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9. Lietotājam jāuztur un jālieto kalpojošā lieta atbilstoši 
tās uzdevumam, ar čakla un kārtīga saimnieka rūpību. 
Ja lietotājs šādu rūpību ievēro, tad viņš neatbild ne 
par lietas bojāšanos, ne pār tās bojā eju, ja tā notikusi 
lietu pareizi lietojot. Lietotājam nav pienākums uzlabot 
lietu. (Civillikuma 1212.pants)
10. Saņemot visus labumus no kalpojošās lietas, lietotā-
jam arī jānes visas ar to saistītās nastas un apgrūtinājumi 
(privāttiesiskie un publiski tiesiskie), izņemot atbildību 
par parādiem, kas guļ uz lietu, bet neizņemot šo parādu 
procentus. Visas uz kalpojošo lietu gulstošās reālnastas, 
nodokļi un nodevas, kā arī kārtējās un ārkārtējās pie-
gādes, apdrošināšanas prēmijas, uztura devumi ir jānes 
un jāpilda lietotājam. (Civillikuma 1218.pants)

Lietu kopība vairāku tādu patstāvīgu, vienas vai dažādu šķiru, ķer-
menisku vai bezķermenisku lietu sakopojums zinā-
mam nolūkam vienā sastāvā un ar vienu kopīgu nosau-
kumu, kuras šajā sastāvā atzīstamas tiesiskā ziņā par 
vienību jeb vienu pašu lietu. (Civillikuma 849.pants) 

Lietu tiesības 1. Nozīmē varu pār lietu, varu, ko realizē tiesīgā per-
sona, iedarbojoties tieši uz materiālu lietu. Šī tiesība 
saista tiesīgo personu, kā tiesību subjektu ar lietu, kā 
tiesību objektu. 
Lietu tiesība ir absolūta - šai tiesībai ir priekšrocība 
salīdzinājumā ar visām citām tiesībām. Lietu tiesība ir 
spēkā nevis pret konkrētu personu, bet pret ikvienu 
personu, un katrai personai ir pienākums atturēties no 
visa tā, kas varētu būt pretrunā ar kādas personas lietu 
(īpašuma) tiesību pastāvēšanu, realizāciju. 
2. Ir civiltiesību normas, kas regulē īpašuma - lietu 
piederību, valdījumu, lietojumu un rīcību ar to. Lietu 
tiesību saturu nosaka lietu veids. (Lietu tiesības 7.lpp.)
3. Nodrošina īpašnieka, valdītāja tiesību aizsardzību, 
kas balstās uz absolūto tiesisko attiecību konstrukciju, 
kas savukārt nozīmē, ka tiesiskā attiecība pastāv starp 
īpašnieku un visiem tiem, kas nav īpašnieki. (Saistību 
tiesības I daļa 15.lpp.) 
Lietu tiesības - ieskaitot valdījumu - noteicamas pēc
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lietas atrašanās vietas likuma. Kustamas mantas (lietas) 
atrašanās vietai manoties, neskartas paliek trešo per-
sonu lietu tiesības, kas iegūtas pēc šās mantas iepriek-
šējās atrašanās vietas likumiem. 
Ieilguma un noilguma sekas lietu tiesībās apsprieža-
mas pēc tās vietas likuma, kur lieta atrodas termiņam 
notekot.
Lietu tiesību iegūšana, pārgrozīšana vai izbeigšana, ja 
tās attiecas uz Latvijā esošu nekustamu mantu, kā arī 
no tiesiskiem darījumiem izrietošas saistību tiesības, 
uz kuru pamata šādas lietu tiesības var iegūt, pārgrozīt, 
vai izbeigt, formas un satura ziņā noteicamas vienīgi 
pēc Latvijas likuma. (Civillikuma 18.pants) 

Lietu vērtība lietas novērtējamas vai nu pēc to parastās vērtības vis-
pārējā lietošanā, vai arī pēc vērtības, ko noteic lietas se-
višķā nozīme valdītājam vai viņa personīgās tieksmes. 
Tāpēc lietu vērtība var būt vai nu parasta, vai sevišķa, 
vai arī ar personīgām tieksmēm pamatota. (Lietu tiesī-
bas 37 lpp.)

Likumīga darbība ar likumu atļauta, pilntiesīgas jeb pilnvarojumam (kom-
petencei) atbilstoša, legāla darbība konkrēta mērķa sa-
sniegšanai. (Juridisko terminu vārdnīca 142.lpp.) 

Līdzeklis 1.Paņēmiens vēlamā rezultāta sasniegšanai. (Civilties-
siskās aizsardzības līdzeklis)
2. Lieta, kas tiek izmantota konkrētas darbības veik-
šanā vai nepieciešama kādā procesā. (Latviešu valodas 
vārdnīca 591.lpp.) 

Līgums vairāku personu savstarpējs ar vienošanos pamatots 
gribas izteikums, kura mērķis ir nodibināt saistību tie-
sību. (Civillikuma 1511.pants) 

Līgumu brīvība ietver personas brīvību: 
1) izvēlēties slēgt vai neslēgt kādu līgumu; 
2) izvēlēties līgumpartneri; 
3) izvēlēties līguma saturu; 
4) izvēlēties līguma formu. 
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No autoriem

Lietu tiesību terminu skaidrojošā vārdnīca ir tapusi, ņemot vērā nepie-
ciešamību pēc avota, kurā vienuviet būtu atrodami tādu juridisku terminu 
skaidrojumi, kas attiecas uz lietu tiesībām, bet jo īpaši uz terminiem saistībā 
ar nekustamo īpašumu. Par šīs vārdnīcas pamatu ir izmantota 2011.gadā au-
toru  izdotā Terminu skaidrojošā vārdnīca Civiltiesībās (lietu tiesības, saistību 
tiesības), kurā iekļautie lietu tiesību termini ir būtiski pārskatīti, aktualizēti un 
papildināti, tostarp ievērojot grozījumus Civillikumā un citos normatīvajos ak-
tos. Tādējādi šajā vārdnīcā autori ir centušies ietvert aktuālāko informāciju par 
katra terminu būtību, nozīmi un to (iespējamu) interpretējumu. 

