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Motivācija un 
revīzijas mērķis

Tikai ~21% no ūdeņiem 

atbilst labai vai augstai 

ekoloģiskajai kvalitātei

Iegūt pārliecību, ka publiskie ūdeņi 

pašvaldībās tiek pārvaldīti tā, lai 

sasniegtu valsts un pašvaldību 

mērķus



Valsts attīstības mērķi / principi dabas resursu izmantošanā

vides un 
dabas 

resursu 
aizsardzība,  
saglabāšana

ekonomiskā 
attīstība

sabiedrības 
labklājība

piesardzība

prevencija

«piesārņotājs/lietotājs 
maksā»



• veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu

• gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un
sanitāro tīrību

• nodrošināt publisko ūdeņu ilgtspējīgu apsaimniekošanu,
pārvaldīšanu un saglabāšanu

• veikt valdījumā esošo jūras piekrastes ūdeņu un jūras piekrastes
sauszemes daļas labiekārtošanu un to sanitārās tīrības
nodrošināšanu

• nodrošināt glābšanas dienestu darbību pašvaldības
apsaimniekotajās peldvietās, kur tas ir nepieciešams

Pašvaldības un publiskie ūdeņi



Revīzijas apjoms - jautājumi



Institūcijas un to 

sadarbība



Revīzijas apjoms – izlases noteikšanas principi

1. teritorijas platība

2. iedzīvotāju skaits uz 2020.gada 1.jūliju

3. piederība pie reģiona

4. piederība pie upes baseina

5. jūras piekrastes garums

6. ezeru skaits un kopējā platība atbilstoši 

Civillikumam

7. upju skaits atbilstoši Civillikumam

8. ezeru skaits atbilstoši Valsts zemes dienesta datiem

9. upju skaits atbilstoši Valsts zemes dienesta datiem

10. dīķu skaits atbilstoši Valsts zemes dienesta datiem

11. ūdeņi, kuros tiek organizēta licencētā makšķerēšana

12. oficiālo peldvietu skaits

13. zilā karoga pludmaļu skaits

14. īpaši aizsargājamo teritoriju skaits

15. Valsts kontrolē saņemto iesniegumu skaits

16. riska ūdensobjektu skaits

17. operatīvo dienestu lokālās piekļuves pie jūras 

iespējas

18. kopējā cilvēku drošības un glābšanas nodrošinājuma 

vērtējums

19. masu medijos atrodamā informācijas par pašvaldību 

iesaistīšanos publisko ūdeņu apsaimniekošanā

20. kuģošanas iespējas, tajā skaitā ostas un jahtklubi, 

peldlīdzekļu noma, peldobjekti un peldbūves

21. VK veikto revīziju skaits 2019., 2020. un 2021.gadā



Revīzijas apjoms - izlase

Revīzija tika veikta 12 pašvaldībās – Jūrmalas, Liepājas pilsētas, 

Carnikavas, Daugavpils, Engures, Kuldīgas, Līgatnes, Pāvilostas, 

Rēzeknes, Smiltenes, Tukuma un Ventspils novadu pašvaldības



Publisko ūdeņu aizsardzības un apsaimniekošanas jomā 
iesaistītās institūcijas 



Ūdeņu pārvaldība

Pašvaldības 
administratīvā teritorija

Privāt-
personas

Robež-

ūdeņi

Latvijas 

Valsts 

meži

Pašvaldība un ĪADT – Liepājas 
pilsētas Tosmares ezera 
apsaimniekošana: dabas liegumam 
«Tosmare» nav izstrādāti īpašie 
aizsardzības noteikumi

Usmas ezers – triju pašvaldību 
sadarbība (?)

Riču ezers Daugavpils novadā –
robeža ar BaltkrievijuCita 

pašval-

dība

ĪADT 

(DAP)



Jomas plānošana



Plānošanas dokumentu sasaiste

LIAS 2030

NAP 2027

Reģionālā līmeņa 
dokumenti

Attīstības stratēģija

Attīstības programma

Gada / darba plāns

UBAAP

Īpašie dabas 
aizsardzības noteikumi

Ūdenstilpes 
ekspluatācijas noteikumi

Ūdens objekta 
izmantošanas noteikumi



Stratēģija

• Vīzija, misija, vērtības

• Mērķi ilgtermiņā

Plānošana

• Vidēja termiņa un īstermiņa mērķi (SMART, TRIKS), rīcību virzieni

• Problēmu, vajadzību apzināšanās, risināšana

• Darba plāni

Īstenošana

• Projekti (uzdevumi, apjomi, termiņi, atbildīgie, sagaidāmie rezultāti, izmērāmi 
rādītāji)

