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Noteikumi par publisko ūdeņu nomu  

 

 
Izdoti saskaņā ar Zemes pārvaldības 

 likuma 13.panta pirmās daļas 10.punktu,  

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu  

izmantošanas pabeigšanas likuma 16.panta piekto daļu 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Noteikumi nosaka: 

1.1.  kārtību, kādā tiek iznomāti iekšējie publiskie ūdeņi (turpmāk – 

ūdenstilpe), jūras piekrastes sauszemes daļa (turpmāk – pludmale) un 

jūras piekrastes ūdeņi; 

1.2. kārtību, kādā iznomāti pašvaldības īpašumā esoši iekšēji ūdeņi, kas nav 

publiskie ūdeņi (turpmāk – pašvaldības ūdeņi). 

2. Ūdenstilpes, pludmali un pašvaldības ūdeņus saskaņā ar šiem noteikumiem 

iznomā šādiem mērķiem: 

2.1. dzeramā ūdens apgādei, kas neatbilst normatīvo aktu par ūdens 

apsaimniekošanu bezmaksas lietošanas nosacījumiem; 

2.2.  rekreācijas pakalpojumu sniegšanai (atpūtas uz ūdeņiem, peldvietu 

organizēšanai un sabiedrisko pakalpojumu objektu izvietošanai); 

2.3. ūdens transportam; 

2.4. hidrotehnisko būvju celtniecībai, ekspluatācijai un ūdensspēka 

izmantošanai; 

2.5.  elektroenerģijas ražošanas būvju izvietošanai; 

2.6.  peldbūvju izvietošanai, lai ierīkotu ar pakalpojumu sniegšanu saistītus 

objektus; 

2.7. citiem mērķiem, kas varētu apgrūtināt vai ierobežot publisko ūdeņu 

izmantošanu (inženierkomunikāciju vai inženierbūvju izvietošana; 

labiekārtošana un uzturēšana un tml.). 

3. Šo noteikumu 2.punktā minētajiem mērķiem var iznomāt tikai ūdenstilpes 

daļu. 

http://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
http://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums


4. Jūras piekrastes ūdeņu daļu var iznomāt tikai šo noteikumu 2.7.apakšpunktā 

noteiktajiem mērķiem. 

5. Ūdenstilpes daļu un publiskai personai piederošo vai piekrītošo zemi, kas ir 

nepieciešama vienotās attīstības ieceres (būve vai būvju komplekss, kuru 

būvniecībai nepieciešams izmantot gan sauszemi, gan ūdenstilpes daļu) 

realizācijai, iznomā šo noteikumu II nodaļā noteiktajā kārtībā. 

6. Ja iznomā ūdenstilpi vai pludmali, saglabājama brīva pieeja pie ūdenstilpes 

vai pludmales. Brīvās piekļuves nodrošināšanas nosacījumus, kas ir atkarīgi 

no iznomāšanas mērķa, ietver nomas līgumā.  

7. Ja tiek iznomāta ūdenstilpes daļa, nomas līgumā norāda nosacījumus brīvas 

pieejamības principa ievērošanai, lai ūdenstilpi varētu bez maksas izmantot: 

7.1. mērķiem, kas norādīti normatīvajos aktos par ūdens apsaimniekošanu; 

7.2. kultūrvēsturiskās ainavas un dabas objektu apskatei; 

7.3. ūdens ņemšanai īpašām vajadzībām; 

7.4. rekreācijai; 

7.5. makšķerēšanai; 

7.6. valsts vides monitoringa veikšanai. 

8. Publiskās ūdenstilpes nomniekam nav tiesību iekasēt maksu par šo 

noteikumu 7.punktā minētajiem publiskās ūdenstilpes izmantošanas 

veidiem, izņemot maksu par papildu pakalpojumiem, ar kuriem nomnieks 

nodrošina publisko ūdenstilpju izmantošanas iespējas atbilstoši šo 

noteikumu 7.punktā minētajiem ūdenstilpes izmantošanas veidiem. 

Paredzētos maksas pakalpojumus norāda ūdenstilpes nomas līgumā. 

9. Ja tiek iznomāta pludmales daļa, ir jānodrošina, ka tauvas josla netiek 

ierobežota un pludmale ir brīvi pieejama kultūrvēsturiskās ainavas un dabas 

objektu apskatei un rekreācijai. 

10. Ūdenstilpes, pludmali un piekrastes ūdeņus var iznomāt tikai tādu būvju 

izvietošanai, kuru būvniecība ir atļauta saskaņā ar citiem normatīvajiem 

aktiem. Būves aizliegts būvēt kā patstāvīgus īpašuma objektus. Ievērojot 

Civillikuma Trešās A nodaļas „Apbūves tiesība” noteikumus, 

zemesgrāmatā var ierakstīt tikai šādas būves: 

10.1. elektroenerģijas ražošanas būves; 

10.2. hidrotehniskās būves ūdensspēka izmantošanai; 

10.3.  būves, kas tiek būvētas vienotās ieceres īstenošanas gadījumā. 