Terminu skaidrojums dots 845 terminiem, atsaucoties uz vārdnīcā norā-
dītajā literatūras, normatīvo aktu un tiesu prakses materiālu sarakstā minē-
tajiem avotiem, citējot tos un skaidrojot attiecīgā termina jēgu (būtību). At-
sauces uz konkrētiem avotiem dod iespēju interesentiem atrast detalizētāku 
informāciju par interesējošo terminu attiecīgajā normatīvajā aktā vai publikā-
cijā, attiecīgi veicinot pētniecības iespēju izvēlētajā jomā. 

Domājams, ka vārdnīca palīdzēs gan juristiem, gan tiesības studējošiem 
studentiem, kā arī būs noderīga ikvienam interesentam, ielūkojoties šajā ma-
teriālā un sameklējot sev vajadzīgo skaidrojumu. 

Vairākos gadījumos ir skaidroti vispārēja rakstura termini, kas var iespaidot 
lietu tiesību normu analīzi un varbūtējos pieņemamos individuālos lēmumus. 
Vienlaikus vārdnīcā ir atlasīti un ietverti specifiski termini, kas saistīti ar īpašu 
lietu kategoriju - nekustamo īpašumu. Autori uzskata, ka šo terminu iekļau-
šana un skaidrojums vārdnīcā ir būtisks izpratnes veidošanā par lietu tiesību 
komplekso raksturu un īpašumtiesību nozīmi civiltiesībās. Tāpat vārdnīcā 
atrodamie atsevišķie termini, kas skar publiskās tiesības vai arī citas tiesību 
apakšnozares, ir iekļauti apzināti, jo tiem ir ievērojama nozīme īpašumtiesību 
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Līgumu brīvība pastāv kā ar apzinātām nepiecieša-
mībām ierobežota kategorija, ko nosaka sabiedriskās 
vajadzības, pieejamie resursi, izvirzītie mērķi un priori-
tātes. (Saistību tiesības I daļa 41.lpp.)
Līgumu brīvību ar publiskās varas aktiem, lai sasniegtu 
dažādus sabiedriski nozīmīgus mērķus, ietekmē pub-
liskā vara. Tādejādi izpaužas privātās brīvības un pub-
liskās varas mijiedarbības mehānisms, kurā darbojas 
proporcionalitātes un samērīguma princips. (Saistību 
tiesības I daļa 18.lpp.) 

Līgumiskā 
pārstāvība

tiek nodibināta brīvprātīgi (nevis rodas uz likuma pa-
mata), slēdzot: 
1) pilnvarojuma līgumu, kad viena puse (pilnvarnieks) 

uzņemas izpildīt otrai (pilnvarotājam) zināmu uzde-
vumu, bet pilnvarotājs apņemas pilnvarnieka rīcību 
atzīt sev par saistošu. (Civillikuma 2289.pants) vai 

2) jebkādu saistībtiesību līgumu, kurā pilnvarotājs un 
pilnvarnieks ir līdzēji ar savstarpējām tiesībām un 
pienākumiem, un kurā tiek iekļauts pilnvarojums 
tāda juridiska rakstura uzdevuma veikšanai, kas at-
tiecas uz līgumā nodibināto saistību izpildi. (Saistī-
bu tiesības II daļa 192.lpp.)

Līgumsods ir pametums, ko kāda persona uzņemas ciest sakarā 
ar savu saistību neizpildi vispār, nepienācīgu izpildi vai 
neizpildīšanu īstā termiņā. 
Līgumsods par saistību neizpildi vispār ir konkrēti no-
teikta naudas summa vai cita mantiska vērtība, kuru 
nedrīkst noteikt vairākkārtīgu (atkārtotu) vai pieau-
gošu maksājumu vai devumu veidā. 
Līgumsods par saistību nepienācīgu izpildi vai neizpil-
dīšanu īstā termiņā var tikt noteikts pieaugošs, taču ko-
pumā ne vairāk par 10 % no pamatparāda vai galvenās 
saistības apmēra.
Līgumsods par saistību nepienācīgu izpildi vai 
neizpildīšanu īstā termiņā var tikt noteikts pieaugošs, 
taču kopumā ne vairāk par 10 % no pamatparāda vai 
galvenās saistības apmēra.
Līgumsoda apmēru noteic līdzēji un tas nav aprobešots
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ar zaudējumu lielumu, kādi paredzami no līguma neiz-
pildīšanas, taču tam jābūt samērīgam un atbilstošam go-
dīgai darījumu praksei. (Civillikuma 1716.; 1717. pants)

Līdzēji personas (fiziskas, juridiskas), kam ir likumā noteiktās 
spējas taisīt tiesiskus darījumus, un kas savstarpēji vie-
nojoties izsaka savu gribu ar mērķi nodibināt saistību 
tiesību. (Civillikuma 1514.pants)
Līdzēji ir puses saistību līgumā, kas izsaka savstarpēju 
apsolījumu, kam ir mantisks pamats, (kaut ko dot, izda-
rīt vai no kaut kādām darbībām atturēties) un pieņem 
šo apsolījumu no abām pusēm (divpusējs vai vairākpu-
sējs līgums). (Civillikuma 1512.pants)    

