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Par ko šodien?

Pašvaldības loma publisko ūdeņu 
apsaimniekošanā: normatīvie akti un tradīcijas; 
apsaimniekošanas plānošana un pakalpojumu 
nodrošināšana (zveja, zemūdens medības, 
makšķerēšana, pakalpojumi tūristiem un 
atpūtniekiem u.c.); saimnieciskā darbība,  rekreācija 
un  dabas aizsardzība.  

Pašvaldību uzdevumi meliorācijas jomā



Publisko ūdeņu apsaimniekošana un 
uzraudzība pašvaldībās



Kuras upes baseinā 
atrodieties?



Normatīvie akti un tradīcijas - ?



Pašvaldību tiesības

• 207 publiskie ezeri un 42 publiskās upes

(40,8% no valsts ūdeņu teritorijas)

• vietējā pašvaldība ir valdītājs tās 
administratīvajā teritorijā esošajiem 
iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, kuru 
valdītājs nav par vides aizsardzību atbildīgā 
ministrija vai cita ministrija un kuri nav 
privātpersonu īpašumā 

Lietas valdījums ir īpašuma tiesībai atbilstoša 
faktiska vara par lietu



Pašvaldību pienākumi

• Nodrošināt publisko ūdeņu ilgtspējīgu 
apsaimniekošanu, pārvaldīšanu un 
saglabāšanu 

• Nodrošināt brīvu piekļuvi publiskajiem 
ūdeņiem un to brīvu lietošanu 

Brīva piekļuve? Problēmas. Risinājumi? 
MKR par nodošanu valdījumā + uzdevumi!?

VZD vēstule?



Apsaimniekošanas modeļi-

Aģentūra; 

Biedrība;

Nomas tiesības izsolītas vai nodotas;

Sadarbības padome u.c.

Kāds modelis Jūsu teritorijā?



Salacas upei – Burtnieki, Mazsalaca, Aloja un 
Salacgrīva- sadarbības līgums 

Bet Salacgrīvai līgums ar makšķernieku biedrību (krastu 
uzturēšana, upes izpļaušana, bebru un nelikumīgo 
zvejnieku/makšķernieku dambju novākšana,  resursu  
kontrole). Zaļais novads- deklarācija! NĪN par zemi 
atlaide (uz1/2) bioloģiskajai lauksaimniecībai, 
palīdzēja sagatavot mēslu krātuvju projektus 
lauksaimniekiem, problēma privātmājas, arī tūristu 
mītnes upes krastos. Sadarbība ar studentiem, arī 
vienkārša attīrīšana ar salmiem, smiltīm. Licences var 
iegādāties Latvija.lv, bet daudzi vēl nevēlas 
elektroniski sevi apgādāt! 



Vēl piemēri

Kokneses, Pļaviņu, Salas, Jaunjelgavas, Krustpils, 
Aizkraukles un Skrīveru pašvaldības – lēmumi 
par kopīgu Daugavas daļas apsaimniekošanu.

Gaujas daļas apsaimniekošana, kopīgi apmācības 
projekti, karte ar objektiem +spēle

Liepājas ezera apsaimniekošanas plāns. 
Pašvaldību biedrība «Liepājas ezeri» 
(pašvaldības + biedrības+ laivu bāze).



Daudz normatīvo aktu!

Civillikums

Par pašvaldībām

Teritorijas attīstības plānošanas likums

Ūdens apsaimniekošanas likums

Aizsargjoslu likums.

Zvejniecības likums

APK 

Medību, Būvniecības, Tūrisma, Zemes dzīļu u.c. jomu  normatīvie 
akti

Kā novērst pretrunas? Jūsu prioritātes? 



Civillikums

• Galvenais likumdošanas akts –atjaunotais CL. 

• Tas nostiprina pirms kara eksistējušo ūdeņu un 

zvejas tiesību piederības un izmantošanas statusu.