11. Ja tiek iznomāta ūdenstilpes daļa, kas atrodas vairāku pašvaldību 

administratīvajās teritorijās vai robežojas ar tām, to iznomā saskaņā ar 

attiecīgo pašvaldību vienošanos. 

http://m.likumi.lv/doc.php?id=196472#p22
http://m.likumi.lv/doc.php?id=196472#p22


12. Ja ūdenstilpes vai pludmales daļu vēlas iznomāt piegulošās zemes vienības 

īpašnieks, konkursu vai izsoli nerīko. 

 

13. Ūdenstilpi aizliegts iznomāt vienlaikus vairākiem mērķiem, ja atbilstoši 

ūdenstilpes ekspluatācijas noteikumiem vai teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem tie ir pretrunā cits citam vai to mijiedarbības dēļ varētu 

pasliktināties ūdenstilpes ekoloģiskās vai ķīmiskās kvalitātes rādītāji. 

14. Ja ūdenstilpei ir apstiprināti ūdenstilpes ekspluatācijas noteikumi, tad 

ūdenstilpes daļu var iznomāt uz laiku līdz 12 gadiem. Ja ūdenstilpes daļa 

tiek iznomāta šo noteikumu 2.4. un 2.5. apakšpunktā noteiktajiem mērķiem, 

kā arī vienotās attīstības ieceres īstenošanai, nomas termiņu var noteikt līdz 

30 gadiem.  

15. Ja ūdenstilpei nav izstrādāti ekspluatācijas noteikumi, tad nomas termiņš 

nevar pārsniegt 3 gadus. 

16. Pludmales daļu var iznomāt uz laiku, kas nepārsniedz 5 gadus. 

17. Jūras piekrastes ūdeņus var iznomāt uz laiku līdz 30 gadiem. 

18. Pašvaldības ūdeņus var iznomāt uz laiku līdz 30 gadiem šo noteikumu II 

nodaļā noteiktajā kārtībā. 

19. Šajos noteikumos noteikto maksimālo nomas līguma termiņu nevar 

pagarināt.  

20. Publisko ūdeņu valdītājs vienpusēji izbeidz noslēgto nomas līgumu pirms 

termiņa, ja nomnieks: 

20.1. pārkāpj vides un dabas aizsardzību regulējošo normatīvo aktu 

prasības; 

20.2. ar savu darbību ir pasliktinājis ūdenstilpes, pludmales vai jūras 

piekrastes ūdeņu stāvokli; 

20.3. ir veicis patvaļīgu būvniecību nomas objektā; 

20.4. savas nomas tiesības nodevis trešajām personām bez iznomātāja 

piekrišanas; 

20.5. nepilda līgumā noteiktos brīvās piekļuves nodrošināšanas 

nosacījumus; 

20.6. nav veicis nomas maksas maksājumus ilgāk par 6 mēnešiem; 

20.7. līgumā noteiktais iznomāšanas mērķis ir pretrunā ar jauniem 

ūdens ekspluatācijas noteikumiem. 

21.  Publisko ūdeņu valdītājs noslēgtos nomas līgumus publicē savā tīmekļa 

vietnē internetā.  



22.  Publisko ūdeņu valdītājs veic noslēgto nomas līgumu izpildes kontroli reizi 

gadā apstiprinot pārskatu par noslēgtajiem nomas līgumiem, kas ietver: 

22.1. informāciju par katru noslēgto nomas līgumu; 

22.2. informāciju par to, vai tiek pildīti līguma nosacījumi; 

22.3. priekšlikumi turpmākai rīcībai ar noslēgtajiem nomas līgumiem. 

 

II. Ūdenstilpju un pašvaldības ūdeņu iznomāšanas kārtība 

 

23.  Iesniegumu par ūdenstilpes daļas vai pašvaldības ūdeņu nomu, plānotās 

darbības aprakstu, kas atbilst vietējās pašvaldības teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentos noteiktajai ūdenstilpes izmantošanai, un nomas 

objekta grafisku skici iesniedz attiecīgajā pašvaldībā (pašvaldībās) vai valsts 

institūcijā, kas ir publiskās ūdenstilpes valdītājs. 

24. Pēc iesnieguma saņemšanas pašvaldība vai valsts institūcija izvērtē nomas 

ierosinājuma atbilstību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un 

ūdenstilpes pārvaldības mērķiem un atbilstības gadījumā pieņem lēmumu 

par ūdenstilpes daļas nomas tiesību izsoli vai konkursu. Lēmumu publicē 

attiecīgās institūcijas tīmekļa vietnē. Paziņojumā norāda termiņu, līdz 

kuram var pieteikties citas personas. Pieteikšanas termiņš nevar būt īsāks 

par četrām nedēļām. 

25.  Ja nomas iesniegumu skaits pārsniedz ūdenstilpes nomas iespējas vai uz 

vienu un to pašu ūdenstilpes daļu ir pieteikušies vairāki pretendenti, rīko 

ūdenstilpes nomas konkursu vai nomas tiesību izsoli.  

