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Latvijas teritorija

• Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 
4.pants nosaka, ka Latvijas republiku iedala triju 
veidu administratīvās vienībās: apriņķos, republikas 
pilsētās un novados

• Par Latvijas teritoriju uzskatāmi ne tikai sauszemes 
apgabali, zemes dzīles zem tiem un gaisa telpa virs, 
bet arī jūras josla gar Latvijas krastiem – teritoriālā 
jūra, zem tās esošās zemes dzīles un virs tās esošā 
gaisa telpa (LR Satversmes komentāri, 2014., autoru 
kolektīvs R.Balodis, A.Endziņš, T.Jundzis u.c.)

Secinājums - jūras piekrastes ūdeņiem būtu jāietilpst 
kādā administratīvā vienībā
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Zemes pārvaldības likums ZPL

Zemes pārvaldības likums nosaka:

• Vietējā pašvaldība ir valdītājs tās administratīvajai teritorijai 
pieguļošajiem jūras piekrastes ūdeņiem

• Definē jūras piekrastes ūdeņus kā akvatoriju 2 km platumā no 
jūras krasta līnijas

• Definē krasta līniju - jūras krasta līnija - robeža starp jūras 
piekrastes sauszemes daļu un jūras piekrastes ūdeņiem 
normālā stāvoklī

Nav noteikta kārtība kā ievērot krasta līnijas deformācijas gan 
noskalojumu, gan pieskalojumu rezultātā

Tātad kā piekrastes ūdeņu sākuma                             atskaites 
līnija tiek noteikta nenoteikta/mainīga līnija   
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Pašvaldību jūras puses robeža

Noteikumi par republikas pilsētu un novadu 
administratīvo robežu aprakstu apstiprināšanu

• Noteikumu 1.punkts apstiprina administratīvo teritoriju 
robežu aprakstus pa kadastriem un robežu kartes, tās dotas 
1.pielikumā

• Kartē - shēmā dota shematiska Baltijas jūras  krasta līnija

Tā kā notiek krasta līnijas deformācijas gan noskalojumu, gan 
pieskalojumu rezultātā, tad administratīvo teritoriju jūras 
robežas, kas noteiktas ar kadastriem, nesakrīt un arvien vairāk 
nesakritīs ar ZPL jūras krasta līniju, no kuras                                        
atskaita 2 km jūras ūdeņus
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Latvijas piemērs
– Mērsrags  
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Somijas pieredze
– Turku un 
Naantali 
pašvaldības 
ietverot 
arhipelāgu
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Pašvaldības jūras robežas izmaiņu virzība 

• Lai pievienotu pašvaldības teritorijai 2 km jūras 
piekrastes ūdeņus, pašvaldībai saskaņā ar 
noteikumiem «Administratīvo teritoriju un to 
teritoriālā iedalījuma vienību robežu noteikšanas, kā 
arī aprakstu sagatavošanas un aktualizācijas kārtība»  
jāsagatavo grozāmā robežas posma robežas apraksts 
un robežas karte un jānosūta VARAM

• VARAM iesniedz apstiprināšanai MK

• Tālākas darbības veic VZD
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