Līdzīpašnieki ja vienam nedalītam īpašumam ir vairāk kā viens īpaš-
nieks, tad šāds īpašums tiek atzīts par kopīpašumu, bet 
tā īpašnieki, kam šīs īpašums pieder nevis reālās, bet 
domājamās daļās ir kopīpašnieki, jeb līdzīpašnieki. 
Termins līdzīpašnieki lietojams gadījumos, kad no do-
kumentiem, kas ir par pamatu īpašumtiesību iegūša-
nai uz vienu īpašumu, nav redzams kādās daļās tiesība 
pieder katram no kopīpašniekiem, tad pieņemams, ka 
īpašuma tiesību visas dokumentā norādītās personas ir 
ieguvušas līdzīgās daļās. Tomēr būtiska likuma prasība 
ir noteikt domājamo daļu skaitliski neatkarīgi no tā cik 
līdzīpašnieku ir vienam īpašumam, tāpēc termini kop-
īpašnieki un līdzīpašnieki, īpaši attiecībā uz nekustamo 
īpašumu, tiek lietoti ar vienu saturisko piepildījumu sa-
skaņā ar Civillikuma 1067.pantu. (Personu īpašums un 
tā aizsardzība 50.lpp.)   

Lopu dzirdīšanas 
servitūts

tiek dota tiesība dzirdināt lopus uz svešas zemes. (Civil-
likuma 1170.pants)
Lopu dzirdināšanai var tikt izmantoti tikai kalpojošajā
nekustamajā īpašumā esoši dabiski radušies (upe, 
ezers) vai mākslīgi radīti (dīķis, kanāls) ūdens avoti, 
kuros ir pastāvīga dabiska ūdens pieplūde.
Lopu ceļa tiesība nodrošina piekļūšanu lopu dzirdinā-
šanas vietai. (Civillikuma komentāri 93.lpp.)

4

jautājumu izpratnē.
Vārdnīcas uzdevums ir padarīt kompaktāku un labāku pieejamību nozī-

mīgākajiem lietu tiesību terminiem, kas pašreiz atrodas daudzos un dažādos 
izdevumos un ne vienmēr ir labi pārskatāmi un pieejami, kā arī to ikdienas 
lietošana ne vienmēr ir precīza un pareiza. 

Vārdnīca labākai uztverei un pārskatāmībai ir izkārtota tabulā, jo tādējādi 
terminu skaidrojumi, kas ir pietiekami apjomīgi un izvērsti, ir saprotamāki. Pie 
katra termina skaidrojuma ir dota atsauce uz avotu, kurā atrodams šis termins, 
lai lasītājs varētu sīkāk pētīt viņu interesējošo jautājumu un izprastu šī termina 
saistību ar lietu tiesībām. Dažu terminu skaidrojumā ir ietverti gan materiālo, 
gan procesuālo tiesību aspekti, tādējādi norādot uz termina komplekso rak-
sturu. Savukārt dažu terminu skaidrojumā ir ietverti piemēri, lai labāk izprastu 
termina lietošanas specifiku un nepieciešamību. Daudzi termini vairāk attie-
cas uz būvniecības, zemes ierīcības, nekustamā īpašuma veidošanas jomu, 
tomēr tiesiskie jautājumi, kas skar īpašumu, ir nesaraujami saistīti arī ar šīm 
jomām, uz ko norāda vairāki pētījumi, kuri kā avoti izmantoti šīs vārdnīcas 
tapšanā. 

Vārdnīca vairāk ir domāta studentiem, kas apgūst tiesību zinātnes, un ir 
izmantojama kā mācību līdzeklis, aicinot studentus pievērst uzmanību termi-
noloģijai un pareizai tās lietošanai. Tāpat izmantot vārdnīcu ir aicināti prakti-
zējoši juristi un pašvaldību darbinieki, kā arī nekustamā īpašuma apsaimnie-
košanas un vērtēšanas speciālisti, zemes ierīcības jomā strādājošie.  

Noslēgumā autori vēlas uzvērt, ka par vairāku terminu skaidrojumu ir ie-
spējams diskutēt, arvien meklējot labāku un precīzāku skaidrojumu, vai arī 
cenšoties pamatot šī termina ietvarus. Taču, ja vārdnīca spēs kalpot par zinā-
mu pamatu šīm diskusijām, tad tas, nenoliedzami, veicinās juridiskās termino-
loģijas attīstību Latvijā, par ko vārdnīcas autori būs tikai gandarīti.

Šī ir autoru sagatavotā trešā Terminu skaidrojošā vārdnīca Civiltiesībās, kas 
liecina par to, ka normatīvo aktu izmaiņas, tiesu prakse un tiesību zinātnes 
attīstība nosaka terminoloģijas aktualizācijas un terminu izvērstāka skaidro-
juma nepieciešamību. Autori arī turpmāk sekos terminoloģijas aktualitātēm 
civiltiesībās un turpinās strādāt pie jaunu skaidrojošo vārdnīcu izdošanas gan 
bērnu un ģimenes tiesībās, gan mantojuma tiesībās.   

Šajā vārdnīcā izmantoti normatīvie akti, kas bija spēkā Latvijas Republikā 
līdz 2016.gada 1.martam.
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a

Administratīvais 
akts 

uz āru vērsts tiesību akts, ko izdod iestāde publisko 
tiesību jomā attiecībā uz individuāli noteiktu personu 
vai personām, nodibinot, grozot, konstatējot vai izbei-
dzot konkrētas tiesiskās attiecības vai konstatējot fak-
tisko situāciju. (Administratīvā procesa likuma 1.panta 
3.punkts)
Administratīvā akta obligātās pazīmes ir:
akts vērsts uz tiesisko seku radīšanu; 
akts radies valsts pārvaldes gribas izpausmes rezultātā; 
akts ir galīgs noregulējums; 
akts tiek izdots kā iestādes lēmums.
Administratīvos aktus dala: 
•	 pozitīvajos un negatīvajos (kad tiek vai netiek izdarīta 

pārgrozība subjekta tiesiskajā stāvoklī); 
•	 labvēlīgajos un nelabvēlīgajos. 
Viens no administratīvā akta pamatelementiem ir tie-
siskās sekas, kas nozīmē, ka lēmums, kas atzīstams par 
administratīvo aktu, saistoši ietekmē kādas tiesiskas at-
tiecības un līdz ar to skar kādas personas tiesības vai tie-
siskās intereses. Šā iemesla dēļ administratīvajam aktam 
konkrētajās tiesiskajās attiecībās piemīt galīgā noregu-
lējuma raksturs. (SKA 123, 15.03.2006.) 

