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„PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ IZMANTOJAMI UN APSAIMNIEKOJAMI STOPIŅU
NOVADA PUBLISKIE ŪDEŅI UN TO KRASTI”
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar:
2009.gada 16.septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 17/09,
2013.gada 13.novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 20/13)

Izdoti,
pamatojoties
uz
likuma
"Par
pašvaldībām", 15.panta pirmās daļas 3.punktu,
21.panta pirmās daļas 16.punktu, 41.panta pirmās
daļas 1.punktu, 43.panta pirmās daļas 2. punktu,
trešo daļu
Terminu skaidrojums
Stopiņu novada pašvaldībā esošie iekšējie ūdeņi – Ulbrokas ezers, Sauriešu karjera
ūdenskrātuve , Mazā Jugla
Iekšējo ūdeņu īpašnieks vai valdītājs - valsts vai pašvaldība, kā arī juridiska vai fiziska persona,
kurai pieder iekšējo ūdeņu akvatorija vai kura to nomā.
Rekreācijas zonas - aktīvās atpūtas teritorijas, kas attiecīgi nosauktas un apzīmētas šiem
noteikumiem pievienotajā plānā.
Peldvieta - dabā apzīmēta krasta un upes daļa, kura ir paredzēta un tiek izmantota atpūtai un
peldēšanai.
Ūdens transporta līdzeklis - inženiertehniska ierīce, kas konstruktīvi paredzēta izmantošanai uz
ūdens.
Mazizmēra kuģošanas līdzeklis - airu laiva, ūdensmotocikls, kā arī motorlaiva un kuteris, kuru
garums ir mazāks par 12 metriem.
Atpūtas kuģis - šo noteikumu izpratnē sportam un atpūtai paredzēts kuģošanas līdzeklis, kura
garums ir no 2,5 līdz 24 metriem, kuru neizmanto komerciālos nolūkos un kuram nav
profesionālas apkalpes, kā arī mazizmēra kuģošanas līdzeklis
Ūdens transporta līdzekļa vadītājs - persona, kas vada jebkuru ūdens transporta līdzekli.
Diennakts gaišais laiks - diennakts laiks no saules lēkta līdz saules rietam
Diennakts tumšais laiks - laiks no vakara krēslas iestāšanās līdz rīta ausmai ( no saules rieta līdz
saules lēktam )
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Nepietiekama redzamība - laikapstākļi, (migla, lietus, sniegs u.tml., kā arī mijkrēslis), kuru dēļ
redzamība tuvāk par 300 m ir ierobežota.
Riņķa uguns - baltas gaismas lukturis, kas novietots tā, lai tā gaisma būtu redzama 360º lielā
horizontālā lokā.
Minimālais ātrums - mazākais ātrums, ar kuru kuģošanas līdzeklis saglabā vadību noteiktos
apstākļos un stāvoklī.
Ūdens satiksmes negadījums - ūdens satiksmes notikums, kurā bojāts vismaz viens kuģošanas
līdzeklis, gājis bojā vai guvis miesas bojājumus cilvēks, radušies zaudējumi trešajai personai vai
nodarīts kaitējums videi.
Akmeņu krāvums - laukakmeņu vai mākslīgi izgatavotu akmens bloku blīvs novietojums uz
zemes vai ūdensobjekta grunts ar kopējo platību lielāku par 1 (vienu) m2 vienā un vairāk kārtās.
Dabas teritorija – sabiedrībai brīvi pieejama teritorijas neapbūvētas un neapbūvējamas teritorijas
ar daļēju vai pilnīgu dabas veģetāciju, kas netiek intensīvi koptas, labiekārtotas un
apsaimniekotas. Šo teritoriju kompleksā ietilpst sabiedrībai pieejamās ūdenstilpnes un ūdensteces.
Erozija – augsnes virskārtas noskalošanās lietus un sniega ūdeņu iedarbībā , arī dēdēšana vēja
ietekmē. Izšķir augsnes, ūdens un vēja eroziju, kā arī agrotehnisko eroziju.
Laipa – vieglas konstrukcijas un gabarītos ierobežota sezonas būve uz pāļiem vai pontoniem, kas
iestiepjas ūdenstilpnē un, kam vienā vai abās puse ierīkota laivu stāvvietas.
Piestātne – kuģošanas līdzekļu stāvēšanai piemērota un labiekārtota piekrastes teritorija
virszemes ūdensobjekta krasta joslā.