• Publisko ūdeņu tiesiskais statuss

Civillikuma 1102.pants. Pie publiskiem 
ūdeņiem pieder jūras piekrastes josla un 
1.pielikumā uzskaitītie ezeri un upes

(207 ezeri, 42 upes vai to posmi)

Civillikuma 1104.pants. Publiskie ūdeņi ir 
valsts īpašums



CL

Civillikuma 1115.pants. Zvejas tiesība visā

ūdenstilpes platībā, pieder vienīgi valstij

(2.pielikums)

(210 ezeros un 17 upēs vai to posmos)



Par pašvaldībām

Autonomās funkcijas: noteikt kārtību, kādā 
izmantojami publiskā lietošanā esošie meži un ūdeņi, 
ja likumos nav noteikts citādi; sekmēt saimniecisko 
darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, 
rūpēties par bezdarba samazināšanu; izsniegt 
atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts 
likumos; piedalīties sabiedriskās kārtības 
nodrošināšanā, apkarot žūpību un netiklību; saskaņā 
ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu 
noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību



Pašvaldību īpašums- kā rīkoties ar 
pašvaldības mantu?



Teritorijas attīstības  plānošana

Apsaimnie-
košanas

plāns  

resursi

Dabas 
aizsardzība

Saimnieciskā 
darbība

kontrole

Sociālās 
intereses

Zinātniskā 
izpēte

Kāds ir konkrētais 
ezers, upe? Ko 

drīkst, ko ne,  ko 
iesaka?

raksturīgie

Sargāt aktīvi  
un  pareizi 

darbojoties!

Izpēte, 
intereses, 
plāns un 

noteikumi

Valsts un pašvaldību 
atbildība?! 
Apmācība!

Vietējie un 
ciemiņi

Atļaut 
pašvaldībām  

iegūt līdzekļus 



Teritorijas attīstības  plānošana

rīcības

zvejniecība

makšķerēšana

Būves uz/pie 
ūdeņiem

Derīgie 
izrakteņi

tūrisms

rekreācija

Gribam 
ēst savas 

zivis?

ZG nevar 
ierakstīt, 

vajag «ŪG»!



Ūdens apsaimniekošanas likums
• izveidot virszemes un pazemes ūdeņu 

aizsardzības un apsaimniekošanas sistēmu 

• izveidot plūdu riska novērtēšanas un 
pārvaldības sistēmu

• Katra upju baseinu apgabala apsaimniekošanas pasākumu 
koordinācijai izveido konsultatīvo padomi (turpmāk —
padome), kurā iekļauj valsts pārvaldes institūciju, pašvaldību
un nevalstisko organizāciju pārstāvjus. Padomes nolikumu 
apstiprina Ministru kabinets, bet personālsastāvu — vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.

Plūdu novēršana, tīri ūdeņi! Meliorācija un 
kanalizācijas  ūdeņi!?



Aizsargjoslu likums.

Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas tiek noteiktas 
ap objektiem un teritorijām, kas ir nozīmīgas no vides un 
dabas resursu aizsardzības un racionālas izmantošanas 
viedokļa. To galvenais uzdevums ir samazināt vai novērst 
antropogēnās negatīvās iedarbības ietekmi uz objektiem, 
kuriem noteiktas aizsargjoslas.

Vides  un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslu veidi:

1) Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjosla;

2) virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas

Aizsargjoslas nosaka ar šo likumu un normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā attēlo teritorijas plānojumos.



Zvejniecības likums.

Likuma mērķis ir tāda Latvijas Republikas iekšējo 
ūdeņu, teritoriālo jūras ūdeņu un ekonomiskās 
zonas ūdeņu apsaimniekošana, kas, ievērojot 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas 
nepieciešamību, nodrošina zivju resursu 
ilgtspējīgu izmantošanu, aizsardzību, 
pavairošanu un pētīšanu valsts zivsaimniecības 
nozares ilgtermiņa attīstībai.



Zivju resursu pārvaldība

Zivju resursus Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos un 
teritoriālajos ūdeņos pārvalda valsts.

