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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Lielvārdē

2016.gada 30.novembrī

Nr.31
(protokols Nr.29, punkts Nr.9)

Kārtība, kādā izmantojami Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā
esošie publiskie ūdeņi un to piekrastes zona
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta
pirmās daļas 2. un 4.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā izmantojami Lielvārdes novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā esošie publiskie ūdeņi un to piekrastes
zona.
2. Publisko ūdeņu un to piekrastes zonu, kas atrodas īpaši aizsargājamās dabas
teritorijās (dabas liegums „Daugava pie Kaibalas”, dabas parks „Ogres
ieleja”) izmantošanu nosaka šo īpaši aizsargājamo dabas teritoriju noteikumi.
3. Šo noteikumu mērķis ir nodrošināt personu drošību pie un uz publiskiem
ūdeņiem, saglabāt publisko ūdeņu un to krastmalu vides kvalitāti.
4. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām
Lielvārdes novada administratīvās teritorijas robežās.
5. Noteikumos lietoti šādi termini:
5.1. Atpūtas vieta pie ūdeņiem – labiekārtota teritorija ūdens objekta krastā
un tā tuvumā, kurā nodrošināta publiska piekļuve un publiskas funkcijas;
5.2. Būvvalde - Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Lielvārdes
novada būvvalde;
5.3. Krastmala - publiski pieejama josla gar virszemes ūdensobjekta krastu,
kas sākas no ūdens akvatorijas (no ūdens līmeņa) un nav mazāka par
tauvas joslu, izņemot, ja to nav iespējams ievērot sakarā ar esošo apbūvi;
5.4. Pašvaldība - Lielvārdes novada pašvaldība;
5.5. Paaugstinātas ledus bīstamības periods - laika periods, kuru Pašvaldība,
pamatojoties uz Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra
sniegto informāciju, noteikusi ar lēmumu, kas izsludināts, publicējot
Pašvaldības interneta tīmekļa vietnē;
5.6. Piestātne - labiekārtota vieta, kas paredzēta laivu vai citu kuģošanas
līdzekļu novietošanai;
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5.7. Publiskie ūdeņi - Daugavas un Ogres upes daļas, kas atrodas pašvaldības
administratīvās teritorijas robežās (atbilstoši Civillikuma 1102.panta
I pielikumam „Publisko ezeru un upju saraksts”);
5.8. Ūdens objekts - Daugavas vai Ogres upe.
II. Pludmaļu, atpūtas vietu pie ūdeņiem un publisko ūdeņu lietošanas
kārtība
6. Labiekārtotas pludmales vai atpūtas vietas publisko ūdeņu krastos var
izveidot Pašvaldība, kā arī jebkura cita juridiska vai fiziska persona, un to
izveidošana jāsaskaņo ar Pašvaldību.
7. Privātā nekustamā īpašumā iekārtotai publiskajai pludmalei jāizstrādā
pludmales lietošanas noteikumi un tie jāsaskaņo ar Pašvaldību.
8. Pašvaldībai piederošā teritorijā atrodas šādas atpūtas vietas:
8.1. „Daugavas iela” – Daugavas iela 20L, Lielvārde, Lielvārdes novads,
zemes vienības kadastra apzīmējums 74130020109 un Parka iela 3,
Lielvārde, Lielvārdes novads, zemes vienības kadastra apzīmējums
74130020520;
8.2. „Austriņu ceļš” – Austriņu ceļš, Lielvārde, Lielvārdes novads, zemes
vienības kadastra apzīmējums 74330020732.
9. Atpūtas vietai jābūt labiekārtotai ar:
9.1. atkritumu urnām,
9.2. tualetēm,
9.3. citiem labiekārtojuma elementiem - pēc nepieciešamības.
10. Atpūtas vietas īpašnieks vai valdītājs nodrošina:
10.1. teritorijas sakopšanu (atkritumu urnu iztukšošanu, zāles pļaušanu
u.tml.);
10.2. teritorijas labiekārtojuma elementu uzturēšanu tehniskajā kārtībā;
10.3. aizlieguma un/vai brīdinājuma zīmju izvietošanu pie ūdenstilpēm, ja ir
noteikts aizliegums personām atrasties to tuvumā un/vai aizliegums
peldēties konkrētajā ūdenstilpē.
11. Publiskajos ūdeņos un to krastmalās un atpūtas vietās aizliegts:
11.1. piegružot publiskos ūdeņus, to krastmalas ar atkritumiem;
11.2. bojāt inventāru un labiekārtojuma elementus;
11.3. iebraukt ar mehanizētajiem transportlīdzekļiem, izņemot glābšanas
darbiem paredzētos transportlīdzekļus, izņemot tam speciāli paredzētās
vietas;
11.4. mazgāties, izmantojot ķīmiskos mazgāšanās līdzekļus;
11.5. mazgāt transportlīdzekļus;
11.6. atrasties atpūtas vietā ar suņiem un citiem mājdzīvniekiem, peldināt un
mazgāt tos;
11.7. ierīkot un kurināt ugunskurus, izņemot īpaši tam ierīkotās un paredzētās
vietās;
11.8. peldēties bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem, bez pieaugušo
klātbūtnes;
11.9. atrasties uz ledus paaugstinātas ledus bīstamības periodā.
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12. Publiskajos ūdeņos aizliegts uzbraukt ar mehānisko transportlīdzekli uz
ledus, izņemot gadījumus, kad nepieciešams sniegt palīdzību vai
apsaimniekot ūdenstilpi, kā arī publiska pasākuma ietvaros, ja tas saskaņots
ar Pašvaldību un pasākuma organizators uzņemas atbildību par pasākuma
drošību.
13. Publiski pasākumi jāsaskaņo Pašvaldībā atbilstoši Publisku izklaides un
svētku pasākumu drošības likumā noteiktajām prasībām.
III.

