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ŪDENS TŪRISMA INVENTĀRA IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Noteikumi nosaka Riebiņu novada domes īpašumā esošā ūdens tūrisma inventāra 

(katamarāni, ūdens velosipēdi, sup dēļi (ang. Stand Up Paddle Board), airu laivas, 

ūdens bumbas un zorba bumbas, motorlaiva – turpmāk inventārs) nodošanu lietošanā 

individuālajiem inventāra lietotājiem Riebiņu novada teritorijā. 

1.2. Noteikumi ir saistoši ikvienam ūdens inventāra lietotājam. 

 

2. Mērķis 

2.1. Noteikt inventāra atrašanās vietu un atbildīgās personas; 

2.2. Noteikt inventāra izmantošanas kārtību, izsniegšanas un atgriešanas noteikumus. 

 

3. Inventāra atrašanās vieta un atbildīgās personas 

 

3.1. Ūdens tūrisma inventārs (katamarāni, ūdens velosipēdi, sup dēļi, airu laivas, ūdens bumbas 

un zorba bumbas) nodošana un pieņemšana notiek: 

3.1.1. Bicānu ezerā – Gelenovas parkā, Riebiņu novada Rušonas pagastā pašvaldības 

īpašuma (kadastra nr. 76700090087) krasta zonā pie inventāra īpašnieka pārstāvja, tālr. 

65392891, 29538236. 

3.1.2. Eikša ezerā – Ūdensslēpošanas bāzē “Bašķi”, Riebiņu novada Rušonas pagastā 

“Bašķos”, īpašuma krasta zonā pie inventāra īpašnieka pārstāvja, tālr. 26489663. 

3.2. Inventārs pieejams lietošanā darba dienās no plkst. 12:00 – 20:00, brīvdienās no plkst. 

10:00 – 20:00 (atgriešanās laiks krastā), vai pēc vienošanās. 

3.3. Inventāra izsniedzējs patur tiesības atteikt lietot inventāru neatbilstošos laika apstākļos. 

3.4. Individuāli izbraucieni ar motorlaivu (max 5 sēdvietas) notiek personīgi piesakoties vismaz 

vienu dienu iepriekš un saskaņojot precīzu izbrauciena laiku un vietu Riebiņu novada 

domes tehniskajā daļā, tālr. 65326501. 

 

4. Inventāra izmantošanas kārtība, izsniegšana un atgriešana 

 

4.1. Inventārs paredzēts lietošanai Riebiņu novada ūdeņos, tas tiek izsniegts un atgriezts 

pašvaldības īpašumā Gelenovas parkā un ūdensslēpošanas bāzē “Bašķi” piederošajās krasta 

zonās.  

4.2. Inventāra maksimālais izmantošanas laiks: katamarāni, ūdens velosipēdi, airu laivas - trīs 

stundas, SUP dēļi, ūdens un zorba bumbas – viena stunda.  

4.3. Inventārs, izņemot motorlaivu, tiek nodots lietošanā bez maksas.  

4.4. Motorlaivai lietotājs kompensē degvielas izmaksas atbilstoši ceļazīmē nobrauktajiem km 

un patērētajam laikam ( 4. pielikums).  

4.5. Inventāra īpašnieka pārstāvim ir tiesības atteikties izsniegt inventāru, ja ir aizdomas, ka 

inventāra lietotājs ir alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu ietekmē. 

4.6. Pirms inventāra izsniegšanas tiek sastādīts ūdens inventāra patapinājuma līgums ( 

1.pielikums)  un pieņemšanas – nodošanas akts (2.pielikums), kurā norādīti inventāra 

lietotāja rekvizīti, inventāra vienību skaits, izsniegšanas laiks, paredzamais inventāra 

atgriešanas laiks.  



4.7. Inventāra lietotājs var būt pilngadīga persona, kas uzņemas atbildību par saņemto 

inventāru, parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu un uzrāda derīga personu identificējošu 

dokumentu. 

4.8. Inventāra lietotājs uzņemas atbildību par tā aizbildnībā esošas nepilngadīgās personas 

drošību uz ūdens un tās rīcības rezultātā citām personām un inventāra īpašniekam nodarīto 

kaitējumu. 

4.9. Inventāra lietotājs var izmantot inventāru tikai tā paredzētajam lietošanas mērķim, lietojot 

inventāru, apņemas ievērot atbilstošu rūpību un piesardzību.  

4.10. Inventāra lietotājs uzņemas pilnu atbildību par savu veselību, dzīvību un ir atbildīgs, lai 

izvēlētais pakalpojums nepārsniedz viņa meistarību un neapdraud citus lietotājus. 

4.11. Izmantojot inventāru tā lietotājam obligāti nepieciešama drošības veste.  

4.12. Inventāra lietotājs nodrošina inventāra saglabāšanu, kā arī veic jebkādus nepieciešamos 

pasākumus, lai novērstu inventāra pazaudēšanu vai zādzību. 

4.13. Ja inventāra lietotājs neatgriež inventāru vai, saņemot inventāru, īpašnieka pārstāvis 

konstatē, ka tas ir sabojāts, un bojājumus nav iespējams novērst, inventāra lietotājs maksā 

īpašniekam attiecīgā inventāra vērtību. 

4.14. Inventāra lietotājs apliecina, ka ir iepazinies ar Ūdens tūrisma inventāra izmantošanas 

privātuma politiku (3.pielikums). 
 

 

Riebiņu novada domes priekšsēdētājs 

 Pēteris Rožinskis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ūdens tūrisma inventārs iegādāts projekta 

Nr. LLI – 349 “Ekotūrisma attīstība 

Latvijā un Lietuvā izmantojot ūdens 

resursus” (“Learn Eco Travel”), Interreg V 

– A Latvijas – Lietuvas programmas 2014. 

– 2020. gadam ietvaros. 