Pašvaldība zvejniecību regulējošos normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā organizē valstij piederošo zvejas 
tiesību izmantošanu un pārzina privāto zvejas tiesību 
izmantošanu ūdeņos, kas atrodas pašvaldības 
administratīvajā teritorijā vai piekļaujas tai. Zvejas 
tiesību izmantošana iekšējos ūdeņos, kas atrodas 
vairāku pašvaldību administratīvajās teritorijās vai 
robežojas ar tām, veicama saskaņā ar šo pašvaldību 
vienošanos.



Zvejas tiesības

Pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgā 
ūdenstilpe, izdod saistošos noteikumus, kuros paredz 
ūdenstilpes ekspluatācijas noteikumus, kas ir ūdenstilpes 
nomas līguma neatņemama sastāvdaļa, atspoguļo visus ar 
zveju, makšķerēšanu, vēžošanu, zemūdens medībām un citu 
saimniecisko darbību, kā arī ar vides un zivju resursu 
aizsardzību un atjaunošanu saistītos jautājumus. Zvejas 
tiesības komerczvejai un pašpatēriņa zvejai ūdenstilpēs var 
iznomāt atsevišķi vai ietvert ūdenstilpes nomas līgumā, ja 
ūdenstilpes noma paredz attiecīgā veida zveju. Iznomājot 
publiskās upes (upju posmus) un publiskos ezerus, paredz 
makšķerēšanas iespēju nodrošināšanu.



Zveja

Pašvaldība izdod saistošos noteikumus par 
licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu 
vai licencētajām zemūdens medībām tās 
administratīvajā teritorijā esošajos ūdeņos, ja 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencēto 
makšķerēšanu, licencēto vēžošanu un 
licencētajām zemūdens medībām šajos 
ūdeņos paredzēta makšķerēšanas, vēžošanas 
vai zemūdens medību tiesību izmantošana ar 
īpašām atļaujām (licencēm).



Rūpnieciskā zveja

Tiesības nodarboties ar rūpniecisko zveju juridiskās un fiziskās personas 
iegūst, pamatojoties uz zvejas tiesību nomas līgumu ar valsts vai 
pašvaldības institūciju par zvejas tiesību nodošanu (iznomāšanu) un 
saņemot zvejas atļauju (licenci) vai neslēdzot zvejas tiesību nomas līgumu, 
ja zveja tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par 
licencēto rūpniecisko zveju un noteikumiem par zvejas tiesību 
izmantošanu privātajos ūdeņos. 

Priekšroka saņemt zvejas atļauju (licenci) ir tai komercsabiedrībai vai 
individuālajam komersantam, kas darbojas attiecīgās pašvaldības teritorijā, 
ir saistīts ar komerciālo zveju, kā arī tam attiecīgās pašvaldības 
iedzīvotājam, kas nodarbojas ar pašpatēriņa zveju, ja komercsabiedrība, 
individuālais komersants vai attiecīgās pašvaldības iedzīvotājs ir ievērojis 
zveju regulējošos noteikumus



Makšķerēšana

Makšķerniekam jāiegādājas makšķerēšanas 
karte. Bez tās makšķerēt atļauts personām, kas 
jaunākas par 16 gadiem un vecākas par 65 
gadiem, kā arī invalīdiem. Nepieciešami 
personas dokumenti.

Licencētās makšķerēšanas vietās papildus 
makšķerēšanas kartei jāiegādājas arī licences. 
Tās izsniedz pašvaldība, kuras teritorijā atrodas 
attiecīgā ūdenstilpe.



Licencēto makšķerēšanu organizē 

- vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā
teritorijā atrodas attiecīgā ūdenstilpe, vai
šādas

- pašvaldības pilnvarota juridiskā persona, vai

- pilnvarots ūdenstilpes nomnieks,

- vai īpašnieks, kas ir noslēdzis atbilstošu
līgumu ar pašvaldību par licencētās
makšķerēšanas organizēšanu



Licencētās makšķerēšanas organizētājs 

1. izstrādā Nolikuma projektu.

2. Saskaņo ar:

ZM

DAP, ja ir ĪADT

„BIOR”

VVD

VARAM

Pašvaldību

3. Pašvaldība izdod saistošos noteikumus



Zemūdens medības

Kāda Jūsu attieksme?