Ūdensobjektam pieguļošās zemes vienības platums - horizontālais attālums pa zemes
sauszemes robežu ar ūdenstilpni starp zemes vienības sānu robežām.
Ūdensobjekta robeža - ūdensobjekta (upes, ezera, mākslīgās ūdenskrātuves) robeža ar piekrastes
zemi ir ūdenslīnija normāla ūdens stāvoklī, kas noteikta kā vidējais ūdens līmenis metros virs
Baltijas jūras līmeņa.
1.Vispārīgie noteikumi
1.1.Stopiņu novada administratīvās teritorijas un tajā esošo rekreācijas zonu - aktīvās atpūtas
vietu ūdeņu krastos, kā arī ūdeņu uzturēšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi
(turpmāk tekstā - Noteikumi) tiek ieviesti, lai uzturētu tīrību un kārtību Stopiņu novada
administratīvajā teritorijā, paaugstinātu drošību uz un pie publiskajiem ūdeņiem, kā arī paredz
kārtību, kādā lietojami publiskie ūdeņi.
1.2.Šie Noteikumi nosaka kārtību, kādā lietojami ūdens transporta līdzekļi, neatkarīgi no to
izmēriem, celtspējas, ietilpības un dzinēja jaudas.
1.3.Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Stopiņu novada
administratīvās teritorijas robežās.
1.4.Par šo Noteikumu pārkāpumiem iestājas administratīvā atbildība, kas paredzēta šajos
Noteikumos (ja pārkāpums nav kvalificējams kā tāds, par kuru ir paredzēta kriminālatbildība).
1.5.Noteikumu izpildes kontroli veic Stopiņu novada Pašvaldības policija vai cita šim mērķim
izveidota specializēta struktūra vai pilnvarota persona.
2. Rekreācijas zonu (aktīvās atpūtas vietu) ūdeņu krastos vai peldvietu apsaimniekošanas
un lietošanas kārtība.
2.1.Aktīvās atpūtas vietas vai peldvietas publisko ūdeņu krastos var izveidot Stopiņu novada
pašvaldība, kā arī, saskaņojot to ar pašvaldību, cita juridiska vai fiziska persona.
2.2.Aktīvās atpūtas vietas vai peldvietas dabā apzīmē:
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2.2.1. krastā ar informatīvajām zīmēm, kuras izvieto to sākumā un beigās;
2.2.2. ūdenī ar bojām, kas izvietotas ne retāk kā ik pa 15 metriem.
2.3.Gājēju kustība uz aktīvās atpūtas vietām vai peldvietām veicama tikai pa šim nolūkam
ierīkotiem ceļiem un taciņām, nepārkāpjot privātīpašuma teritorijas.
2.4.Atkritumu urnām jābūt izvietotām atbilstoši Stopiņu novada domes apstiprinātai izvietojuma
shēmai, urnas regulāri katru dienu jāiztukšo un jātīra.
2.5.Aktīvās atpūtas vietas vai peldvietas tiek aprīkotas ar tualetēm un pārģērbšanās kabīnēm.
2.6.Aktīvās atpūtas vietās vai peldvietās aizliegta:
2.6.1. jebkāda augu vākšana, zaru laušana u.c. veida veģetācijas un zemsedzes bojāšana, kā arī
nesankcionēta rakšanas darbu veikšana;
2.6.2. ugunskuru dedzināšana, izņemot Stopiņu novada domes speciāli ierīkotās (no zālāja
norobežotās) vai norādītās vietās;
2.6.3. mājdzīvnieku (tai skaitā suņu, zirgu, kaķu, kazu u.c.) peldināšana, vešana pastaigās
turēšana, vai ganīšana;
2.6.4. atkritumu izbēršana vai uzglabāšana;
2.6.5. aktīvās atpūtas vietas vai peldvietas norobežošana ar žogiem;
2.7.Peldvietās aizliegta:
2.7.1. jebkāda veida autotransporta un citu transporta līdzekļu (izņemot velosipēdus, netraucējot
pludmales apmeklētājus) iebraukšana un novietošana, bez Stopiņu novada domes speciālas
atļaujas;
2.7.2. Izslēgts.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar: 2009.gada 16.septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 17/09)

2.7.3. ūdens transporta līdzekļu, deltaplānu pietauvošana, izņemot speciāli norādītās vietās.
3. Mazizmēra kuģošanas līdzekļu piestātnes izbūves un laipas uzstādīšanas
un ar to saistīta ūdensobjekta krasta stiprināšanas noteikumi.