26. Ūdenstilpes nomas konkursu rīko, ja ūdenstilpes daļu vēlas nomāt vairāki 

pretendenti un pieteiktie izmantošanas veidi atbilstoši ūdenstilpes 

ekspluatācijas noteikumiem ir savstarpēji pretrunīgi. 

27. Nomas iesnieguma iesniedzējam rakstiski paziņo par konkursa vai izsoles 

norises vietu un laiku. 

28.  Publisko ūdeņu valdītājs arī pēc savas iniciatīvas var izsludināt ūdenstilpes 

daļas nomas konkursu ar mērķi nodrošināt ūdenstilpes efektīvāku 

apsaimniekošanu. 

29.  Ar pretendentu, kas ir uzvarējis ūdenstilpes nomas konkursā vai nomas 

tiesību izsolē, tiek slēgts ūdenstilpes nomas līgums.  

30.  Ūdenstilpes nomas maksu nosaka, ņemot vērā ūdenstilpes platību, 

atrašanās vietu, izmantošanas veidu un sociālekonomiskos faktorus. Ja 

ūdenstilpes daļu paredzēts izmantot komerciāliem mērķiem, nomas maksas 

noteikšanai izmanto Valsts zemes dienesta izsniegto izziņu par ūdenstilpes 

daļas iespējamo kadastrālo vērtību. Ja publiskās ūdenstilpes nomu 



ierosinājusi privātpersona, tā sedz pašvaldības izdevumus, kas saistīti ar 

Valsts zemes dienesta izziņas par iespējamo kadastrālo vērtību saņemšanu. 

31. Minimālā nomas maksa par ūdenstilpes daļas nomu nevar būt mazāka par 

28 euro, arī gadījumos, kad ūdenstilpes daļa tiek iznomāta vienai sezonai. 

Nomas maksa gadā komerciāliem mērķiem nevar būt zemāka par 1,5 % no 

Valsts zemes dienesta izziņā norādītās iespējamās kadastrālās vērtības.  

32.  Ja zemes vienības daļa atrodas tādas zemes vienības sastāvā, kurai 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā noteikts statuss 

“publiskie ūdeņi”, bet dabā zemes vienības daļa atrodas sauszemē, to var 

iznomāt šajā nodaļā noteiktajā kārtībā. Publisko ūdeņu valdītājs, lūdzot 

Valsts zemes dienestam sniegt izziņu par iznomājamās zemes vienības daļas 

iespējamo kadastrālo vērtību, norāda, ka zemes vienības daļa atrodas 

sauszemē, un plānoto iznomāšanas mērķi. 

33.  Publiskās ūdenstilpes valdītājs ir tiesīgs paredzēt nomas maksas 

samazinājumu, bet ne vairāk par 50% no noteiktās nomas maksas, šādos 

gadījumos: 

33.1. ja ūdenstilpes nomnieks pilnībā vai daļēji finansē ūdens 

ekspluatācijas noteikumu izstrādi; 

33.2. ja ūdenstilpes nomnieks veic būtiskus ieguldījumus 

infrastruktūras uzlabošanā, teritorijas labiekārtošanā vai ūdenstilpes 

stāvokļa uzlabošanā. 

34.  Ūdenstilpes daļas nomniekam ir pienākums, plānojot un veicot nomas 

līgumā atļauto ūdenstilpes daļas izmantošanu, ņemt vērā Ūdens 

apsaimniekošanas likumā ūdensobjektiem noteiktos vides kvalitātes 

mērķus, nodrošinot, ka ūdenstilpes izmantošanas veids nekavē minēto 

mērķu sasniegšanu, un nekavējoties veikt pasākumus, ja izmantošanas dēļ 

radies kaitējums ūdenstilpei vai tās resursiem. 

 

III. Pludmales iznomāšanas kārtība 

 

35.  Pašvaldība izdod saistošos noteikumus, kuros var paredzēt pludmales 

sadalījumu dažādās zonās, kā arī atļauto darbību sarakstu. Saistošos 

noteikumus ņem vērā, nosakot pludmales nogabala iznomāšanas mērķi vai 

izvērtējot nomas pieteikumu. 

36. Pašvaldības dome vai valsts institūcija, kas ir publiskās ūdenstilpes 

valdītājs, pieņem lēmumu par nomā nododamajiem pludmales nogabaliem. 

Lēmumā jānorāda, vai tiek rīkota nomas tiesību izsole vai nomas tiesību 

konkurss.  

37. Nomas konkursu rīko, ja pludmales daļu vēlas nomāt vairāki pretendenti un 

pieteiktie izmantošanas veidi ir savstarpēji pretrunīgi.  

http://m.likumi.lv/ta/id/66885-udens-apsaimniekosanas-likums
http://m.likumi.lv/ta/id/66885-udens-apsaimniekosanas-likums


38.  Pēc šo noteikumu 36.punktā minētā lēmuma pieņemšanas informāciju par 

iznomājamiem pludmales nogabaliem publicē pludmales valdītāja tīmekļa 

vietnē, kā arī vietējā laikrakstā, norādot termiņu, līdz kuram var pieteikties 

nomai.  