Ministru kabineta noteikumi Nr. 800

Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību 
noteikumi



Medību likums

Publiskajās ūdenstilpēs un to tauvas joslā medījamos 
ūdensputnus atļauts medīt bez saskaņojuma ar medību 
tiesību lietotāju, kura medību iecirknī atrodas attiecīgā 
ūdenstilpe. 

Jāatgādina, ka medības ir aizliegtas pilsētu un kapsētu teritorijā.

Informāciju par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām var 
iegūt Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā 
www.daba.gov.lv.

Pašvaldība ar Saistošajiem noteikumiem 

var aizliegt arī ciemu teritorijā konkrētās 

ūdenstilpēs, ja tas ir objektīvi.

http://www.daba.gov.lv./


Resursu aizsardzība

Latvijas Republikas iekšējo ūdeņu, teritoriālo 
ūdeņu un ekonomiskās zonas ūdeņu zivju 
resursu aizsardzību un uzraudzību veic Valsts 
vides dienests un Dabas aizsardzības pārvalde, 
kā arī Valsts vides dienesta pilnvarota persona 
— sabiedriskais vides inspektors Latvijas 
Republikas iekšējos ūdeņos un jūras piekrastē 
un pašvaldības pilnvarota persona —
attiecīgās pašvaldības administratīvajā 
teritorijā.



Inspektoru pilnvaras

Pašvaldības pilnvarotas personas attiecīgās pašvaldības administratīvajā 
teritorijā un Valsts vides dienesta pilnvarotas personas — sabiedriskie 
vides inspektori ūdenstilpēs un to tiešā tuvumā ir tiesīgi pārbaudīt lomu 
un zvejā izmantotos rīkus, kā arī pārkāpumu gadījumos savas kompetences 
ietvaros sastādīt administratīvos protokolus, nosūtīt tos izskatīšanai 
attiecīgajai kompetentajai institūcijai un normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā izņemt nelikumīgi iegūtās zivis, kā arī izmantotos zvejas rīkus un 
līdzekļus.

Valsts vides dienesta inspektori ir tiesīgi iznīcināt nelikumīgi izmantotos 
aizliegtos zvejas rīkus un līdzekļus un nelikumīgi izmantotos nemarķētos 
zvejas tīklus, bet pašvaldības pilnvarotas personas, ja tās nav sabiedriskie 
vides inspektori, ir tiesīgas to darīt attiecīgas pašvaldības administratīvajā 
teritorijā



APK

• «melno darbu» dara inspektori pašvaldībās;

• Sodi un ienākumi pašvaldību AK par gružiem 
(kārtību teritorijā);

• Vides dienesti par nelikumīgo zveju un citām 
darbībām ūdeņos;

• Valsts un pašvaldību budžeti – «strīdus ābols»

• DRN – līdzekļi pašvaldībām!

• Būs jauna kārtība!



Zivju fonds

Zivju fonda mērķis ir nodrošināt līdzekļus zinātniskiem 
pētījumiem, kuri saistīti ar zivju resursu izpēti, piesārņojuma 
un dažādas saimnieciskās darbības ietekmi uz zivju resursiem, 
kā arī līdzekļus zivju atražošanas un aizsardzības pasākumiem, 
tai skaitā papildu līdzekļus Zivju fonda mērķim atbilstošiem 
projektiem, kurus saistībā ar to kompetencē esošiem 
uzdevumiem realizē valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības un 
citas atvasinātas publiskas personas, un konkrētiem 
normatīvajos aktos par Zivju fondu norādītiem pasākumiem, 
ko veic biedrības, kuru darbības mērķis ir saistīts ar zivju 
resursu izmantošanu un aizsardzību.



