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Zemes izmantošanas 
tiesiskie aspekti

Edvīns Kāpostiņš
VARAM 

Telpiskās plānošanas departaments
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Saturs

- Pamatprincipi

- Ko vēlamies sasniegt?

- Kādā veidā?
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Cik privāts ir privāts 
īpašums?
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Aristotelis
(384.-322.p.m.ē.)

Platons 
(427.-347.p.m.ē.)
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Pamatprincipi

Jebkurai fiziskai vai juridiskai personai ir tiesības uz sava 

īpašuma izmantošanu. 

Nevienam nedrīkst atņemt viņa īpašumu, izņemot, ja tas 

notiek publiskajās interesēs un apstākļos, kas 
noteikti ar likumu

Iepriekšminētie noteikumi neierobežo valsts tiesības pieņemt likumus, 
kādus tā uzskata par nepieciešamiem, lai kontrolētu īpašuma izmantošanu 
saskaņā ar vispārējām interesēm ............

*Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 
Pirmais protokols
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Pamatprincipi
Ikvienam ir tiesības uz īpašumu

Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm 

Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar 
likumu

Īpašuma piespiedu atsavināšana sabiedrības vajadzībām pieļaujama 
tikai izņēmuma gadījumos uz atsevišķa likuma pamata pret taisnīgu 
atlīdzību

* Latvijas Republikas Satversme, 105.pants
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Pamatprincipi

Īpašums ir pilnīgas varas tiesība par lietu, t. i.
tiesība valdīt un lietot to, iegūt no tās visus 
iespējamos labumus, ar to rīkoties

Īpašums var kā pēc privātas gribas, tā arī pēc likuma 
būt dažādi aprobežots

* Civillikums
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Intereses

Privātās     Sabiedrības
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Vides aizsardzībai
Aizsargjoslu likums
Par īpaši aizsargājamajām  dabas teritorijām

Infrastruktūras objektu aizsardzībai
Aizsargjoslu likums

Teritorijas plānojumos noteikti 
ierobežojumi

Aizsargjoslu likums
Teritorijas attīstības plānošanas likums

Zemes izmantošanas ierobežojumi



Kompensācijas

• Zemes kadastrālās 
vērtības / NĪ nodokļa 
samazinājums

• Zemes apmaiņa

• Taisnīga atlīdzība par 
zemes atsavināšanu

• Kompensācija par 
neiegūtiem 
ienākumiem
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Kārtība, kādā nosaka zaudējumu atlīdzības veidu un 
apmēru, kā arī aprēķina zaudējumus, kas saistīti ar 

gājēju celiņu ierīkošanu un īpašuma lietošanas tiesību 
aprobežojumu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča 
piekrastes aizsargjoslā  (MK Nr.85, 26.01.2010.)

Īpašniekam atlīdzināmi zaudējumi par: 
- īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumiem
- gājēju celiņa ierīkošanu un apsaimniekošanu

Vienošanās
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Zemes pārvaldības likums

Izveidot pamatu

– ilgtspējīgai teritorijas attīstībai

– racionālai zemes izmantošanai

– zemes aizsardzībai

līdzsvarojot publiskās vajadzības un privātās 
intereses zemes izmantošanā
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Zemes pārvaldības likums

Izmantošana

Aizsardzība

Pārraudzība
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Zemes izmantošana

o Nosacījumi

o Tiesības un pienākumi

o Zemes izmantošana sabiedrības 
vajadzībām

o Zemes konsolidācija

o Zemes fonds



16

Zemes izmantošana 
sabiedrības vajadzībām

• Sabiedrības vajadzībām un interesēs var noteikt 
ierobežojumus zemes izmantošanai 

• Tiesības uz zaudējumu atlīdzību

• Plānojot teritorijas attīstību, noteikts zemes platības 
apjoms jāparedz publiskās infrastruktūras 
vajadzībām

• Zeme zem publiskās infrastruktūras nododama 
pašvaldību īpašumā
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Ķekavas novada Ķekavas pagasta Teritorijas plānojums 2009.-2021.gadam
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Zemes pārvaldības likums

6.pants  pirmā daļa

Publiskās infrastruktūras attīstībai 
nepieciešamās teritorijas nosaka teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentos

Ja rodas zaudējumi  - tos atlīdzina 
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Ķekavas novada Ķekavas pagasta Teritorijas plānojums 2009.-2021.gadam 



Situācija ar piekļuvi

• Koplietošanas ceļš

• Servitūta ceļš 

• Kopīpašums 
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Risinājumi

Plānojot jaunas apbūves teritorijas – zeme zem 
ceļa kā atsevišķa zemes vienība

Pirms lokālplānojuma vai detālplānojuma 
apstiprināšanas vienošanās:

- par zemes atsavināšanas kārtību

- par inženierbūves būvniecības kārtību

Zemes pārvaldības likuma 6.panta otrā daļa
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Vienošanās par zemes 
atsavināšanu

Kādā veidā?

? Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā 
nekustamā īpašuma atsavināšanas likums

Vienošanās 

dāvinājums 

pirkums – pārdevums

maiņa
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Vienošanās

Par kādu vērtību?

Tirgus vērtība
Mantiskais stāvoklis pirms = Mantiskais stāvoklis pēc

Pareto princips

Citu valstu pieredze
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PALDIES!


