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Riebiņu novada Riebiņu pagastā
APSTIPRINĀTI
Riebiņu novada domes
2016.gada 20.decembra sēdē;
lēmums Nr.10 (protokols Nr.17)

„PUBLISKO UN PAŠVALDĪBAS ŪDENSTILPJU, TO SALU UN PIEKRASTES ZONAS
UZTURĒŠANAS UN SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI RIEBIŅU NOVADĀ”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 2.un 4.punktu un
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5.pantu
Riebiņu novada domes 15.03.2016 domes sēdes protokola Nr. 5 lēmums Nr. 13
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Riebiņu novada publisko un pašvaldības ūdenstilpju (turpmāk tekstā – ūdenstilpes), to salu un
piekrastes zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumos (turpmāk tekstā – Noteikumi) lietoto
terminu skaidrojumi:
1.1.1. Piekrastes zona – 10m tauvas josla ap ūdenstilpēm, ieskaitot upju iztekas, līdz privāto
ūdenstilpju krasta zonai vietās, kur privātās ūdenstilpes atrodas tuvāk par 10m no publisko un
pašvaldības ūdenstilpju krasta ūdens līnijas;
1.1.2. Mazizmēra kuģošanas līdzekļi ir mehāniskie ūdens transportlīdzekļi, kas atbilst Latvijas
Republikas Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem Nr.213 „Ceļu satiksmes drošības direkcijā
reģistrējamo kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtība”.
1.1.3. Mehāniskais transportlīdzeklis — pašgājējs transportlīdzeklis, kas pārvietojas pa ceļu ar savu
enerģiju (tai skaitā traktortehnika un trolejbuss), izņemot sliežu transportlīdzekļu, kas atbilst Latvijas
Republikas Ceļu satiksmes likumam, spēkā no 04.11.1997.;
1.1.4.Riebiņu novada publiskās un pašvaldības ūdenstilpnes ir Bicānu, Jašas, Kategrades, Eikša,
Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Salkas, Mazā Salkas, Salmeja un Rušona ezeri, Zolvas ezers, Lielais
Ostrovas ezers, un valsts nozīmes ūdensnotekas - Maltas, Feimankas, Ošas, Jašas, Rušenīcas,
Malmutes, Saunas, Preiļupe, Jaša, Rušonīca, Čornaja, Malmute, Zvergža, Varaža upes.
1.2. Noteikumi tiek ieviesti, lai ūdenstilpēs, to salās un piekrastes zonā nodrošinātu sabiedrisko kārtību,
atturētu personas no pārkāpumu izdarīšanas, uzturētu sanitāro tīrību un nodrošinātu šo ūdenstilpju, to salu
un piekrastes zonas ekoloģisko aizsardzību. Noteikumi paredz, kāda kārtība ir jāievēro šajās ūdenstilpēs,
to salās un piekrastes zonā, kā arī nosaka, kādas sankcijas pret šo Noteikumu pārkāpējiem var tikt
piemērotas šo Noteikumu neievērošanas gadījumos.
1.3. Noteikumi ir saistoši visā Riebiņu novada publisko un pašvaldības ūdenstilpju (pilns šo ūdenstilpju
uzskaitījums šo noteikumu pielikumā), to salu un piekrastes zonas teritorijā visām personām, kas uzturas
šajā teritorijā. Personas, kas pārkāpj šos Noteikumus, ir saucamas pie administratīvās atbildības šajos
Noteikumos paredzētajā kārtībā un apmēros, ja viņu darbībā nav paredzēta Latvijas Republikas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktā administratīvā atbildība.
1.4. Kontroli par šo Noteikumu ievērošanu un izpildi veic un administratīvo pārkāpumu protokolus
sastādīt ir tiesīgas šādas amatpersonas:
1.4.1. Riebiņu novada pašvaldības kārtībnieki;
1.4.2. Valsts vides dienesta inspektori;
1.4.3. Valsts vides dienesta pilnvarotās personas;
1.4.4. Valsts policijas amatpersonas;

1.4.5. Riebiņu novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītāji;
1.4.6. Riebiņu novada domes pilnvarotās personas.
1.5. Šo Noteikumu pārkāpuma konstatēšanas vietā sodīt vainīgo personu uzliekot naudas sodu (bez
administratīvā protokola sastādīšanas, izsniedzot noteikta parauga kvīti) līdz EUR 30,00, ja pārkāpējs to
neapstrīd, ir tiesīgas šādas amatpersonas:
1.5.1Riebiņu novada pašvaldības kārtībnieki;
1.5.2. Riebiņu novada pašvaldības pilnvarotās personas.
1.6. Ja pārkāpējs atsakās no uzliktās naudas soda samaksas uz vietas vai pārkāpums paredz naudas sodu,
kas pārsniedz uz vietas iekasējamās soda naudas apmēru, administratīvā pārkāpuma lietu izskatīt un sodīt
vainīgo personu var Riebiņu novada pašvaldības administratīvā komisija.
1.7. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpēju no šo Noteikumu pārkāpuma rezultātā nodarīto
materiālo zaudējumu atlīdzināšanas.