Būvniecība publiskajos ūdeņos

14. Jebkāda veida būvniecība publiskajos ūdeņos jāsaskaņo Būvvaldē.
15. Jebkāda veida būvniecība krastmalā vai publiskajos ūdeņos veicama tā, lai
tiktu saglabāta pārvietošanās iespēja tauvas joslā.
16. Laipas uzstādīšanai nav nepieciešams izstrādāt būvprojektu, ja laipas garums
nepārsniedz 12 m Daugavas upes ūdenstilpē vai 6 m Ogres upes ūdenstilpē
un tā atrodas uz nekustamā īpašuma īpašnieka vai tiesiskā valdītāja, kas veic
laipas uzstādīšanu, zemes ūdensobjekta krasta joslā un tieši robežojas ar
ūdensobjektu.
17. Būvprojektu nepieciešams izstrādāt šādos gadījumos:
17.1. ja laipas garums pārsniedz 16.punktā noteikto garumu un to uzstāda bez
krasta stiprināšanas un/vai
17.2. laipu uzstāda (būvē) persona, kas nav nekustamā īpašuma, kura
teritorijā laipa tiek uzstādīta (būvēta) īpašnieks vai tiesiskais valdītājs
un/vai
17.3. laipu uzstāda, izbūvējot krasta nostiprinājumu vai laivu piestātni.
18. Patvaļīga akmeņu krāvumu veidošana, salu, pussalu uzbēršana vai būvēšana
publiskajos ūdeņos ir aizliegta.
IV.

Drošība publiskajos ūdeņos

19. Braucot ar kuģošanas līdzekļiem, uzturēties vismaz 30 metru attālumā no
cilvēkiem ūdenī, uzsākt un pabeigt braukšanu perpendikulāri krastam.
20. Kuģošanas līdzekļu ielaišana ūdenī pieļaujama, izmantojot tam speciāli
paredzētas nobrauktuves.
21. Ūdensslēpošana un tai līdzīgi ūdens sporta veidi atļauti no krasta vai laipas,
uzsākot un pabeidzot braukšanu perpendikulāri krastam.
22. Atpūtas vietās ūdensslēpošana un tai līdzīgi ūdens sporta veidi atļauti no
krasta vai laipas, tikai tam speciāli ierīkotās vietās, uzsākot un pabeidzot
braukšanu perpendikulāri krastam.
V. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par
noteikumu neievērošanu
23. Kontrolēt saistošo noteikumu izpildi, fiksēt pārkāpumus, ierosināt
administratīvā akta, kas uzliek adresātam par pienākumu izpildīt noteiktu
darbību un/vai veikt lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā, izdošanu,
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sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus atbilstoši savai kompetencei ir
tiesīgi:
23.1. Būvvaldes būvinspektors;
23.2. Lielvārdes novada pašvaldības policija.
24. Par šo noteikumu neievērošanu:
24.1. fiziskajām personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz
28,00 euro, juridiskajām personām - uzliek naudas sodu līdz
142,00 euro,
24.2. atkārtota pārkāpuma gadījumā - fiziskajām personām uzliek naudas
sodu no 28,00 euro līdz 142,00 euro, juridiskajām personām uzliek
naudas sodu no 142,00 euro līdz 426,00 euro.
25.Lietas par šo noteikumu pārkāpumiem izskata Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs

I. Balodis
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