Aizsardzība pasākumu kopums, kas noteikts normatīvajos aktos, un 
vērsts uz personas īpašumtiesību iespējama aizskāruma 
novēršanu, vai jau notikuša personas īpašumtiesību 
aizskāruma seku novēršanu, zaudējumu atlīdzināšanu. 
(SKC-136/2012 18.04.2012.)

Aizsargājamās 
teritorijas

1. Ģeogrāfiski noteiktas platības, kas atrodas īpašā valsts 
aizsardzībā saskaņā ar kompetentu valsts varas un pār-
valdes institūciju lēmumu un tiek izveidotas, aizsargātas 
un apsaimniekotas nolūkā: 
1) aizsargāt un saglabāt dabas daudzveidību; 
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Lodžija ir pārsegta un no trim pusēm norobežota (iedziļināta 
fasādes plaknē) ārtelpa starpstāvu pārseguma līmenī, 
kas papildina iekštelpas. (LBN 211-15, 2.16. punkts)

Lokālplānojums vietējās pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plā-
nošanas dokuments, kuru vietējā pašvaldība izstrādā 
savas administratīvās  teritorijas daļai (piemēram, pil-
sētas, ciema vai lauku teritorijas daļai) kāda
plānošanas uzdevuma risināšanai vai teritorijas plāno-
juma detalizēšanai vai grozīšanai. (Teritorijas attīstības 
plānošanas likuma 1.panta 9.punkts)

Ļauns nolūks 1. Griba, kuru īstenojot tiek veikta darbība, kas ir pret-
runā ar sociālajām normām un var tikt atzīta par pret-
tiesisku, ja tiek nodarīts kaitējums kādas citas personas 
ar likumu aizsargātām tiesībām un interesēm. (Juri-
disko terminu vārdnīca 149.lpp.)
2. Katrs tīšs kaitējums - neatļauta, apzināta, mērķtie-
cīga darbība. (Civillikuma 1641.pants)

Ļaunticīgs 
valdītājs

tas, kas zina, ka viņam nav tiesības lietu valdīt vai ka 
kādam citam šajā ziņā ir lielākas tiesības nekā viņam. 
(Civillikuma 910.pants)
Persona, kura kaut mazākā mērā šaubās par valdījuma 
likumību vai kurai konkrētos apstākļos bija pietiekams 
pamats par to šaubīties. 
Persona, kas ieguvusi valdījumu uz lietu bez likumiska 
pamata, jo nav zinājusi likumu jeb tiesiskas maldības 
rezultātā. (Civillikuma komentāri 50.lpp.)

Ļaunticīgums personas apzināšanās, ka tās rīcībai nav tiesiska pa-
mata, vai personas pienācīgas rūpības un uzmanības 
trūkums, vai tāda iemesla pastāvēšana, kas personai 
liek šaubīties par tās rīcības tiesiskumu, vai tāda noti-
kuma esamība, par kuru personai bija jāzina. (Lietu tie-
sības 48.lpp.) 
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m

Maldība 
(tiesiskā 
darījumā)

ir nebrīvi radusies griba, jo dalībniekiem vai kādam no 
tiem trūkst ziņu vai ziņas ir nepietiekošas par kādiem 
faktiskiem darījuma apstākļiem (faktiska maldība) vai 
kādām ar darījumu saistītām tiesiskām normām (ties-
iska maldība). (Civillikuma 1441.pants)
Darījums ir spēkā neesošs, ja maldība ir būtiski svarīga, 
bet nesvarīgas maldības gadījumā var prasīt atlīdzināt 
zaudējumus.

Maiņas līgums divu personu abpusējs apsolījums dot vienu priekšmetu 
(gan ķermenisku, gan bezķermenisku arī prasījumus u.c. 
tiesības) pret otru, izņemot naudu, līdzēju savstarpējām 
tiesībām un pienākumiem piemērojot pirkuma līguma 
noteikumus. (Civillikuma 2091.; 2092.pants) 

Mansarda stāvs starp jumta norobežojošajām konstrukcijām, ārsienām 
un augšējā stāva pārsegumu (Bēniņos) izbūvēts stāvs 
(telpas ar iekšējo apdari), kuram ir noteikts lietošanas 
veids. (LBN 211-15. 2.17.punkts)

Manta
(īstā nozīmē)

viss tas naudā novērtējamais (ar mantisku vērtību apvel-
tīts) tiesību kopums (bezķermenisku lietu kopība), kas 
pieder konkrētam tiesību subjektam un nav īpašuma vai 
citas lietu tiesības priekšmets. (Laulāto manta 30.lpp.)
Mantas sastāva elementi: 
1) aktīvi, kas aptver attiecīgajai personai piederošo eko-
nomiska rakstura tiesību kopumu: lietu tiesības, prasīju-
ma tiesības, nemantiskās tiesības; 
2) pasīvi, kas aptver pienākumu kopumu jeb saistību tie-
siskās attiecības, kurās attiecīgā persona ir parādnieks. 
(Civillikuma komentāri 10.lpp.) 
Manta ir tāda materiāla kategorija, kura brīvi darbojas 
aktīvā vai arī pasīvā veidā un raksturojas ar plašu 
tiesību un pienākumu spektru. (Personu īpašums un tā 
aizsardzība 10.lpp.)
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2) nodrošināt zinātniskos pētījumus un vides pārraudzību;
3) saglabāt sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzinā-
šanai nozīmīgas teritorijas. 
Tās iedala kategorijās: dabas rezervāti, nacionālie parki, 
biosfēras rezervāti, dabas parki, dabas pieminekļi, dabas 
liegumi, aizsargājamās jūras teritorijas un aizsargājamo 
ainavu apvidi. (Par īpaši aizsargājamām dabas teritori-
jām 2.pants)
2. Teritorijas, kuras paredzētas ūdens ieguvei cilvēku pa-
tēriņam, teritorijas, kuras izveidotas bioloģisko resursu 
aizsardzībai, ūdensobjekti, kuri atzīti par rekreācijas ob-
jektiem vai peldvietu ūdeņiem, īpaši jutīgas teritorijas, 
kā arī īpaši aizsargājamas dabas teritorijas. (Ūdens ap-
saimniekošanas likuma 1.panta 1.punkts)