1.8. Par nepilngadīgo personu vecumā līdz 16 gadiem izdarītajiem pārkāpumiem atbild šo personu vecāki
vai aizgādņi.
1.9. Ikviens nekustamā īpašuma īpašnieks vai nekustamā īpašuma apsaimniekotājs pašvaldības
administratīvajā teritorijā ir atbildīgs par sava nekustamā īpašuma teritorijas sakopšanu.
2. Noteikumi ūdenstilpnēm, kuras atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
2.1. Jašas un Bicānu ezeri atrodas dabas lieguma „Jašas – Bicānu ezers” teritorijā. Dabas liegums „Jašas
– Bicānu ezers” aizsargājamās teritorijas statusu ieguva 2004. gada aprīlī (08.04.2004, noteikumi Nr.266
"Grozījumi. MK not. nr. 212 “Par dabas liegumiem”).
Saimnieciskās darbības ierobežojumi Jašas un Bicānu ezera akvatorijā un piekrastes zonā tiek noteikti
atbilstoši izstrādātajam „Dabas lieguma „Jašas – Bicānu ezers”” dabas aizsardzības plānam.
Veicot darbības dabas liegumā ”Jašas – Bicānu ezers” nepieciešams ievērot LR 07.04.1993. likuma ”Par
īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām” un LR MK 31.03.2010. noteikumu Nr.264 „Īpaši aizsargājamo
dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, un “Dabas lieguma ”Jašas – Bicānu
ezers” dabas aizsardzības plāna prasības.
2.2. Salmeja un Kaučera ezeri atrodas aizsargājamo ainavu apvidus teritorijā. Aizsargājamo ainavu
apvidus „Kaučers”, kā aizsargājamās teritorijas statusu ieguva 2004. gada aprīlī (Ministru Kabineta
noteikumi nr. 69, grozījumi, 08.04.2004.). Aizsargājamo ainavu apvidus ir iekļauts Eiropas nozīmes
aizsargājamo teritoriju tīklā (likums “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, grozījumi,15.09.2005.).
Saimnieciskās darbības ierobežojumi Salmeja un Kaučera ezera akvatorijā un piekrastes zonā tiek noteikti
atbilstoši izstrādātajam „Aizsargājamā ainavu apvidus ”Kaučers” dabas aizsardzības plānam.
Veicot darbības Aizsargājamo ainavu apvidus „Kaučers” nepieciešams ievērot LR 07.04.1993. likuma
”Par īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām” un LR MK 31.03.2010. noteikumu Nr.264 „Īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” un „Aizsargājamā
ainavu apvidus ”Kaučers” dabas aizsardzības plāna prasības.
2.3. Saskaņā ar likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” spēkā no 07.04.1993. 39. pantu
“Personas, kas pārkāpušas aizsargājamās teritorijas aizsardzības un izmantošanas noteikumus, saucamas
pie administratīvās atbildības, kriminālatbildības vai citas atbildības saskaņā ar Latvijas Republikas
likumiem.”
2.3.1. Par mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanās, tajā skaitā stāvēšanas vai apstāšanās noteikumu
pārkāpšanu īpaši aizsargājamā dabas teritorijās — naudas sods transportlīdzekļa īpašniekam EUR 100.
2.3.2. Par normatīvajos aktos noteikto sugu un biotopu aizsardzības prasību pārkāpšanu – naudas sods
fiziskajām personām no piecpadsmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot nelikumīgi iegūtos īpaši
aizsargājamo sugu īpatņus un to daļas, bet juridiskajām personām - no septiņdesmit līdz tūkstoš
četrsimt euro, konfiscējot nelikumīgi iegūtos īpaši aizsargājamo sugu īpatņus un to daļas.
Par darbībām bez atļaujas, kas nepieciešama saskaņā ar sugu un biotopu aizsardzību regulējošiem
normatīvajiem aktiem, vai par attiecīgajā atļaujā minēto nosacījumu pārkāpšanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām
- no septiņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.
2.3.3. Par normatīvajos aktos noteikto īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un izmantošanas
prasību pārkāpšanu - naudas sods fiziskajām personām no trīsdesmit līdz tūkstoš euro, bet juridiskajām
personām — no divsimt astoņdesmit līdz divtūkstoš simt euro.
3. Sevišķie noteikumi

3.1. Par nereģistrētas laivu piestātnes izmantošanu, laivu un citu ūdens mehānisko transporta līdzekļu
nomu, to nolaišanu ūdenī vai turēšanu (izņemot īslaicīgu – līdz 24 stundām) ārpus reģistrētām piestātnēm
uzliek naudas sodu EUR 30,00.
3.2. Par plostu, laivu, motorlaivu, kuteru, jahtu un ūdens motociklu (izņemot Valsts kontrolējošajām
institūcijām piederošo un darba pienākumu veikšanai izmantoto) izmantošanu ūdenstilpnēs laika periodā
no ledus izkušanas brīža līdz 30.aprīlim, uzliek naudas sodu EUR 50,00.