39.  Pludmales minimālo nomas maksu nosaka lēmumā par nomā 

nododamajiem pludmales nogabaliem, ņemot vērā iznomāšanas mērķi un 

Valsts zemes dienesta izsniegto izziņu par iespējamo kadastrālo vērtību vai 

sertificēta vērtētāja atbilstoši tirgus novērtējumam noteikto nomas maksu. 

40.  Nomas maksa gadā nevar būt zemāka par 1,5 % no Valsts zemes dienesta 

izziņā norādītās iespējamās kadastrālās vērtības. Minimālā nomas maksa 

par pludmales nogabala nomu nevar būt mazāka par 28 euro, arī gadījumos, 

kad pludmales nogabals tiek iznomāts vienai sezonai. 

41. Ja tiek rīkota pludmales nogabalu nomas tiesību izsole, solīšanu sāk no 

pašvaldības lēmumā noteiktā minimālā nomas maksas apmēra. Nomas 

līgumu  slēdz ar personu, kura nosolījusi augstāko nomas maksu, vai, ja tika 

rīkots pludmales nomas tiesību konkurss, ar pretendentu, kas ir uzvarējis 

konkursā. 

42.  Pludmales valdītājs ir tiesīgs paredzēt nomas maksas samazinājumu, bet ne 

vairāk par 50% no noteiktās nomas summas, ja nomnieks veic būtiskus 

ieguldījumus apkārtējās infrastruktūras uzlabošanā un teritorijas 

labiekārtošanā. 

43.  Ja publisko ūdeņu valdītājs nav pieņēmis lēmumu par nomā nododamajiem 

pludmales nogabaliem, bet ir saņemts ierosinājums par pludmales daļas 

nomu, publisko ūdeņu valdītājs izvērtē ierosinājumu un pieņem lēmumu par 

pludmales nogabala nodošanu nomai vai atteikumu pludmales nogabala 

nodošanai nomā. Ja tiek pieņemts lēmums par pludmales nogabala 

nodošanu nomai, tad turpmākā iznomāšana notiek, ievērojot šīs nodaļas 

noteikumus. 

44.  Ja tiek iznomāts pludmales nogabals, nomas līgumā norāda nosacījumus 

par pludmales brīvas pieejamības nodrošināšanu. 

 

IV. Piekrastes ūdeņu iznomāšanas kārtība 

45.  Ja piekrastes ūdeņu valdītājs saņem ierosinājumu par piekrastes ūdeņu 

nomu, tiek izvērtēts: 

45.1.  vai pieteikumā norādītais nomas mērķis atbilst šo noteikumu 

2.7.apakšpunktam; 

45.2. vai piekrastes ūdeņu daļas nodošana nomā būtiski neapgrūtinās 

piekrastes ūdeņu turpmāko izmantošanu; 

45.3. vai piekrastes ūdeņu daļas nodošana nomā būtiski neietekmēs vidi 

vai sabiedrības intereses. 



46.  Piekrastes ūdeņu valdītājs izvērtē ierosinājumu un pieņem lēmumu par 

piekrastes ūdeņu daļas nodošanu nomai vai atteikumu nodot nomā 

piekrastes ūdeņu daļu.  

47.  Nomas maksu par piekrastes ūdeņu nomu nosaka, ņemot vērā nomai 

nepieciešamo platību, atrašanās vietu, izmantošanas veidu un 

sociālekonomiskos faktorus. Minimālā nomas maksa nevar būt mazāka par 

28 euro gadā. 

 

V. Noslēguma jautājumi 

48.  Ja līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim pašvaldība ir noslēgusi nomas 

līgumus, kuros noteiktie nomas termiņi neatbilst šo noteikumu prasībām, tad 

nomas termiņi ir pārskatāmi atbilstoši šo noteikumu prasībām. Ja no iepriekš 

noslēgtā nomas līguma spēkā stāšanas datuma līdz šo noteikumu spēkā 

stāšanas datumam ir pagājis laiks, kas ir garāks, nekā šajos noteikumos 

noteikti termiņi, tad pašvaldībai ir tiesības izbeigt šādu nomas līgumu. 

49.  Pašvaldība pārskata līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim noslēgto 

ūdenstilpju vai pludmales nomas līgumos noteiktās nomas maksas atbilstoši 

šo noteikumu prasībām. Ja nomnieks nepiekrīt nomas maksai, kas ir noteikta 

atbilstoši šiem noteikumiem, līgums ir izbeidzams. 

50. Ja pašvaldībai ir spēkā esoši teritorijas attīstības plānošanas dokumenti, 

kuros ir paredzēts pludmales sadalījums zonās un noteiktas tajās atļautās 

darbības, pašvaldība var neizdot šo noteikumu 35.punktā minētos saistošos 

noteikumus. 