Aizsargdambis grunts hidrotehniska būve teritorijas aizsardzībai pret 
applūšanu. (LBN 224-15) 

Aizsargjoslas noteiktas platības, kuru uzdevums ir aizsargāt dažāda 
veida (gan dabiskus, gan mākslīgi izveidotus) objektus no 
nevēlamas ārējās iedarbības, nodrošināt to ekspluatāciju 
un drošību vai pasargāt vidi un cilvēku no kāda objekta 
kaitīgās ietekmes. (Aizsargjoslu likuma 1.panta pirmā daļa)
Aizsargjoslu veidi: 
1) vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas; 
2) ekspluatācijas aizsargjoslas; 
3) sanitārās aizsargjoslas; 
4) drošības aizsargjoslas. 
Aizsargjoslu noteikšanas metodiku regulē Ministru ka-
bineta izdoti noteikumi par aizsargjoslu veidiem. Aiz-
sargjoslas attēlo teritorijas plānojumos. Aprobežojumi 
aizsargjoslās tiek noteikti atkarībā no aizsargjoslas veida.  
Objekta (gāzes vada, elektrolīnijas, siltumtrases u.c.), 
kuram noteikta aizsargjosla, īpašniekam vai valdītājam 
ir atļauts aizsargjoslā veikt attiecīgā objekta ekspluatā-
cijai, remontam, renovācijai, rekonstrukcijai nepiecie-
šamos darbus, par ko rakstveidā brīdināms zemes, uz 
kuras atrodas objekts, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs 
vismaz divas nedēļas pirms darbu uzsākšanas, izņe-
mot  avāriju novēršanas vai to seku likvidēšanas darbus. 
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Aizsargjoslās, kas ir lauksaimniecības zemēs, plānotie 
ekspluatācijas, remonta, renovācijas un rekonstrukci-
jas darbi veicami laikposmā, kad šīs platības neaizņem 
lauksaimniecības kultūras vai kad ir iespējama lauk-
saimniecības kultūru saglabāšana, izņemot avāriju no-
vēršanas vai to seku likvidācijas darbus, kurus var veikt 
jebkurā laikā.
Pēc darbu veikšanas objekta īpašnieks vai valdītājs sa-
kārto zemes platības, lai tās būtu derīgas izmantošanai 
paredzētajām vajadzībām, kā arī atlīdzina zemes īpaš-
niekam vai tiesiskajam valdītājam darbu izpildes gaitā  
nodarītos zaudējumus. (Aizsargjoslu likuma 35.pants)

Aizsprosts hidrotehnisko būvju komplekss, kas nodrošina ūdens 
līmeņa pacelšanu ūdenstilpē vai ūdenstecē ar maksi-
mālo līmeņu starpību divi metri un vairāk. (Aizsargjoslu 
likuma 1.panta 10.punkts)

Aizturējuma 
tiesība

attiecināma tikai uz lietu aizturējumu, tā ir tiesība, uz ku-
ras pamata tā persona, kuras rokās (turējumā) atrodas 
kāda lieta, var to neizdot tik ilgi, kamēr nav nolīdzināts 
kāds viņas pašas prasījums. (Civillikuma 1734.pants) 
Lai izlietotu aizturējuma tiesību, jeb tiesību zināmu laiku 
neizpildīt savu saistību, kas izpaužas lietas izdošanā, aiz-
turamajai lietai jāatrodas aizturētāja tiesīgā valdījumā, 
kas nav iegūts ne vardarbīgi, ne slepeni. (Civillikuma 
909.pants) 
Aizturējuma tiesība pieder zemes gabala iznomātājam 
uz ražu, kas ievācama no iznomātā zemes gabala, un uz 
zemes gabalā esošo nomnieka kustamo mantu, un šo 
aizturējuma tiesību var izlietot, kamēr nav samaksāta 
nomas maksa un izpildīti visi prasījumi, kas radušies uz 
nomas līguma pamata. (Lietu tiesības 185.lpp.) 

Aka ūdens ņemšanas vieta, līdz gruntsūdenim izrakta vai 
izurbta un nostiprināta būve. (Terminu un svešvārdu 
skaidrojošā vārdnīca. letonika.lv) 
Grodu aka ar grodiem nostiprināta ūdens ņemšanas 
ietaise pazemes ūdeņu uztveršanai. (Par zemes dzīlēm 
1.panta 10.punkts)
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Manta 
(privāttiesībās)

1. Attiecīgā tiesību subjekta (personas) atbildības ob-
jekts (ķermeniska lieta), uz ko var tikt vērsta piedziņa par 
labu šī subjekta kreditoriem. (Laaulāto manta 32.lpp.)
2. Personai (fiziskai, juridiskai) piederošs lietu un 
materiālo labumu apvienojums, ar kuru šī persona brīvi 
rīkojas. (Personu īpašums un tā aizsardzība 10.lpp.)