3.1. Lai veiktu virszemes ūdensobjektu krasta nostiprināšanu saistībā ar mazizmēra kuģošanas
līdzekļu piestātnes būvniecību vai laipas uzstādīšanu, nepieciešams noteikt izmantojamās
ūdensobjekta krasta teritorijas un tās aizsargjoslas izmantošanas pakāpi un lietderību,
ievērojot Stopiņu novada teritorijas plānojumu un Latvijas Republikā spēkā esošos
normatīvos aktus un, veicot krasta izpētes darbus būvniecības vajadzībām.
3.2. Piestātne ir stacionāra būve ar vai bez krasta stiprinājuma, kuras būvniecībai nepieciešams
būvprojekts:
3.2.1. Piestātnes garums, ja tā novietota paralēli krastam uz ūdensobjekta krasta līnijas,
nedrīkst pārsniegt pusi no ūdensobjektam pieguļošās zemes vienības platuma, bet ne
vairāk par 12m un līdz 3m platumā. Piestātni būvē uz pāļiem vai režģveida konstrukcijām,
vai novieto uz pontoniem. Krasta nostiprinājuma un piestātnes vispārīgos konstruktīvos
risinājumus nosaka ar būvprojektu;
3.2.2. Piestātnes būvniecība ir iespējama tikai tādās ūdensobjekta vietās, kur ir pietiekams
dabīgais kuģošanas dziļums. Nepieciešamības gadījumos, veicot hidrotehnisko izpēti un
saskaņojot ar attiecīgām vides aizsardzības institūcijām, ir iespējams paredzēt izbūvēt
kuģošanas ceļu (fārvateru), lai sasniegtu konkrētā ūdensobjekta vidējo dziļumu.
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3.3. Laipa ir īslaicīgas lietošanas, vieglas konstrukcijas sezonas rakstura būve ūdensobjekta
krasta un ūdens saskares (pārejas) zonā:
3.3.1. Ja laipas garums nepārsniedz 12m un tā atrodas uz nekustāmā īpašuma īpašnieka,
tiesiskā valdītāja vai lietotāja zemes ūdensobjekta krasta joslā un tieši robežojas ar
ūdensobjektu, tad laipu uzstādot, nav nepieciešams izstrādāt būvprojektu;
3.3.2. Ja laipas garums pārsniedz 12m un to uzstāda bez krasta stiprināšanas, vai laipu uzstāda
(būvē) persona, kuras zemes gabalam (nekustāmajam īpašumam) nav tiešu robežu ar
ūdensobjektu vai to uzstāda (būvē) ūdensobjekta teritorijā (akvatorijā) pretī citai personai
piederošam zemes īpašumam, tad nepieciešams sagatavot (uzzīmēt) laipas skici, ko
saskaņo ar Stopiņu novada būvvaldi un zemes vai ūdensobjekta īpašnieku. Laipas
maksimālo garumu virs 12m ierobežo ūdensaugu dabīgā robežlīnija ar brīvo ūdens
laukumu un citi faktori, kas ir raksturīgi konkrētajam virszemes ūdensobjektam;
3.3.3. Ja laipu uzstāda, vienlaicīgi izbūvējot stacionāru krasta nostiprinājumu, tad šajā
gadījumā nepieciešams izstrādāt būvprojektu.
3.4. Sabiedriski nozīmīgu objektu (būvi), kuru iecerēts izvietot virszemes ūdensobjekta krastam
tuvāk par 50m, jāizvieto, ievērojot Aizsargjoslu likuma prasības un, pamatojot to ar
būvniecības ieceri kopā ar piekrastes ainavas analīzi un veicot tās publisko apspriešanu.
Ievērojot būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātus nosaka – atļaut vai neatļaut
uzsākt detālplānojuma izstrādi. Būvniecības ieceres apspriešanas rezultātus ievērtē
detālplānojuma projektā.
3.5. Jahtas ostas un/vai citu kuģošanas līdzekļu komerciālos nolūkos izmantojamas piestātnes
izmērus, būvniecībai izmantojamos materiālus un vizuālo pusi (būves iekļaušanos esošajā
vidē u.tml.), nosaka ar detālplānojumu.
3.6. Ja uz ūdensobjekta krasta līniju vērstā zemes gabala minimālais platums ir mazāks par 10m,
tad nekādu būvju ( krasta stiprinājumu, t.sk. akmeņu krāvumu, piestātņu, laipu u.c.)
būvniecība nav pieļaujama, izņemot tiesību aktos atļauto objektu būvniecību.