51. Nomas līgumus, kas noslēgti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, 

publisko ūdeņu valdītāji triju mēnešu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās 

ievieto savā tīmekļa vietnē. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Metodiskais materiāls 

 

 

Ūdenstilpes nomas paraugs 

_____________________________

_ 
 
________________________________

__ 

(līguma noslēgšanas vieta)  (datums) 

______________________________________________________________

__, 

(iznomātāja pilns nosaukums un adrese) 

kas darbojas, 

pamatojoties 

uz 

__________________________________________________, 

 (nolikums, statūti, pilnvara) 

__________________________________________________________perso

nā 

(pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats) 

(turpmāk – 

Iznomātājs

) un 

_____________________________________________________

_ 

 
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīves 

vietas adrese; 

______________________________________________________________

__ 

juridiskās personas pilns nosaukums, reģistrācijas apliecības numurs un 

adrese) 

____________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________

__, 

kas darbojas, 

pamatojoties 

uz 

__________________________________________________, 

 (nolikums, statūti, pilnvara) 

__________________________________________________________perso

nā 

(pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats) 

(turpmāk – Nomnieks) paraksta šādu līgumu: 



1. Līguma priekšmets 

1.1.Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomā ūdenstilpes (nosaukums) 

daļu atbilstoši līguma grafiskajam pielikumam ___ ha platībā (turpmāk – 

Ūdensobjekts) uz ___ gadiem. 

1.2. Ūdensobjekts ir iznomāts šādam mērķim (šādiem mērķiem): 

1.2.1... 

1.2.2... 

2. Iznomātāja tiesības un pienākumi 

2.1. IZNOMĀTĀJA pienākums ir netraucēt un ar jebkādām darbībām 

nepasliktināt nomnieka darbību Ūdensobjektā, ja tā atbilst LĪGUMA 

noteikumiem; 

2.2. IZNOMĀTĀJAM ir pienākums neiznomāt Ūdensobjekta daļu citām 

fiziskām vai juridiskām personām vai jebkādā citā veidā neapgrūtināt 

Ūdensobjektu bez NOMNIEKA iepriekšējas rakstiskas piekrišanas; 

2.3. IZNOMĀTĀJS nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies 

NOMNIEKAM vai trešajām personām paša NOMNIEKA, tā darbinieku, 

pilnvaroto vai trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā; 

2.4. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības veikt kontroli par Ūdensobjekta stāvokli un 

ekspluatāciju atbilstoši LĪGUMA prasībām un spēkā esošiem normatīvajiem 

aktiem, ar rakstveida paziņojumu pieaicinot NOMNIEKA pārstāvi, bet tā 

neierašanās gadījumā - bez viņa klātbūtnes, par ko tiek sastādīts akts; 

2.5. IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs pieprasīt no NOMNIEKA paskaidrojumus par 

Ūdensobjekta stāvokli. 

3. Nomnieka tiesības un pienākumi 

3.1. NOMNIEKAM ir tiesības netraucēti lietot Ūdensobjektu Līguma 1.punktā 

noteiktajiem mērķiem. 

3.2.NOMNIEKS nodrošina Ūdensobjekta lietošanu un ekspluatāciju atbilstoši 

LĪGUMĀ noteiktajam mērķim; 

3.3. NOMNIEKS apņemas ievērot Ūdensobjekta lietošanas tiesību 

aprobežojumus, tai skaitā nodrošināt brīvu piekļuvi Ūdensobjektam šādiem 

mērķiem: 



3.3.1._________________; 

3.3.2._________________; 

3.3.3.... 

3.4. NOMNIEKS nodrošina  sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības, vides 

aizsardzības noteikumu un citu valsts un pašvaldības dienestu prasību 

ievērošanu; 

3.5. NOMNIEKS atlīdzina IZNOMĀTĀJAM vai trešajām personām 

zaudējumus, kas tiem radušies NOMNIEKA vainas dēļ; 

3.6. NOMNIEKS var veikt jebkādu objektu izvietošanu Ūdensobjektā tikai ar 

IZNOMĀTĀJA rakstisku piekrišanu un saskaņā ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem; 

3.7.NOMNIEKS apņemas ar savu darbību nepasliktināt Ūdensobjekta stāvokli 

un novērst jebkādu nodarīto kaitējumu apkārtējai videi un dabai; 

3.8. NOMNIEKS maksā IZNOMĀTĀJAM par Ūdensobjekta lietošanu 

Līguma 4.punktā noteikto nomas maksu. 

4. Nomas maksa 

Par Ūdensobjekta lietošanu tiek noteikta šāda nomas maksā _______EUR 

apmērā.  

5. Nepārvaramas varas apstākļi 

5.1. Šā līguma puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju 

neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kuru 

darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus iepriekš nevarēja ne 

paredzēt, ne novērst. 

5.2. Pie šādiem nepārvaramas varas apstākļiem pieder stihiskas nelaimes, 

avārijas, katastrofas, epidēmijas, ar jauniem normatīvajiem aktiem un tiesību 

aktiem pamatota varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu un tiesību 

aktu pieņemšana un to stāšanās spēkā. 