Zemes Pārvaldības likums

15.pants. Jūras piekrastes joslas un iekšzemes 
publisko ūdeņu pārvaldība

(2) Vietējā pašvaldība ir valdītājs tās administratīvajai teritorijai 
piegulošajiem jūras piekrastes ūdeņiem, kā arī tās 
administratīvajā teritorijā esošajai jūras piekrastes 
sauszemes daļai un iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, kuru 
valdītājs nav par vides aizsardzību atbildīgā ministrija vai cita 
ministrija un kuri nav privātpersonu īpašumā. Ja saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem noteiktu darbību veikšanai ir 
nepieciešams īpašnieka saskaņojums, vietējā pašvaldība 
īpašnieka vārdā saskaņo tās valdījumā esošajos publiskajos 
ūdeņos veicamās darbības.



Uzmanīgi uz ledus!

Pašvaldībai ir tiesības noteikt aizliegumu atrasties uz tās 
administratīvajā teritorijā esošo iekšzemes publisko ūdeņu un 
citu tās valdījumā esošo ūdeņu ledus, kā arī tās 
administratīvajai teritorijai piegulošo jūras piekrastes ūdeņu 
ledus tādās vietās, kur var tikt apdraudēta personas dzīvība un 
veselība. Izvērtējot iespējamo personas dzīvības un veselības 
apdraudējumu, ņem vērā cilvēku pulcēšanās intensitāti, 
laikapstākļus un meteoroloģiskās prognozes, kā arī 
iespējamību, ka neveidojas pietiekami izturīga ledus kārta. 
Pašvaldība attiecīgu lēmumu var paziņot, to publicējot arī savā 
mājaslapā internetā.



Likumu  normu saskaņošana

Visas darbības saskaņot un 

kontrolēt var tikai pašvaldība!



Lubāns un Rāzna



Sabiedrības informēšana



Aktualitātes meliorācijas jomā



Meliorācijas sistēmu 
iedalījums

1 – Valsts nozīmes

2 – Pašvaldības nozīmes koplietošanas 

3 – Koplietošanas 

4 – Viena īpašuma

1

3

4

4

4

4
2

3

2



Būvniecība, ekspluatācija un 
uzturēšana

Īpašnieks.  Koplietotāji. Valsts. Pašvaldība. 

Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas 
sistēmas būvniecību, ekspluatāciju un 
uzturēšanu nodrošina attiecīgās zemes 
īpašnieki vai tiesiskie valdītāji. Pašvaldība var 
piedalīties...



Meliorācijas finansēšana

Īpašnieks.  Koplietotāji. Valsts. Pašvaldība. 

Gadījumos, kad koplietošanas meliorācijas sistēma 
nenodrošina meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko 
būvju būvnormatīvos paredzēto ūdens režīmu vai 
rada avārijas draudus, pašvaldība ir tiesīga 
nodrošināt koplietošanas meliorācijas sistēmas 
būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas 
finansēšanu, iekasējot maksājumu no zemes 
īpašnieka vai tiesiskā valdītāja.



Vai meliorācija pilsētās ir kaut kas 
cits?



LPS priekšlikums, kā savienot 
paralēlās pasaules

Lai nodrošinātu projektu ar ES līdzfinansējumu sasniedzamo 
mērķu  ilgtspēju, veikt saskaņotas darbības visā Latvijas 
teritorijā meliorācijas, ūdenssaimniecības, ceļu būves 
u.c.jomās.

Būtiski palielināt   valsts budžeta apakšprogrammas 26.00.00 
“Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana” finansējuma 
apjomu, lai kompleksi risinātu valsts un valsts nozīmes 
meliorācijas  infrastruktūras sakārtošanu, kā arī izstrādāt 
valsts investīciju programmu (veidot Meliorācijas fondu?) 
pašvaldību un pašvaldību nozīmes koplietošanas meliorācijas 
sistēmu, ūdenssaimniecības vai  ceļu posmu sakārtošanai, lai 
nodrošinātu  ūdens noteci un mazinātu plūdu un palu riskus 
visā Latvijas teritorijā.  /LPS un MK vienošanās protokols2017/



2080. ...- neizbēgama tektonisko plātņu 
virzība?



ilgtspējīga apsaimniekošana
drošība       labklājība

infrastruktūras attīstība 
meliorācijas sistēmu nepārtraukta 

pārvaldība



Paldies! Jautājumi, viedokļi!?