3.7. Ūdensobjektu 10m aizsargjoslā lēzenu un applūstošu ezeru krastu, arī palienēs, krasta
stiprināšana, teritorijas uzbēršana vai cita veida būvniecība nav pieļaujama, izņemot
gadījumus, kad šādas darbības nav pretrunā ar Stopiņu novada teritorijas plānojumu un ir
ievērotas normatīvo aktu prasības.
3.8. Ūdensobjekta 10m aizsargjoslā un ūdensobjekta zemūdens daļā aizliegts patvaļīgi veidot
akmeņu krāvumus, bet visā ūdensobjekta teritorijā aizliegts uzbērt (būvēt) salas un pussalas.
3.9. Krasta nostiprināšanu piekrastes zemes 10m aizsargjoslā var veikt tikai ūdensobjektam ar
stāvu krastu (kranti) vai vietās, kurās regulāras ūdenstransporta kustības dēļ ir mākslīgi
radīta ūdensobjekta daļas viļņošanās ar lielu viļņu uzrites augstumu (virs 0,3m no normālā
ūdenslīmeņa), vai ierīkojot mazizmēra kuģošanas līdzekļu (laivu, jahtu un motorizētā
ūdenstransporta) stacionāras vai sezonas piestātnes saskaņā ar būvprojektu.
3.10. Virszemes ūdensobjekta krasta 10m aizsargjoslā ir jāsaglabā biotopi un nav pieļaujama
krūmu un saglabājamo koku patvaļīga izciršana. Krastu nostiprinājumi un piestātnes
konstruktīvi jāierīko tā, lai tiktu saglabāta cilvēku pārvietošanās iespēja tauvas joslā.
3.11. Par drošības pasākumu ievērošanu piestātnes teritorijā un uz laipas atbild nekustāmā
īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, atbilstoši spēkā esošajiem LR tiesību
aktiem
4. Krasta erozijas (noskalošanas) novēršanas pasākumi.
4.1. Virszemes ūdensobjektu krastu papildus aizsardzībai, kas nepieciešama ūdens erozijas
ietekmes novēršanai vai samazināšanai krasta zonā, mazizmēra kuģošanas līdzekļu
piestātnēs vai pie laipām, ja tas nepieciešams, var veikt krasta papildus nostiprināšanu
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erozijas novēršanai un, ja tas nav pretrunā ar Stopiņu novada teritorijas plānojumu un ir
ievērotas normatīvo aktu prasības, kā arī ievērotas ūdenstilpnes krasta dabīgās īpatnības.
4.2. Erozijas novēršanai nepieciešamos virszemes ūdensobjekta krasta nostiprinājuma materiālus
izvēlas virszemes ūdensobjekta piekrastes īpašnieks, tiesiskai valdītājs vai lietotājs kopā ar
būvprojekta izstrādātāju būvprojekta izstrādes laikā. Gadījumos, kad būvprojekts nav
jāizstrādā, nepieciešams saskaņojums ar Stopiņu novada būvvaldi.
5. Ūdens transporta līdzekļu lietošanas kārtība
5.1.Aktīvās atpūtas vietas vai peldvietas tuvumā ūdens transporta līdzeklis drīkst stāvēt tikai ar
izslēgtu motoru.
5.2.Par ūdens transporta līdzekļa ekspluatāciju, par tā stāvēšanas drošību, kā arī par to, lai ūdens
transporta līdzekli neizmanto nepiederošas personas, ir atbildīgs ūdens transporta līdzekļa
īpašnieks.
5.3.Brauciena laikā uz kuģa ir jābūt:
5.3.1. kuģa reģistrācijas apliecībai un tehniskās apskates apliecinājumam saskaņā ar LR MK
01.03.2005. noteikumu Nr.158 "Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos"
prasībām;
5.3.2. kuģa lielumam un cilvēku skaitam atbilstošiem glābšanas līdzekļiem.
5.4.Jebkurā gadījumā ūdens transporta līdzeklim jābrauc ar tādu ātrumu, kas nodrošina iespēju
savlaicīgi novērst sadursmi.
5.5.Ūdens transporta līdzeklim, kas iet pret straumi, visos gadījumos jādod ceļš pa straumi
braucošam ūdens transporta līdzeklim.