Manta 
(saimnieciskā 
nozīmē)

ir kopums, ko veido konkrētam tiesību subjektam (per-
sonai) piederošās naudā novērtējamās tiesības un viņa 
parādsaistības. (Laulāto manta 31.lpp.)

Mantas bojāšana tādas materiālas dabas priekšmeta īpašību izmaiņa, kas 
būtiski pasliktina vai samazina tā lietošanas iespēju vai 
uz laiku padara priekšmetu par nederīgu lietošanai. (Ju-
ridisko terminu vārdnīca 151.lpp.)   

Mantas sastāvs
(laulāto)

jau iegūtas attiecīgajā brīdī pastāvošas un konkrētam 
tiesību subjektam (personai) piederošas subjektīvās tie-
sības, kurām ir mantiska vērtība. (Laulāto manta 36.lpp.) 

Mantas stāvoklis 
fiziskai personai

starpība starp šīs personas mantas aktīvu (naudā 
novērtējamās tiesības) un pasīvu (parādsaistības). 
(Laulāto manta 31.lpp.)

Mantu kopība vairāku tādu patstāvīgu, vienas vai dažādu šķiru, ķerme-
nisku vai bezķermenisku lietu (mantas) sakopojums zinā-
mam nolūkam vienā sastāvā un ar vienu kopīgu nosau-
kumu, kuras šajā sastāvā atzīstamas tiesiskā ziņā par vie-
nību jeb vienu pašu lietu (mantu). (Civillikuma  849.pants)
Tā kā manta var būt gan atsevišķa lieta, gan lietu ko-
pība, tad mantojuma un ģimenes tiesībās mantas jē-
dziens parasti ir vairākas lietas aptverošs un Civillikuma 
849.pants dod mantas definīcijas formulējumu. 
(Personu īpašums un tā aizsardzība 14.lpp.) 

Mantinieks ir persona, kam pieder mantojuma tiesība jeb tiesība 
iestāties mirušā mantisko attiecību kopībā, un kas ne-
pārprotami izteikusi savu gribu pieņemt mantojumu. 
(Civillikuma 384.pants) 
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Mantiska labuma 
uzturēšana

mantiska labuma (lietas) būtības saglabāšana un pa-
sargāšana no vērtības pazemināšanās, nodrošinot šī 
mantiskā labuma normālu, saimniecisku izmantošanu. 
(Laulāto manta 89.lpp.)

Mantiska 
labuma vērtības 
paaugstināšana

mantiska labuma (lietas) izmantošanas iespēju uzlabo-
šana vai ienesīguma palielināšana, kā arī izmantošanas 
mērķa maiņa, kas izraisa attiecīgā mantiskā labuma vēr-
tības paaugstinājumu. (Laulāto manta 89.lpp.)

Mazā osta noteikta ierobežota sauszemes teritorijas daļa, ieskaitot 
mākslīgi izveidotos uzbērumus, un iekšējo ūdeņu daļa, 
ieskaitot iekšējos un ārējos reidus un ostas pieejā eso-
šos kuģuceļus, kas iekārtoti kuģu apkalpošanai, un tās 
darbības pamatvirzieni ir zvejniecība, zivju pārstrāde, 
tūrisms, ekoloģiski tīru kravu eksports un imports. (Li-
kuma par ostām 23.pants)  

Mazēka vienstāva ēka, kuras apbūves laukums nav lielāks par 25 
m2 (Vispārīgo būvnoteikumu 2.20.punkts)  

Mazstāvu 
dzīvojamā ēka

ēka, kurā ir ne vairāk kā trīs stāvi, viens vai divi dzīvokļi ar 
atsevišķu āras ieeju katram dzīvoklim, bloķētas vai rindu 
ēkas, patstāvīgi inženiertīkli, kā arī citas izmantošanas 
telpas ir ne vairāk kā 50 % no ēkas virszemes stāvu ko-
pējās platības. (LBN 211-15 3.2.punkts)

Māja ir atsevišķi lietojama apjumta celtne, kurā var iekļūt 
cilvēki un kura ir noderīga vai paredzēta dzīvošanai un 
citām sabiedriskām un saimnieciskām aktivitātēm. (Lat-
viešu valodas vārdnīca 615.lpp.)

Mājoklis dzīvošanai paredzēts nekustamais īpašums, kura sa-
stāvā ir dzīvojamā ēka, vai tās daļa, vai dzīvokļa īpašums, 
(ar vai bez zemes īpašuma), un kura funkcionēšanu no-
drošina pieejama infrastruktūra. Mājokļa produktīva iz-
mantošana ir saistīta ar kvalitatīvu dzīves vidi, drošību 
un stabilitāti. Mājoklis ir arī viens no tautas labklājības 
līmeņa rādītajiem. (Būvniecības nacionālā programma 
4.4.sadaļa)
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Akcepts priekšlikuma ar noformulētiem noteikumiem pieņem-
šana, kas izpaužas kā gribas izteikums, kurā priekšli-
kuma adresāts rakstiski izsaka savu piekrišanu priekš-
likumam (noslēgt līgumu, veikt būvniecību, noteikt 
servitūtu). Pieņemšanai jābūt vērstai uz priekšlikumu 
un satura ziņā ar to jāsaskan, respektīvi, tai jāizpaužas 
kā „beznosacījuma piekrišanai”. (Civillikuma 1537.pants)

Akcesijas 
princips

nosaka, ka lietas daļas seko galvenās lietas liettiesiska-
jam liktenim, jo galvenā lieta un tās daļa uzskatāma par 
tiesisku vienību (īpašuma tiesība, kas attiecas uz gal-
veno lietu, imperatīvi attiecas arī uz visām tās daļām), 
turklāt galvenās lietas daļa nevar būt patstāvīgs lietu 
tiesību objekts. (Lietu tiesības 219.lpp.)

