas Morkvėnas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Zviedrija 

1950.  gadā pieņemtais Zviedrijas likums par Publisko Ūdeņu Robežām (1950:595) definē, ka 

visi jūras ūdeņi ir publiski, ja vien tie neveido privātīpašuma daļu. Ja tie iekļaujas privātīpašumā, 

tad tie ir privāti ūdeņi. 

Privātīpašuma daļu jūrā veido ūdeņi 300 m attālumā no sauszemes vai salas, ja sala ir vismaz 

100 m gara, un krasta līnija savieno punktus, kas nav dziļāki par 3 m. Šis izņēmums neattiecas 

uz Bohus lēni. Zviedrijas dienvidu un austrumu krastā, jūras ūdeņi privātīpašumā tiek ieskaitīti 

līdz 1 km attāluma no sauszemes vai salas, kas garāka par 100m, izņemot Gotlandes un Ēlandes 

jūras piekrasti.  

Citi ūdeņi, kas nav jūras ūdeņi, ir privāti, izņemot četrus Vēnerna (Vänern), Veterna (Vättern), 

Jelmarena (Hjälmaren) un Stūršens  (Storsjön) ezeros. Tie ir lielākie Zviedrijas ezeri, kuros līdzgi 

kā jūrā privātīpašuma robežas ir līdz 300m attālumam no krasta. Lai apsaimniekotu un 

aizsargātu ezerus, ir izveidota katram ezeram atsevišķa biedrība jeb asociācija 

“vattensvårdsförbund”, kuru uzdevums nodrošināt ezera ilgtspējīgu apsaimniekošanu un 

bioloģiskās daudzveidības aizsardzību. Biedrības biedri ir gan pašvaldības, gan privāti 

uzņēmumi. Biedrības sekretariāts atrodas rajona pašvaldības administrācijas ēkā. Biedrības 

uzdevums ir gan sekmēt diskusijas par aktuālajiem ezera apsaimniekošanas jautājumiem, 

sagatavot un izplatīt informāciju, veikt monitoringu un pētījumus un publicēt to rezultātus, kā 

arī sadarboties ar citām organizācijām. Biedrības arī sadarbojas zvejas un makšķerēšanas 

jautājumu risināšanai. Zviedrijā pastāv vairāk nekā 50 šādas ezeru un lielo upju 

apsaimniekošanas biedrību. 

Zviedrijā pastāv Publiskās pieejas tiesības jeb katra cilvēka tiesības (allemansrätten) brīvi 

pārvietoties un pieejamību rekreācijas iespējām, neskatoties uz to, vai īpašums ir publisks vai 

privāts.  Pieejas tiesības attiecas uz jebkuru zemes vienību, izņemot privātus dārzus un citas 

aizsargājamas teritorijas.  Tiesības ietver pastaigu, riteņbraukšanu, jāšanu ar zirgiem, 

slēpošanu, telts celšanu, kā arī vākt savvaļas augus, sēnes un ogas, kas nav aizsargātas ar 

normatīviem aktiem. Tas dos iespēju apmeklēt pludmales, peldēties jebkurā ezerā un nolaist 

bezmotora laivu jebkuros ūdeņos. Izņēmums ir pludmale pie privāta dārza.  

Tāpēc parasti būvniecības atļaujas netiek izsniegtas tuvu krastam, lai nodrošinātu publisku 

pieejamību. Tomēr privātās piestātnes nevar brīvi izmantot ne laivu pietauvošanai, ne arī 

peldēšanai. Nav atļauts arī kurināt ugunskurus tam nepiemērotās vietās, nodarīt videi 

zaudējumus, tajā skaitā piesārņot, lauzt zarus no augošiem kokiem un krūmiem, kā arī nodarīs 

postījumus sējumiem, mežaudzēm jeb esošiem nožogojumiem. Lai arī ir šī brīvā pieeja, tomēr 

nav atļauts šķērsot vai uzturēties privātīpašumā, nelūdzot īpašnieka atļauju.  