5.6.Apdzīšana izdarāma tikai pietiekami plašos un taisnos ūdensceļa iecirkņos, ne tuvāk, kā 50
metru attālumā no apdzenamā ūdens transporta līdzekļa, neradot tam bīstamību ar saceltajiem
viļņiem.
5.7. Jebkurš ūdens transporta līdzeklis drīkst krustot cita ūdens transporta līdzekļa kursu tikai tā
lai netraucētu tā kustību. Izmainoties diviem pretim braucošiem ūdens transporta līdzekļiem,
jānodrošina gabarītos mazākā ūdens transporta līdzekļa drošība, samazinot braukšanas ātrumu
līdz minimālajam, un palielinot garām paiešanas distanci.
5.8. Aizliegts:
5.8.1. braukt ar nereģistrētiem kuģiem, kā arī ar citiem ūdens transporta līdzekļiem, kuriem uz
borta nav numura un kuru tehniskā gatavība nav pārbaudīta (nav izieta tehniskā apskate) saskaņā
ar LR MK 01.03.2005. noteikumu Nr.158 "Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos
ūdeņos" prasībām;
5.8.2. Izslēgts.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar: 2009.gada 16.septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 17/09)

5.8.3. iebraukt peldēšanai, kā arī sporta nodarbībām un citiem pasākumiem atvēlētajos un
apzīmētajos ūdeņos;
5.8.4. vadīt ūdens transporta līdzekli vai mācīt vadīt ūdens transporta līdzekli ja alkohola
koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles;
5.8.5. vadīt ūdens transporta līdzekli vai mācīt vadīt ūdens transporta līdzekli atrodoties
narkotisko, psihotropo, toksisko, citu apreibinošu vielu vai arī reakcijas ātrumu un uzmanību
samazinošu medikamentu iespaidā;
5.8.6. aizliegts vadīt ūdens transporta līdzekli vai mācīt vadīt ūdens transporta līdzekli esot
slimam vai arī tādā mērā nogurušam, ka tas var ietekmēt vadītāja darbspējas un ūdens satiksmes
drošību;
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5.8.7. no ūdens transporta līdzekļiem piesārņot ūdeni ar atkritumiem un naftas produktiem;
5.8.8. mazizmēra ūdens transporta līdzekļa kustības laikā pāriet no viena uz otru un to šūpot;
5.8.9. uzticēt kuģa, izņemot LR MK 01.03.2005. noteikumu Nr.158 "Noteikumi par kuģošanas
līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos" minētajos gadījumos, patstāvīgu vadīšanu personām, kurām
nav vadītāja tiesību;
5.8.10. pārsniegt ūdens transporta līdzekļa noteiktās kravnesības un uzņemamo pasažieru skaita
normas;
5.8.11. vadīt ūdens transporta līdzekli ar ātrumu, kas pārsniedz 5 km/h, tuvāk par 30 metriem no
peldētājiem;
5.8.12. bojāt, patvaļīgi uzstādīt vai noņemt navigācijas zīmes un ugunis;
5.8.13. bez speciālas atļaujas izmantot zvejas un makšķerēšanas rīkus.
5.9. Ūdens transporta līdzekļa vadītāja pienākums ir:
5.9.1. braukšanas un stāvēšanas (ārpus piestātnes) laikā gādāt par tā drošību;
5.9.2. ja uz ūdens transporta līdzekļa ir bērni līdz 12 gadu vecumam, nodrošināt, lai viņiem
brauciena laikā būtu uzģērbtas glābšanas vestes (jostas), bet, ja ir nelabvēlīgi meteoroloģiskie
apstākļi, nodrošināt, lai glābšanas vestes (jostas) uzģērbtu visi, kas atrodas uz tā;
5.9.3. pastāvīgi novērot apkārtējo situāciju, citu peldošo līdzekļu kustību un izvēlēties tādu
ātrumu, lai transporta līdzekļa radīto viļņu augstums un jauda neradītu bīstamību pārējiem ūdeņu
izmantotājiem, neizskalotu upes vai ūdenskrātuves krastus, piestātnes un saudzētu upes biofloru ;
5.9.4. avārijas vai nelaimes gadījumā uz ūdens ar cietušajiem, sniegt cietušajiem visu iespējamo
palīdzību un par notikušo nekavējoties informēt policiju un izsaukt neatliekamo medicīnisko
palīdzību;
5.9.5. uzrādīt kuģa vadīšanas apliecību un kuģa reģistrācijas dokumentus Valsts policijas,
pašvaldības policijas, vai citu kontrolējošo iestāžu, kuriem uz to ir tiesības, pārstāvjiem, ja viņi to
pieprasa.