Akcesijas tiesiskā
attiecība

tiesiskā attiecība, kas ir papildinājums (nodrošinājums) 
citai (galvenajai) tiesiskai attiecībai, bez kuras akcesijas 
attiecība zaudē savu jēgu un nozīmi (piemēram, aizde-
vums tiek nodrošināts ar ķīlu, galvojumu u.c.). (Juridiski 
terminoloģiskā skaidrojošā vārdnīca 16.lpp.)

Aktuāli
kadastra dati 

pēdējie kadastra informācijas sistēmā likumā noteiktajā 
kārtībā reģistrētie dati. Spēkā ir kadastra dokuments, 
kas satur aktuālus kadastra datus. (Kadastra likuma 
6.panta 2.punkts)

Aktuālās 
kadastra 
informācijas 
izmantošana

aktuālo kadastra informāciju veido kadastra dati un Valsts 
zemes dienesta arhīva dokumentu ziņas, un to izmanto:
1) jauna nekustamā īpašuma veidošanai, nekustamā 
īpašuma objekta, zemes vienības daļas noteikšanai, ka-
dastrālajai vērtēšanai;
2) īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā;
3) nekustamā īpašuma attīstības un apsaimniekošanas 
plānošanai;
4) nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai;
5) ekonomiskās attīstības, teritoriju un vides aizsardzī-
bas plānošanai, zemes ierīcības darbu veikšanai, valsts 
statistiskās informācijas sagatavošanai;
6) citu informācijas sistēmu darbības nodrošināšanai.
(Kadastra likuma 8.pants)
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Apakšbaseins zemes platība (teritorija), no kuras visi virszemes noteces 
ūdeņi pa strautiem, upēm un ezeriem nonāk kādā 
konkrētā ūdensteces vietā (parasti ezerā vai upju satekā). 
(Ūdens apsaimniekošanas likuma 1.panta 2.punkts)

Apbūve teritorijā izvietotu esošu vai plānotu ēku, inženierbūvju, 
inženierkomunikāciju un labiekārtojuma elementu ko-
pums. (Vispārīgo apbūves noteikumu 2.1.punkts)

Apbūves tiesība ar līgumu par atlīdzību piešķirta, mantojama un atsa-
vināma lietu tiesība, kuras termiņš nav mazāks par 10 
gadiem, – kā īpašniekam celt un lietot uz sveša zemes 
gabala (kura platība noteikta līgumā nedzīvojamu ēku 
vai inženierbūvi šīs tiesības spēkā esamības laikā). 
Apbūves tiesība nostiprināma zemesgrāmatā. Izbeidzo-
ties apbūves tiesībai, izbeidzas visas trešo personu lietu 
tiesības, kas nodibinātas uz apbūves tiesību, uzbūvētā 
nedzīvojamā ēka kļūst par zemes gabala būtisku daļu. 
(Civillikuma 1129.1 - 1129.9 pants) 

Apbūves zeme 1. apbūvēta zeme, kuru atbilstoši zemes likumīgai iz-
mantošanai izmanto būvju, inženierkomunikāciju vai 
labiekārtojuma uzturēšanai;
2. neapbūvēta zeme, kuru atbilstoši detālplānojumam ir 
plānots (atļauts) izmantot būvju, inženierkomunikāciju 
vai labiekārtojuma uzturēšanai;
3. neapbūvēta zeme, uz kuras vietējās pašvaldības teri-
torijas plānojums paredz apbūvi, un detālplānojums nav 
nepieciešams, un zemes vienība pēc platības atbilst ap-
būves noteikumos noteiktajām apbūves prasībām;
4. neapbūvēta zeme, uz kuru ir izsniegta būvatļauja. 
(Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas no-
teikumu 14.punkts)

Apdāvinātais persona, kas ir noslēgusi tādu tiesisku darījumu, sa-
skaņā, ar kuru, ir pieņēmusi lietu (arī nekustamu, arī 
mantu), kurai ir mantiska vērtība, no dāvinātāja, kas šo 
lietu ir piešķīris apdāvinātajam aiz devības un bez jebkā-
das atlīdzības. (Civillikuma 1912.pants) 
Īpašuma tiesības uz ķermenisku lietu apdāvinātais 
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Medības ir darbību kopums vai atsevišķas darbības, kad, izmanto-
jot medību šaujamieročus, rīkus, metodes vai paņēmie-
nus, tiek izsekoti vai meklēti, ķerti, sagūstīti, ievainoti vai 
nonāvēti medījamie dzīvnieki. (Medību likuma 3.pants)

Medību tiesības tiesības zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam savā 
zemes gabalā medīt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 
Medību tiesības zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs 
var izmantot pats vai nodot citai personai. (Medību 
likuma 1.panta 9.punkts; Civillikuma 1129.pants)
Medību tiesības zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs 
var nodot citai personai, noslēdzot rakstveida līgumu 
par medību tiesību nodošanu (medību līgums) zemes 
vienībā, kurai piešķirts kadastra apzīmējums, vai tās 
daļā, ja medību līgumā ir precīzi norādītas zemes vienī-
bas daļas robežas. Medību tiesības vienlaikus var nodot 
tikai vienai personai uz termiņu, kas nav īsāks par vienu 
gadu. Medību līgums iesniedzams Valsts meža dienestā 
un reģistrējams medību iecirkņa sastāvā. (Medību notei-
kumi IV daļa)  
Medību tiesības, kas nodotas citai personai, slēdzot me-
dību līgumu, ir attiecīgās zemes vienības lietošanas tie-
sību aprobežojums. (Civillikuma 1128.pants) 

Medību tiesību 
īpašnieks

zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kura īpašumā vai 
valdījumā esošajā zemes gabalā ietilpst medību platī-
bas. (Medību likuma 1.panta 9.1.punkts)