3.3. Par plostu, laivu, motorlaivu, kuteru, jahtu un ūdens motociklu, kuru motora jauda ir lielāka par 3,7
kW (izņemot Valsts kontrolējošajām institūcijām piederošo un darba pienākumu veikšanai izmantoto)
izmantošanu Riebiņu ūdenstilpnēs laika periodā no 1.maija līdz 1.jūnijam, uzliek naudas sodu EUR
30,00.
3.4. Par mazizmēra vai citu mehānisko ūdens transportlīdzekļu atstāšana bez uzraudzības, kā rezultātā
minētais mazizmēra vai cits kuģošanas līdzeklis brīvi dreifē ūdenstilpē, uzliek naudas sodu EUR 50,00.
3.5. Par mazizmēra vai citu mehānisko ūdens transportlīdzekļu nogremdēšanu ūdenstilpēs, uzliek naudas
sodu EUR 100,00.
3.6. Par ūdenstilpē nogremdēta mazizmēra vai cita mehāniskā ūdens transportlīdzekļa neizcelšanu no
ūdenstilpes un nenogādāšanu krastā, uzliek naudas sodu EUR 100,00. 3.7. Par mehāniskā
transportlīdzekļu nogremdēšanu ūdenstilpēs, uzliek naudas sodu EUR 300,00.
3.8. Par ūdenstilpē nogremdēta mehāniskā transportlīdzekļa neizcelšanu no ūdenstilpes un nenogādāšanu
krastā, uzliek naudas sodu EUR 300,00.
3.9. Par acīm redzami bojātas vai lietošanai neizmantojama mazizmēra vai citu mehānisko ūdens
transportlīdzekļu turēšanu ūdenstilpē vai tās piekrastes zonā (bojāta mazizmēra vai cita mehāniskā ūdens
transportlīdzekļa novākšanu nodrošina tā īpašnieks vai valdītājs vai par īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem
– ūdenstilpnes apsaimniekotājs) uzliek naudas sodu EUR 70,00.
3.10. Par braukšanu ar motorlaivām un ūdens motocikliem ūdenstilpēs ierīkotajās peldvietās, ja tas nav
saistīts ar specializēto dienestu darbību, šo teritoriju apsaimniekošanu vai uzraudzību, pārkāpumā
vainojamajai personai uzliek naudas sodu EUR 50,00.
3.11. Par noteiktā maksimālā ātruma 15km/h ierobežojuma pārkāpšanu, pārkāpumā vainojamajai personai
uzliek naudas sodu EUR 30,00.
3.12. Par izbraukšanu ar automobili, traktortehniku uz ledus, braukšanu pa ledu ūdenstilpnēs, izņemot
gadījumu, kad tiek izmantota pašvaldības speciāli ierīkota auto 4 trase un ierādīta vieta šo transporta
līdzekļu uzbraukšanai uz ledus vai nepieciešams sniegt palīdzību, kā arī apsaimniekot ūdenstilpni, uzliek
naudas sodu EUR 100,00(izņemot kvadriciklus, triciklus, sniega motociklus).
3.13. Par ūdenstilpju krastu, salu, kā arī ūdenstilpju ledus piesārņošanu, izmetot vai atstājot sīkus sadzīves
u.c. atkritumus (piemēram, pudeles, papīrus u.c.), uzliek naudas sodu EUR 30,00.
3.14. Par ugunskuru kurināšanu un telšu uzstādīšanu ūdenstilpju piekrastes zonā, izņemot tam speciāli
norādītās un ierīkotās vietās, uzliek naudas sodu EUR 40,00.
3.15. Par automašīnu, traktortehnikas un citu mehānisko transporta līdzekļu, izņemot velosipēdus,
apstāšanos vai stāvēšanu ūdenstilpju piekrastes zonā (10m joslā no krasta līnijas), tam nepiemērotās
vietās, uzliek naudas sodu EUR 50,00.
3.16. Par lēkšanu ūdenī no ūdenstilpju tiltiem, uzliek naudas sodu EUR 20,00.
3.17. Par sava nekustamā īpašuma teritorijas sakopšanu un neapsaimniekošanu, īpašniekam uzliek naudas
sodu EUR 150,00.
4. Pārejas noteikumi
4.1. Laivu un citu mehānisko ūdens transportlīdzekļu piestātnes (slēgta tipa – „laivu novietnes”, atklāta
tipa) līdz 2017.gada 31.decembrim reģistrējamas Riebiņu novada pašvaldībā. Līdz 2017.gada
31.decembrim reģistrētās laivu piestātnes nodrošināmas ar to reģistrācijas numuriem, ko piešķir Riebiņu
novada pašvaldība. Laivu piestātnes reģistrācijas numurs uzkrāsojams uz slēgtas laivu piestātnes ieejas
durvīm un laivas izbraukšanas vārtiem, bet atklāta tipa piestātnēs – uz zemē nostiprināta koka, pret
ūdenstilpi vērstas, plaknes ne zemāk kā 1,5m augstumā no zemes. Laivu piestātnēm nosaka un Riebiņu
novada pašvaldība reģistrē par to tehnisko stāvokli atbildīgo personu.
4.2. Atbildība par šo noteikumu 3.1.punktā noteikto pārkāpumu tiek piemērota no 2018.gada 1.janvāra.
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Pēteris Rožinskis