5.10. Braukšana ar ūdensmotocikliem atļauta:
5.10.1. tikai pa upes vai ūdenskrātuves vidu, uzsākot un pabeidzot braukšanu perpendikulāri
krastam;
5.10.2. ielaišana ūdenī notiek tikai izmantojot tam speciāli paredzētas nobrauktuves.
5.11. Ūdensslēpošana un tai pielīdzināmi ūdenssporta veidi atļauti no krasta tikai speciāli
ierīkotās vietās, uzsākot un pabeidzot braukšanu perpendikulāri krastam;
5.12. Kuģu, citu mehānisku peldlīdzekļu, deltaplānu un citu tehnisku līdzekļu, kā arī publisko
ūdeņu izmantošana komerciāliem nolūkiem ir pieļaujama tikai ar Stopiņu novada domes izsniegtu
atļauju no labiekārtotām un speciāli šādām vajadzībām piemērotām vietām.
5.13. Ja ūdens transporta līdzekli iznomā, iznomātājs nodrošina nomniekam instruktāžu par
kuģošanas līdzekļa drošu izmantošanu un drošības aprīkojumu. Nododot kuģošanas līdzekli
lietošanai noteiktā akvatorijā, iznomātājs iepazīstina nomnieku ar satiksmes kārtību akvatorijā un
tās īpatnībām (piemēram, atvari, straumes, neapzīmētu peldvietu atrašanās vietas).
5.14. Apmācīt vadīt ūdensmotociklu var apmācītājam atrodoties krastā, ja apmācāmais ir drošas
sasniedzamības attālumā.
5.15. Visi privātie ūdenssporta pasākumi ir saskaņojami ne vēlāk kā 5 dienas pirms notikuma
Stopiņu novada domē ar izpilddirektoru.
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6.Administratīvā atbildība un soda uzlikšanas kārtība
6.1.Par šo Noteikumu neievērošanu uzlikt administratīvo sodu vai sastādīt administratīvo
pārkāpumu protokolu ir tiesīgas šādas amatpersonas:
6.1.1. Valsts policijas darbinieki;
6.1.2. Stopiņu novada Pašvaldības policijas darbinieki;
6.1.3. citas Stopiņu novada domes šim mērķim pilnvarotas amatpersonas;
6.1.4. citas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktas amatpersonas, kurām uz to ir
tiesības.
6.2.Administratīvo pārkāpumu lietas, pamatojoties uz sastādītajiem administratīvo pārkāpumu
protokoliem, izskata Stopiņu novada domes administratīvā komisija. Soda apmērs par šo
Noteikumu neievērošanu tiek noteikts proporcionāli nodarījuma smagumam, sekām un vainas
pakāpei.
6.3.Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpējus no šo Noteikumu pildīšanas un
pārkāpuma radīto seku novēršanas.
6.4.Administratīvais sods:
6.4.1. aktīvās atpūtas vietas vai peldvietas inventāra un novadā esošā sabiedriskā inventāra
(kabīnes, norādījuma zīmes, konteineri u.c.), būvju un inženierkomunikāciju bojāšana,
iznīcināšana vai patvaļīga pārvietošana - naudas sods no no 29 līdz 285 euro;
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar: 2013.gada 13.novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 20/13)

6.4.2. peldēšanās, iešana vai braukšana ar jebkura veida transportlīdzekli uz ledus vietās, kur tas
aizliegts - naudas sods no no 29 līdz 285 euro;
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar: 2013.gada 13.novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 20/13)

6.4.3. kuģošanas, zvejas un makšķerēšanas noteikumu neievērošana, ja par pārkāpumu nav
piemērojams sods saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu - naudas sods no no
29 līdz 285 euro;
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar: 2013.gada 13.novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 20/13)

6.4.4. Izslēgts.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar: 2009.gada 16.septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 17/09)

6.5.Sūdzības par šo noteikumu neievērošanu adresējamas Stopiņu novada domei vai Stopiņu
novada Pašvaldības policijai.
6.6.Iekasētais naudas sods tiek ieskaitīts Stopiņu novada domes pamatbudžetā.
7. Nobeiguma noteikumi
7.1. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Stopiņu novada domes
informatīvajā izdevumā “Tēvzemīte”.