Uzraudzība

• Pastāvīgi – īstenošanas gaitā

• Periodiski – ikgadējā, vidēja termiņa

Jomas plānošana – labā prakse



Jomas plānošana – labā prakse



Apsaimniekošana, infrastruktūras 
izveide, uzturēšana, maksas 

pakalpojumi



Apsaimniekošanas veidi un konstatētie trūkumi

Pašvaldības 
institūcija

Funkcijas 
deleģēšana

Ūdens 
objekta 

nodošana 
nomā

Pakalpojuma 
pirkšana

• norādīti veicamie uzdevumi, to apjoms, 
tomēr nav noteikti mērķi

• nav noteikti kvalitatīvie darbu rādītāji, 
netiek īstenota uzraudzība

• atskaites par finanšu izlietojumu –
formālas

• nekvalitatīvi noformēti līgumi

• ūdens objekts tiek nodots nomā bez 
konkursa, bez vērtējuma cenas 
noteikšanai

• netiek kontrolēti ieņēmumi no licenču 
pārdošanas – negūti 267428 euro



Infrastruktūra peldvietās

1

2

3

4

1

Peldvieta Dzintari Jūrmalas valstspilsētā –

informācijas zīmes, soliņi

2

Kauguru pludmale Jūrmalas valstspilsētā

– glābšanas stacija, norādes, sporta 

laukums

3

Peldvieta Jūrmalas valstspilsētā –

informācijas stends, labierīcības, 

atkritumu novietnes, auto stāvlaukums

4

Pie Mellužu pludmales Jūrmalas 

valstspilsētā – auto stāvlaukums, t.sk., 

invalīdiem, labierīcības, atkritumu 

novietnes, norādes



Infrastruktūra peldvietās

1

2

3

4

1

Lielais Stropu ezers Daugavpils pilsētā –

informācijas zīmes

2

Skatu tornis pie Luknas ezera Daugavpils 

novadā

3

Pie Sventes ezera Daugavpils novadā –

atpūtas vieta, laipas

4

Pie Lizdoles ezera Smiltenes novadā –

laipas, atpūtas vieta, ugunskura vieta, 

ģerbtuves



Infrastruktūra peldvietās

1

2

3

4

1

Atpūtas vieta pie ezera

2

Auto stāvlaukums pie ezera

3

Labierīcības peldvietā pie ezera

4

Auto stāvlaukums pie ezera



Infrastruktūra peldvietās, pie ūdeņiem

Pa
m

at
a 

el
em

en
ti Piebraucamais ceļš

Auto stāvlaukums

Informācijas zīmes/norādes

Noeja uz peldvietu/pludmali

Atkritumu urnas

Tualetes

Pārģērbšanās kabīnes

Sporta/atpūtas laukumi

Soliņi/piknika vietas, galdi

Pa
p

ild
u

s 
el

em
en

ti Velonovietnes

Glābšanas 
dienests/inventārs

Aprīkojums personām ar 
funkcionāliem 
traucējumiem

Laivu piestātnes/slipi

Skatu torņi

Putnu vērošanas torņi



Infrastruktūras izveides normatīvais regulējums

• Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un 
ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība, 
28.11.2017., Nr.692

MK noteikumi

• Vides pieejamības vadlīnijas publiskām 
būvēm un telpām un publiskajai ārtelpai, 
LM, 12.04.2018.

LM vadlīnijas



Maksas pakalpojumi un ar tiem saistītie trūkumi

Zvejas licences

Ūdenstilpes noma

Pārceltuve

Piestātņu noma

Kuģu apkalpošana

u.c.

• Nav izstrādāta metodika

• Metodika netiek piemērota

• Nav veiktas cenu 
kalkulācijas

• Cenas netiek ilgstoši 
aktualizētas

• Maksa netiek iekasēta –
nav iegūti 20 388 euro



Makšķerēšanas un zvejas 
organizēšana



Zvejas nomas neatbilstības



Ieteikumi



Ieteikumi pašvaldībām

• Konkrēti, izmērāmi mērķi, uzdevumi

• Sasaiste ar augstāka līmeņa mērķiem

• Atbilstoša uzraudzība

Attīstības plānošana

• Kārtība, t.sk. apjoms un kvalitāte

• Uzraudzība, t.sk. finansiālā un dabā
Apsaimniekošana

• Plānveidīga apsaimniekošanaRiska ūdensobjekti

• Atbilstošs regulējums

• Karšu, licenču iegāde; atskaites

• Informācija

• Uzraudzība

Makšķerēšana, zveja



Ieteikumi pašvaldībām

• Plānveidīga attīstībaInfrastruktūra

• Metodika

• Ieņēmumu un izdevumu uzskaite, kalkulācijas

• Uzraudzība

Pakalpojumu maksa

• Nomas kārtība, konkursi, vērtējumi

• Ūdenstilpes daļas noma
Noma

• Pastāvīga, plānveida uzraudzība

• Komercdarbība ūdeņos

• Būves uz un pie ūdeņiem

Sabiedriskā kārtība, drošība

• Mājas lapa, citi avoti

• Iespējas, pieejamība, labiekārtojums
Informācija



Priekšlikumi ministrijām

• Pilnveidot attīstības plānošanas sistēmu publisko 
ūdeņu jomā, nosakot pašvaldību vietu un lomu un 
atbilstošu tiesisko regulējumu

• Precizēt normatīvajos aktos lietoto terminoloģiju

VARAM

• Sniegt metodoloģisku palīdzību pašvaldību 
būvvaldēm peldbūvju un peldošu konstrukciju 
klasifikācijas un būvniecības regulējuma 
piemērošanā

Ekonomikas ministrija



Pēc 
revīzijas

Pašnovērtējuma anketa pašvaldībām

Ceļvedis pašvaldībai

Ceļvedis iedzīvotājam

Rokasgrāmata pašvaldībām



Pēc revīzijas



Pašnovērtējuma anketa



Ceļvedis pašvaldībai



Ceļvedis iedzīvotājam



Rokasgrāmata

• Atbilde uz jautājumu 

«Ko par to teiks Valsts 

kontrole?»

• Apkopota revīziju 

pieredze

• Riski

• Ieteikumi

• Labā prakse

• Palīgmateriāli



Rokasgrāmata

• Pašreizējais saturs

• attīstības plānošana un budžeta sagatavošana

• institucionālā struktūra

• iekšējās kontroles sistēma

• maksas pakalpojumi

• kapitālsabiedrību pārvaldība

• Izstrādē

• sociālā palīdzība



Paldies par uzmanību! Laiks jautājumiem un diskusijām!

Skanstes iela 50, Rīgā, LV-1013

Tālrunis: 67017500

E-pasts: pasts@lrvk.gov.lv

FB/Twitter: @VKontrole