5.3. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, triju darbdienu 

laikā par šādiem apstākļiem rakstiski jāpaziņo otrai pusei. Ziņojumā norāda, 

cik ilgā laikposmā ir iespējama līgumā noteikto saistību izpilde, un pēc otras 

puses pieprasījuma šādam ziņojumam pievieno izziņu, ko izsniegusi 

kompetenta valsts institūcija un kas satur minēto apstākļu apstiprinājumu un 



raksturojumu. Ja šāds ziņojums nav iesniegts vai ir iesniegts ar nokavēšanos, 

vainīgais kompensē radušos zaudējumus. 

5.4. Ja šajā līgumā paredzēto nosacījumu izpilde nepārvaramas varas apstākļu 

darbības dēļ tiek aizkavēta vairāk nekā trīs mēnešus, abām pusēm ir tiesības 

vienpusēji pārtraukt līgumu, par to rakstiski paziņojot otrai pusei. 

6. Līguma darbības laiks 

6.1. Šis līgums ir spēkā no ____________________________________ līdz 

_________________________________________________. 

6.2. Pusēm vienojoties normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, līguma 

darbību var apturēt. 

6.3. Līguma darbības apturēšana nemaina šā līguma 6.1.apakšpunktā noteikto 

līguma darbības termiņu. 

7. Līguma darbības izbeigšanās 

7.1. Līguma darbību var izbeigt pēc abpusējas vienošanās. 

7.2. Iznomātājs un Nomnieks var vienpusēji atkāpties no līguma, ja tam radies 

pārmērīgs zaudējums. Pusei, kas atsaucas uz pārmērīgu zaudējumu, tas 

jāpierāda. 

7.3. Iznomātājs var prasīt nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja 

Nomnieks: 

7.3.1. nepilda šā līguma noteikumus; 

7.3.2. pārkāpj vides un dabas aizsardzību regulējošos normatīvos aktus; 

7.3.3. savas NOMAS tiesības nodevis trešajām personām bez 

IZNOMĀTĀJA piekrišanas; 

7.4. Nomnieks var prasīt nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja: 

7.4.1. Iznomātājs nepilda līguma nosacījumus; 

7.4.2. Iznomātājs vai ar viņa ziņu trešās personas traucē Nomniekam saņemt 

pilnībā to labumu, ko var dot šis līgums. 

8. Strīdu izskatīšanas kārtība 



8.1. Visus strīdus un domstarpības, kas var rasties šā līguma darbības gaitā, 

Iznomātājs un Nomnieks risina sarunu ceļā, sagatavojot atbilstošu sarunu 

protokolu. 

8.2. Ja vienošanās netiek panākta, strīdu izskata Latvijas Republikas tiesa pēc 

piekritības. 

9. Noslēguma nosacījumi 

9.1. Iznomātājs un Nomnieks garantē, ka tiem ir attiecīgas pilnvaras parakstīt 

šo līgumu un uzņemties tajā noteiktās saistības. 

9.2. Ja Nomnieks līguma darbības laikā godprātīgi pilda šā līguma saistības, 

Iznomātājs dod viņam priekšroku, slēdzot jaunu līgumu vai pagarinot šā līguma 

darbību uz jaunu periodu. 

9.3. Jautājumi, kas nav atrunāti šajā līgumā, tiek risināti saskaņā ar spēkā 

esošajām tiesību normām. 

9.4. Iznomātājs un Nomnieks apņemas saglabāt konfidencialitāti attiecībā uz 

šajā līgumā un tā pielikumos noteikto savstarpējo saistību saturu un izpildi, 

izņemot informāciju, kuras sniegšana paredzēta zivsaimniecības nozares 

darbību regulējošos normatīvajos aktos un citos normatīvajos aktos. 

9.5. Līgums parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie 

Iznomātāja, otrs – pie Nomnieka. 

9.6. Līgums sastādīts uz ___ lapām un tam pievienoti: 

9.6.1. Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokols nr.____; 

9.6.2. _____________________________; 

9.6.3. _____________________________; 

9.6.4. _____________________________. 

10. Līgumslēdzēju pušu rekvizīti: 

Iznomātājs 

______________________________ 

______________________________ 

Nomnieks 

______________________________ 

______________________________ 



______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 
 

  



Metodiskais materiāls 

 

 

Pludmales nogabala nomas paraugs 

_____________________________

_ 
 
________________________________

__ 

(līguma noslēgšanas vieta)  (datums) 

______________________________________________________________

__, 

(iznomātāja pilns nosaukums un adrese) 

kas darbojas, 

pamatojoties 

uz 

__________________________________________________, 

 (nolikums, statūti, pilnvara) 

__________________________________________________________perso

nā 

(pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats) 

(turpmāk – 

Iznomātājs

) un 

_____________________________________________________

_ 

 
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīves 

vietas adrese; 

______________________________________________________________

_ 

juridiskās personas pilns nosaukums, reģistrācijas apliecības numurs un 

adrese) 

____________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________

__, 

kas darbojas, 

pamatojoties 

uz 

__________________________________________________, 

 (nolikums, statūti, pilnvara) 

______________________________________________________________

_ personā 

(pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats) 



(turpmāk – Nomnieks) noslēdz šādu līgumu: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. IZNOMĀTĀJS iznomā un NOMNIEKS pieņem nomā zemes vienības, 

kadastra apzīmējums _______ daļu - pludmales nogabalu _____________, 

_____________m2 platībā (turpmāk – OBJEKTS) saskaņā ar LĪGUMA -

pielikumā pievienoto pludmales nogabala skici uz termiņu līdz ______. 