 

Brīvas pieejas tiesības neietver makšķerēšanu 
vai zveju. Lai zvejotu, ir nepieciešama atļauja. 
Turklāt jāņem vērā arī citi nosacījumi, 
piemēram, par lieguma sezonām, zivs 
izmēriem u.c. Četros publiskajos ezeros ir arī 
brīva makšķerēšana publisko ūdeņu daļā. 
Tomēr ir jāievēro makšķerēšanas noteikumi.  
© Foto: Aquabiota Water Research 
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Somija 

Līdzīgi kā Zviedrijā, Somijā arī ir noteiktas Publiskās pieejas tiesības jeb katra cilvēka tiesības uz 

rekreācijas iespējām dabā. Tas ietver gan telts vietas izveidi, gan brīvas pārvietošanās iespējas, 

kā arī iespēju lasīt sēnes un ogas. Neskatoties uz plašajām vispārējām tiesībām, iedzīvotājiem ir 

arī pienākums rūpēties par vidi un dabas saglabāšanu. Tāpēc izveidotajos dabas parkos vai 

rezervātos pastāv dažādi izmantošanas ierobežojumi, kas atpūtniekiem ir jāievēro. Tas attiecas 

uz kempingu/telts vietām, medībām vai motorizētu transportlīdzekļu izmantošanu, kā arī 

ierobežojumiem ligzdošanas sezonā. Tāpat publiskās pieejas tiesības neattiecas uz māju 

pagalmiem vai kultivētiem laukiem.  

Somijā nosacījumi par pārveidošanos ūdens objektos ir noteikti Ūdens likuma 3. daļā.  Likums 

atļauj šādas darbības visos ūdens objektos, ja vien tas nerada bojājumus, kaitējumus vai 

traucējumus: 

1) brīvi pārvietoties pa ūdeņiem, kā arī pa ledus klātiem ūdens objektiem; 

2) īslaicīgi noenkuroties ūdens objektā; 

3) pludināt kokmateriālus; 

4) peldēties; 

5) īslaicīgi pārvietot murdus vai citus pārvietojamus objektus pa ūdens objekta galveno 

kanālu. 

Cilvēkiem, kas pārvietojas pa ūdensobjektiem, ir tiesības izkāpt krastā un atpūsties saskaņā ar 

vispārējām katra cilvēka tiesībām. Tomēr jāievēro, ka dzīvnieki un putni to vairošanās un 

ligzdošanas periodā netiek traucēti.  

Zvejas un medības tiesības pieder zemes vai ūdeņu īpašniekiem. Makšķerēt ar vienu makšķeri 

bez maksas drīkst personas vecumā līdz 18 gadiem vai vecākas par 64 gadiem. Citiem 

makšķerniekiem ir jāsamaksā makšķerēšanas nodeva. Ja vēlas makšķerēt ar vairākām 

makšķerēm un auklām vai zvejot ar tīkliem vai murdiem, tad ir nepieciešama atļauja, ko var 

iegūt no tiem ūdens īpašniekiem, kam pieder zvejošanas un makšķerēšanas tiesības. 

Makšķerēšana ir ierobežota arī straujtecēs, zivju migrācijas laikā, kā arī citās aizsargājamās 

teritorijās. 

 
© Foto: Somijas Vides institūts                                                  

Teritoriālie jūras ūdeņi Somijā ir valsts īpašums, 
izņemot Ālandes salu arhipelāgu, kas atrodas 
pašvaldības īpašumā. Iekšējie jūras ūdeņi, kas 
atrodas starp arhipelāgiem, ir privātīpašums. 
Iekšzemes teritoriālie ūdeņi ir arī ezeru ūdeņi, ja 
ezers ir garāks un platāks par 8 km. Teritoriālos 
ūdeņus apsaimnieko valsts uzņēmums 
“Metsähallitus”. “Metsähallitus” apsaimnieko arī 
lielos privātos ūdeņus, kas ietilpst arhipelāgos vai 
dabas parkos. Tas ir Somijas nacionālā parka 
austrumu līcis; Ekenäs nacionālā parka 
arhipelāgs; Arhipelāgu nacionālais parks; 
Eurajoki; Kvarken salas - Norrskär un Storskär; 
Rahja arhipelāgs un Perämeri nacionālais parks. 
Valsts īpašumā esošie ūdeņi netiek iznomāti. 
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Polija 

