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Grozījumi Ādažu novada domes 2009.gada 24.novembra saistošajos  

noteikumos Nr.30 “ Saistošie noteikumi par publiskā lietošanā esošo ūdeņu 

izmantošanu Ādažu novada teritorijā” 
 

Paskaidrojuma raksts  

 
Paskaidrojuma raksta 

sadaļas  

Norādāmā informācija  

1.Projekta nepieciešamības 

pamatojums  

1.1 Likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk likums) 15.panta 

pirmā daļas 3. punkts noteic, ka pašvaldības autonomā 

funkcija ir noteikt kārtību, kādā izmantojami publiskā 

lietošanā  esošie meži un ūdeņi, ja tas likumos nav noteikts 

citādi.  

1.2. Noteikumi mērķis ir saglabāt ūdenstipju kvalitatīvu vidi, 

kā arī nodrošināt personu drošu pārvietosanos ar kuģošanas 

līdzekļiem ūdenstipnēs un drošību publiskās vietās pie 

ūdenstipnēs.  

1.3.Ar  2011. gada 22. februāra domes  lēmumu tika atbalstīta  

trošu sistēmas izveidošana Vējupē. Ņemot vērā, ka  Vējupe 

ir neliela ūdenstilpne, pastāv iespēja, ka kuģošanas līdzekļu 

un trošu sistēmas ceļi varētu krustoties un tas apdraudētu gan 

kuģotāju, gan trošu sistēmu lietotāju, gan arī citu atpūtnieku 

drošību. Vienlaicīgi ar noteikumiem ir nepieciešams  

nodrošināt  iespēju  Vējupē rīkot sporta sacensības, kurās 

nepieciešams izmantot atpūts kuģi.    

2.Īss projekta satura izklāsts  2.1.  domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus   

     izriet no likuma 43.panta pirmās daļas 2.punkta un 

2005.gada 01.marta Ministru kabineta noteikumi Nr.158 

„Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos 

ūdeņos” 26.6. punktu (attiecīgi arī apstiprināt arī noteikumu 

grozījumus), kas nosaka, ka  izmantot kuģošanas līdzekli ir 

aizliegts vietās, kur to aizliedzis iekšējo ūdeņu īpašnieks vai  

valdītājs, kā arī pašvaldības saistošajos noteikumos 

noteiktās, apzīmētās un aizliegtās akvatorijās un peldvietās.      

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu    

3.1. saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta 

palielināta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu;  

3.1. saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav 

nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba 

vietas.     

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 

4.1. mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu  

tiesiskais regulējums, ir novada  administratīvās teritorijas 

un valsts iedzīvotāji, uzņēmēji.    

4.2. saistošo noteikumu regulējums labvēlīgi ietekmēs  
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pašvaldības teritorijā  uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā;  

5.Informācija par 

administratīvajām procedūrām  

5.1. institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo 

noteikumu piemērošanā ir Ādažu novada domes 

izpilddirektors.  

5.2. saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās 

procedūras un nemaina privātpersonām veicamās darbības 

līdzšinējo kārtību, bet precizē iepriekš noteikto kārtību.  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām  

6.1. saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas 

konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. Pēc saistošo 

noteikumu projekta un tam pievienotajā paskaidrojuma 

raksta izskatīšanas finanšu un tautsaimniecības komitejas 

sēdē un publicēšanas pašvaldības mājas lapā internetā 

www.adazi.lv, saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto 

priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, būtiskākos no 

tiem, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut 

saistošajos noteikumos.    
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Ādažu novadā 

2011. gada 22.martā                Noteikumi Nr.11  
            Apstiprināti ar Ādažu novada  

   domes 2011.gada 22.marta 

    sēdes lēmumu (prot. Nr.7§5.1.)  

 

Grozījumi Ādažu novada domes 2009. gada 24.novembra saistošajos  noteikumos 

Nr.30 “Saistošie noteikumi par publiskā lietošanā esošo ūdeņu izmantošanu Ādažu 

novada teritorijā” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma  

„Par pašvaldībām”   

43.panta 1.daļas 2.punktu, 21. panta pirmās daļas 16. punktu,  

Ministru kabineta 2005.gada 01.marta noteikumu Nr.158  

„Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos” 26.6.punktu 

 

 Izdarīt Ādažu novada domes 2009.gada 24.novembra saistošajos noteikumos Nr.30 “ Saistošie 

noteikumi par publiskā lietošanā esošo ūdeņu izmantošanu Ādažu novada teritorijā” (turpmāk – 

Noteikumi) šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt Noteikumus ar 1.5.punktu šādā redakcijā:  

„Atpūtas kuģa, izņemot airu laivas un atpūtas, kuru iekšdedzes motora jauda ir mazāka par 

3,68 kW., izmantošana Dūņezerā, Mazajā Baltezerā, Kadagas ezerā un Vējupē ir aizliegta., 

izņemot gadījumus, kad ar domes izpilddirektora atļauju, atbilstoši Publisku izlaides un 

svētku pasākumu drošības likumam Vējupē tiek rīkotas starptautiskas,  Latvijas Republikas 

mēroga vai vietēja mēroga  sacensības, kurās nepieciešams  izmantot atpūtas kuģus. 

2. Saistošo noteikumu grozījumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā  

“Ādažu Vēstis”. 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks           P. Balzāns  