OBJEKTS tiek iznomāts bez apbūves tiesībām. 

1.2. IZNOMĀTĀJS apliecina, ka viņam uz LĪGUMA noslēgšanas brīdi ir 

tiesības slēgt LĪGUMU un uzņemties tajā paredzētās saistības. IZNOMĀTĀJS 

apliecina, ka OBJEKTS līdz LĪGUMA noslēgšanai nav nevienam atsavināts, 

nav ieķīlāts un tam nav uzlikts aizliegums. 

1.3. OBJEKTA tiek iznomāts šādam lietošanas mērķim/mērķiem – 

____________________________. 

2. Līdzēju saistības 

2.1. IZNOMĀTĀJA pienākumi un tiesības: 

2.1.1. IZNOMĀTĀJA pienākums ir nodot ar nodošanas – pieņemšanas aktu 

NOMNIEKAM OBJEKTU ar LĪGUMA spēkā stāšanās dienu; 

2.1.2. IZNOMĀTĀJA pienākums ir netraucēt un ar jebkādām darbībām 

nepasliktināt nomnieka darbību OBJEKTĀ, ja tā atbilst LĪGUMA 

noteikumiem; 

2.1.3. IZNOMĀTĀJAM ir pienākums neiznomāt visu vai jebkādu OBJEKTA 

daļu citām fiziskām vai juridiskām personām vai jebkādā citā veidā 

neapgrūtināt OBJEKTU bez NOMNIEKA iepriekšējas rakstiskas piekrišanas; 

2.1.4. IZNOMĀTĀJS nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies 

NOMNIEKAM vai trešajām personām paša NOMNIEKA, tā darbinieku, 

pilnvaroto vai trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā; 

2.1.5. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības veikt kontroli par OBJEKTA aprīkošanu un 

ekspluatāciju atbilstoši LĪGUMA prasībām un spēkā esošiem normatīvajiem 

aktiem, ar rakstveida paziņojumu pieaicinot NOMNIEKA pārstāvi, bet tā 

neierašanās gadījumā - bez viņa klātbūtnes, par ko tiek sastādīts akts; 

2.1.6. IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs pieprasīt no NOMNIEKA paskaidrojumus par 

OBJEKTA stāvokli; 



2.1.7. ja NOMNIEKS pēc LĪGUMA izbeigšanās _________laikā OBJEKTU 

nenodod IZNOMĀTĀJAM vai tā pilnvarotajam pārstāvim ar pieņemšanas – 

nodošanas aktu, IZNOMĀTAJS ir tiesīgs vienpusēji pārņemt OBJEKTU; 

2.1.8. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības bez rakstiskas saskaņošanas ar 

NOMNIEKU izmantot pludmales teritoriju publisku pasākumu rīkošanai, par 

to rakstiski informējot NOMNIEKU. 

2.2. NOMNIEKS apņemas: 

2.2.1. pieņemt OBJEKTU saskaņā ar pieņemšanas – nodošanas aktu; 

2.2.2. ievērot OBJEKTA lietošanas tiesību aprobežojumus; 

2.2.3. nodrošināt OBJEKTA lietošanu atbilstoši LĪGUMĀ noteiktajam 

mērķim; 

2.2.4. nodrošināt sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības, vides aizsardzības 

noteikumu un citu valsts un pašvaldības dienestu prasību ievērošanu; 

2.2.5. avārijas situāciju gadījumā veikt visus nepieciešamos pasākumus tās 

novēršanai un bez kavēšanās paziņot IZNOMĀTĀJAM un organizācijai, kas 

nodrošina attiecīgo komunikāciju apkalpi vai avāriju novēršanu; 

2.2.6. atlīdzināt IZNOMĀTĀJAM vai trešajām personām zaudējumus, kas 

tiem radušies NOMNIEKA vainas dēļ; 

2.2.7. veikt sezonas objekta izvietošanu tikai ar IZNOMĀTĀJA rakstisku 

piekrišanu un saskaņā ar spēkā esošajiem būvniecību regulējošajiem 

normatīvajiem aktiem; 

2.2.8. ievērot Latvijas Republikas normatīvajos aktos, tajā skaitā 

______pašvaldības saistošajos noteikumos, noteiktās prasības par pludmales 

izmantošanu un apsaimniekošanu un informēt apmeklētājus par pludmales 

izmantošanas noteikumiem; 