Polijā ūdens objektu īpašumtiesības ir noteiktas ūdens likumā. Tā 10. pants nosaka, ka ūdens 

var piederēt gan valstij, gan fiziskām, gan juridiskām personām. Likuma 10.1 pants nosaka, ka 

valstij pieder teritoriālie jūras ūdeņi, iekšējie jūras ūdeņi, tai skaitā Gdaņskas līcis, kā arī tekoši 

iekšzemes virszemes ūdeņi un pazemes ūdeņi. 10.2 pants nosaka, ka valstij piederošie un 

pašvaldībām piederošie ūdeņi ir publiskie ūdeņi. Turklāt attiecīgo ūdeņu īpašniekam arī pieder 

zeme zem ūdens. 

Ūdens likuma 11. pants definē publisko ūdeņu īpašnieku tiesības starp dažādām valsts 

iestādēm. Attiecīgi tās ir atbildīgas par ūdeņu apsaimniekošanu. Publisko ūdeņu īpašniekam ir 

arī tiesības uz zivīm un citiem ūdens organismiem un veikt to izmantošanu un apsaimniekošanu 

atbilstoši izdotiem normatīviem aktiem. 

Publisko ūdensobjektiem pieguļošo teritoriju īpašniekiem ir jānodrošina brīva pieeja, lai veiktu 

ūdens objekta apsaimniekošanas darbus, uzstādītu kuģošanas zīmes vai izveidotu un uzturētu 

hidrometeoroloģiskās monitoringa iekārtas. 

Publisko ūdeņu apsaimniekošana notiek saskaņā ar izstrādātiem apsaimniekošanas plāniem.  

Ūdens likuma 34. pants nosaka, ka ikvienam ir tiesības izmantot publiskos ūdeņus ikdienas 

vajadzībām, ja vien kādos normatīvos aktos tas nav noteikts citādi. Ikdienas vajadzības ir 

definētas kā ūdens izmantošana personīgām, mājsaimniecības vai lauksaimniecības 

vajadzībām, neizmantojot speciālas tehniskas ierīces ūdens ieguvei. Ikdienas lietošana ietver arī 

atpūtu, tūrismu, ūdens sportu un amatierzveju un makšķerēšanu, ievērojot atsevišķi izdotus 

noteikumus.  Amatierzvejai un makšķerēšanai ir nepieciešama makšķerēšanas licence un 

papildus atļauja no attiecīgās organizācijas, kam pieder zvejošanas tiesības.  Lai nodrošinātu 

sabiedrības pieeju krastam no ezera puses, sētas vai žogi nedrīkst būt tuvāk par 1.5 km no 

krasta. Ja tiek pārkāpti šie nosacījumi, tad tiek uzlikts sods. Tomēr, kā lasāms dažādos interneta 

avotos, tad zemju īpašnieki diezgan bieži pārkāpj šos noteikumus un vai nu uzceļ 

norobežojumus, vai pieprasa samaksu par piestāšanos un atrašanos uz viņu zemes. 
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Kopsavilkums 

Visās apskatītajās valstīs ir definēti publiskie ūdeņi. Tomēr to definīcijas nedaudz atšķiras. 

Igaunijā ir publiskie ūdeņi, kas nozīmē, ka tie nav privatizējami un pieder valstij. Papildus tam ir 

definēti publiskie ūdeņi pēc to izmantošanas mērķa. Lietuvā publiskie ūdeņi nozīmē, ka tie ir 

valsts nozīmes ūdeņi un ietilpst valsts ūdeņu zemes fondā, kas nav privatizējams. 

Ūdens objektu apsaimniekošanas nosacījumus abās valstīs var izstrādāt pašvaldības.  Tas tiek 

darīts saistībā ar teritorijas plānojumu izstrādi. Ne Igaunijā, ne Lietuvā ūdens objekti netiek 

iznomāti. 

Zviedrijā ir atšķirīga sistēma. Galvenokārt ūdeņi ir privāti, it sevišķi krastam pieguļošā josla. 

Upes un visi ezeri, izņemot četrus lielākos, ir privāti ūdeņi. Tomēr Zviedrijā pastāv brīvas 

piekļuves (atpūtas) tiesības visām zemēm un ūdens objektiem. 


