
 

 

 
 

 

 

 

Ādažu novadā 

 

2009. gada 24.novembrī            Noteikumi Nr.30 
            Apstiprināti ar Ādažu novada  

   domes 2009. gada 24.novembra 

            sēdes lēmumu (prot. Nr.18§6.) 

                             ar grozījumiem , kas pieņemti līdz 23.03.2010. 

 

Saistošie noteikumi par publiskā lietošanā esošo ūdeņu 

izmantošanu Ādažu novada teritorijā 
 

 

Izdoti saskaņā ar likuma  

„Par pašvaldībām” 15.panta 3.punktu,  

43.panta 1.daļas 10.punktu 

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

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

 

1. Vispārīgie noteikumi.  

1.1. Šie noteikumi nosaka publiskā lietošanā esošu ūdeņu izmantošanu un aizsardzību 

saistībā ar atpūtas kuģa lietošanu Ādažu novada teritorijā esošajos  publiskajos ezeros 

– Lilastes ezerā, Dūņezerā, Mazajā un Lielajā Baltezerā un Ādažu novada domei 

piederošajā Kadagas ezerā un mākslīgajā ūdensobjektā - Vējupē (turpmāk tekstā – 

Ūdenstilpes). 

1.2. Šie noteikumi neattiecas uz Ādažu novada teritorijā esošajām upēm un Ataru, 

Lieluikas un Mazuikas ezeru. 

1.3. Noteikumu mērķis ir saglabāt ūdenstilpņu kvalitatīvu vidi, kā arī nodrošināt personu 

drošu pārvietošanos ar kuģošanas līdzekļiem ūdenstilpēs un drošību publiskās atpūtas 

vietās pie ūdenstilpēm. 

1.4. Ūdens motociklu izmantošana ūdenstilpēs ir aizliegta, izņemot Lielo Baltezeru. 

1.5. Atpūtas kuģa, izņemot airu laivas un kuģošanas līdzekļus, kuru iekšdedzes motora 

jauda ir mazāka par 3,7 kW., izmantošana Dūņezerā, Mazajā Baltezerā un Kadagas 

ezerā ir aizliegta. 

1.6. Atpūtas kuģa, izņemot airu laivas un kuģošanas līdzekļus, kuru iekšdedzes motora 

jauda ir mazāka par 3,68 kW., izmantošana Mazajā Baltezerā ir aizliegta, izņemot 

gadījumus, lai pie Mazā Baltezera pieguļošajiem zemes gabaliem pietauvotiem 

kuģošanas līdzekļiem nokļūtu Lielajā Baltezerā un atgrieztos atpakaļ.  

1.7. Atpūtas kuģi  aizliegts izmantot ūdenstilpēs tuvāk par 50 metriem no publisko atpūtas 

vietu krasta līnijas, izņemot gadījumos, kad kuģošanas līdzeklis tiek nolaists ūdenī 

izmantojot publiskās atpūtas vietas teritorijā speciāli tam izbūvētās vai iekārtotās 

vietas, ievērojot LR spēkā esošo normatīvo aktu prasības. 

1.8.  Personas, kuras izmanto atpūtas kuģi ūdenstilpēs, ievēro Latvijas Republikā spēkā 

esošos normatīvos aktus. 

1.9. Atpūtas kuģi nolaižami ūdenī tikai speciāli tam izbūvētās vai iekārtotās vietās, 

nebojājot ūdenstilpju krastu.  



(Ar grozījumiem, kas  izdarīti ar 23.03.2010. saistošiem noteikumiem Nr.11. )  

 

2. Atbildība par noteikumu neievērošanu. 

2.1. Par šo Noteikumu pārkāpšanu kuģošanas līdzekļa īpašnieks vai vadītājs var tikt sodīts 

ar naudas sodu, fiziskām personām līdz 250 latiem vai izsakot brīdinājumu, 

juridiskām personām līdz 1000 latiem. 

3. Amatpersonas un institūcijas, kuras ir tiesīgas sastādīt administratīvā pārkāpuma 

protokolus par Noteikumu pārkāpšanu: 

3.1. Pašvaldības pilnvarotas personas;  

3.2. Policisti;  

3.3. Ādažu novada domes deputāti;  

3.4. PSIA „Ādažu glābšanas dienests” pilnvarotie darbinieki. 

4.  Institūcijas, kas ir tiesīgas izskatīt administratīvā pārkāpuma lietas un uzlikt 

administratīvos sodus par šo Noteikumu neievērošanu: 

4.1.  Ādažu novada domes 
 
administratīvā komisija;   

5. Pārējie noteikumi. 

5.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā  

“Ādažu Vēstis”. 

5.2. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē 25.08.2009. Ādažu novada domes 

noteikumi Nr.23 „Saistoši noteikumi par kuģošanas līdzekļu izmantošanu Ādažu 

novada teritorijā”. 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks P.Balzāns 

 