2.2.9. organizējot publiskus pasākumus gan pludmalē, gan uz ūdens, atbildēt 

par drošības un glābšanas pasākumu organizēšanu un nodrošināšanu; 

2.2.10. pirms publisku pasākumu rīkošanas saņemt atļauju publiska pasākuma 

organizēšanai; 

2.2.11. nodrošināt nepārtrauktu tīrību un sakoptību OBJEKTĀ un tam 

piegulošā teritorijā (savācot jebkura veida sadzīves atkritumus (pudeles, 

papīrus, PET u.c.); 



2.2.12. bez kavēšanās atļaut IZNOMĀTĀJA pārstāvjiem veikt iznomātā 

OBJEKTA pārbaudi un nodrošināt NOMNIEKA pārstāvju piedalīšanos 

pārbaudes aktu sastādīšanā un to parakstīšanā; 

2.2.13. jebkura LĪGUMA darbības izbeigšanās gadījumā _______ laikā nodot 

OBJEKTU IZNOMĀTĀJAM vai tā pilnvarotajam pārstāvim ar pieņemšanas – 

nodošanas aktu. 

3. Maksājumi un norēķinu veikšanas kārtība 

3.1. LĪDZĒJI vienojas par OBJEKTA kalendāra gada nomas maksu _____EUR 

apmērā.  

3.2. NOMNIEKAM ir pienākums savlaicīgi veikt maksājumus par OBJEKTA 

nomu. Ja NOMNIEKS nav saņēmis IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu, tas nevar 

būt par pamatu nomas maksas nemaksāšanai vai maksājumu kavēšanai. Par 

samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad IZNOMĀTĀJS ir saņēmis 

maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē. 

3.3. LĪGUMA darbības laikā IZNOMĀTĀJAM ir tiesības, rakstiski nosūtot 

NOMNIEKAM attiecīgu paziņojumu, vienpusēji mainīt OBJEKTA nomas 

maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas LĪGUMĀ, ja izdarīti grozījumi 

normatīvajos aktos par pašvaldības zemes nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību. Šādas izmaiņas ir saistošas NOMNIEKAM ar dienu, kad stājušies 

spēkā grozījumi normatīvajos aktos. 

4. Līguma spēkā stāšanās kārtība un darbības laiks 

4.1. LĪGUMS stājas spēkā pēc _________ ir spēkā līdz ___________. 

4.2. IZNOMĀTĀJS nodod NOMNIEKAM nomā OBEJKTU uz laiku līdz 

____. 

5. Līguma grozījumi un laušana 

5.1. Parakstītais LĪGUMS pilnībā apliecina LĪDZĒJU vienošanos. Nekādi 

mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par LĪGUMA noteikumiem. Jebkuri 

grozījumi LĪGUMA noteikumos stāsies spēkā tikai tad, kad tie tiks noformēti 

rakstiski un tos parakstīs abi LĪDZĒJI. 

5.2. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības izbeigt LĪGUMU šādos gadījumos: 

5.2.1.___________________________; 

5.2.2... 



5.3. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, rakstiski 

informējot NOMNIEKU __________ iepriekš, neatlīdzinot NOMNIEKAM 

zaudējumus, ja: 

5.3.1.________________________; 

5.3.2.... 

5.4. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības, rakstiski informējot NOMNIEKU _____ -

iepriekš, vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, neatlīdzinot NOMNIEKA 

zaudējumus, kas saistīti ar LĪGUMA pirmstermiņa izbeigšanu, kā arī 

NOMNIEKAM nav tiesību prasīt uz priekšu samaksātās OBJEKTA nomas 

maksas atmaksu. 

5.5. NOMNIEKS atlīdzina IZNOMĀTĀJAM visus radušos materiālos 

zaudējumus, kas tam radušies, ja LĪGUMS tiek lauzts NOMNIEKA vainas dēļ. 

5.6. NOMNIEKAM ir tiesības, rakstiski informējot IZNOMĀTĀJU -

________ iepriekš, vienpusēji atkāpties no LĪGUMA. 

6. Sankcijas un strīdu izšķiršanas kārtība 

6.1. Ja NOMNIEKS neveic Līgumā noteiktās saistības, tad tas maksā 

IZNOMĀTĀJAM līgumsodu ______apmērā. 

6.2. Ja LĪGUMA darbībai beidzoties, NOMNIEKS kavē OBJEKTA nodošanu 

IZNOMĀTĀJAM vai nodod to neatbilstošā kārtībā, IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs 

piemērot NOMNIEKAM līgumsodu ______ apmērā no LĪGUMĀ noteiktās 

gada nomas maksas par katru kavējuma dienu. 

6.3. LĪDZĒJU strīdi tiek izskatīti, tiem savstarpēji vienojoties, bet, ja vienoties 

nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi Latvijas Republikas normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā. 

7.Citi noteikumi 

8. Pušu rekvizīti un paraksti 

IZNOMĀTĀJS NOMNIEKS 

  

z.v. z.v. 

_______________________ ________________________ 

 