Meliorācija zemes radikāla uzlabošana, kas mazina klimatisko aps-
tākļu nelabvēlīgo ietekmi, uz ilgu laiku uzlabo augsnes 
auglību, veicina meža un ūdens resursu līdzsvarotu iz-
mantošanu un saglabāšanu, nodrošina dabas resursu
ilgtspējīgu izmantošanu. (Meliorācijas likuma 1.panta 
1.punkts)  
Zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir tiesības 
veikt zemes meliorāciju, izmantojot meliorācijas sis-
tēmu būves un ierīces, kas regulē zemes ūdens režīmu, 
un ir pienākums ekspluatēt un uzturēt meliorācijas sis-
tēmu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. (Meliorācijas 
likuma 3.pants) 
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Meliorācijas 
kadastrs

valsts informācijas sistēma, kuras pārzinis ir valsts sa-
biedrība ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministri-
jas nekustamie īpašumi”, un kurā ietver informāciju par 
jebkuru valsts, pašvaldības, fiziskās vai juridiskās perso-
nas īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošu meliorācijas 
sistēmu, tai skaitā datus par meliorētās zemes izvieto-
jumu, meliorācijas sistēmas kvantitatīvo un kvalitatīvo 
stāvokli, kā arī norāda šīs zemes īpašnieku vai tiesisko 
valdītāju. (Meliorācijas likuma 14.pants)

Mežs ekosistēma visās tās attīstības stadijās, kur galvenais 
organiskās masas ražotājs ir koki, kuru augstums kon-
krētajā vietā var sasniegt vismaz piecus metrus un kuru 
pašreizējā vai potenciālā vainaga projekcija ir vismaz 
20 % no mežaudzes aizņemtās platības. (Meža likuma 
1.panta 34.punkts)
Par mežu neuzskata: 
1) zemi, ko aizņem esošu autoceļu zemes  nodalījuma 

josla, dzelzceļa zemes nodalījuma josla, elektrisko tīk-
lu un elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju trase, 
gāzes vadu, naftas vadu trase, ūdensvadu trase un 
kapsēta, kā arī mākslīgas vai dabiskas izcelsmes koku 
rindu, kuras platums ir mazāks par 20 metriem, augļu 
dārzu, parku, kokaudzētavu; 

2) atsevišķi no meža esošu platību, kas atbilst meža de-
finīcijai un ir mazāka par 0,5 hektāriem. (Meža likuma 
3.1 pants)

Meža 
inventarizācija

informācijas iegūšana par mežu un tam piegulošiem 
purviem, meža infrastruktūras objektiem, mežā ietilp-
stošiem pārplūstošiem klajumiem, purviem un laucēm
konkrētā meža īpašumā vai valdījumā un iegūtās in-
formācijas dokumentēšana. (Meža likuma 1.panta 
24.punkts)

Meža tiesiskais 
valdītājs

1. Persona, kurai pēc noteiktas institūcijas lēmuma ze-
mes reformas gaitā zeme nodota (piešķirta) īpašumā 
par samaksu vai atjaunotas īpašuma tiesības uz to, un 
zeme ierādīta (iemērīta) dabā saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem.
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 iegūst ar lietas nodošanu. (Civillikuma 1917.pants)
Dāvanu var iegūt ikviena persona, kurai ir tiesībspēja un 
rīcībspēja: 
– gan fiziska, – gan juridiska persona; nepilngadīgo 
mantiskās intereses pārstāv viņa vecāki un bāriņtiesa; 
nepilngadīgo, kuriem nav vecāku, pārstāv aizbildnis un 
bāriņtiesa; personu ar ierobežotu rīcībspēju pārstāv aiz-
bildnis un bāriņtiesa. (Civillikuma 1913.pants)   
Dāvinājumu var atsaukt, ja apdāvinātais izrāda rupju ne-
pateicību, kas izpaužas dāvinātāja rupjos apvainojumos 
ar vārdiem vai darbiem, tīši nodarot dāvinātājam sva-
rīgu mantisku zaudējumu un dzīvības apdraudējumu, 
atstājot dāvinātāju bezpalīdzības stāvoklī, ja bijis iespē-
jams viņam palīdzēt. (Civillikuma 1919.pants)

Apdraudējums
(īpašuma, 
tiesību) 

īpašuma (tiesību) pakļaušana briesmām (faktiskām, fizis-
kām, juridiskām), bīstama, nedroša stāvokļa radīšana ar 
aktīvu darbību vai nolaidīgu bezdarbību (nerūpējoties 
par īpašumu). (Juridisko terminu vārdnīca 16.lpp.)

Apgrūtinājums ķermeniska vai bezķermeniska lieta, kas īpašuma (arī 
nekustamā) īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lie-
totājam, neļauj visā pilnībā realizēt savas īpašuma, val-
dījuma vai lietojuma tiesības, jo likums, līgums, tiesas 
spriedums vai testaments uzliek viņam par pienākumu 
ievērot attiecīgus tiesību aprobežojumus par labu citam 
īpašumam, personām vai sabiedrībai kopumā. (Lietu 
tiesības 125.lpp.) 

Apgrūtināt padarīt neērtu (kādu darbību), sagādāt neērtības, grūtī-
bas. (Latviešu valodas vārdnīca 64.lpp.) 

Apgrūtināta 
teritorija

teritorija (ģeogrāfiska), kurai atbilstoši likumam ir no-
teikti lietošanas tiesību aprobežojumi. (Apgrūtināto
teritoriju informācijas sistēmas likuma 1.pants) 
Šie pamatā ir likumiskie aprobežojumi, kas saistīti ar aiz-
sargjoslām un teritorijas plānojumu.

Apgrūtināts 
īpašums

1. Īpašums (lieta), kas kalpo, dod labumu citam īpašu-
mam vai personai vai sabiedrībai, un šis kalpošanas


