APSTIPRINĀTI
ar domes 31.03.2011. lēmumu Nr.118
(prot.Nr.3, 16.&)
PRECIZĒTI
ar domes 30.06.2011. lēmumu Nr.290
(prot.Nr.7, 14.&)

Ilūkstes novada pašvaldības 2011.gada 31.marta saistošie noteikumi Nr. 4/2011

„Par kārtību, kādā izmantojami un apsaimniekojami Ilūkstes novada
pašvaldības administratīvās teritorijas ūdeņi”
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta
pirmās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas
16.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta
trešo daļu
I .Vispārīgie jautājumi
1. Šie noteikumi tiek ieviesti, lai uzturētu tīrību un kārtību Ilūkstes novada administratīvajā
teritorijā, paaugstinātu drošību uz un pie ūdeņiem.
2. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām Ilūkstes novada pašvaldības
administratīvās teritorijas robežās.
3. Par šo noteikumu pārkāpšanu personas sauc pie atbildības atbilstošo šajos noteikumos
noteiktajai atbildībai.
4. Šo noteikumu izpildes kontroli veic:
4.1. valsts policija;
4.2. pašvaldības pilnvarotas amatpersonas;
4.3. Ilūkstes novada pašvaldības pārvalžu vadītāji.

II. Peldvietas, atpūtas vietas ezeru krastos, to apsaimniekošana un lietošanas kārtība
5. Peldvietas un atpūtas vietas ezeru krastos var izveidot Ilūkstes novada pašvaldība vai citas
personas, saskaņojot vietas ar Ilūkstes novada pašvaldību.
6. Peldvietas dabā apzīmē:
6.1. krastā ar informatīvajām zīmēm, kuras izvieto peldvietas sākumā un beigās;
6.2. ūdenī ar bojām, kas izvietotas ne retāk kā ik pa 20 metriem.
7. Peldvietās un atpūtas vietās jābūt izvietotiem atkritumu konteineriem, kas regulāri un
savlaicīgi tiek izvesti, lai nepieļautu apkārtējās vides piesārņojumu.

8. Peldvietās tiek ierīkotas pārģērbšanās kabīnes, apzīmētas un noteiktas automašīnu
stāvvietas un izvietotas tualetes.
9. Peldvietās aizliegta:
9.1. jebkāda veida transportlīdzekļu iebraukšana un novietošana (izņemot velosipēdus,
netraucējot pludmales apmeklētājus, kā arī citiem transportlīdzekļiem uz speciāli
paredzētām vietām vai transportlīdzekļiem, kas nodrošina nepieciešamos peldvietas
apsaimniekošanas darbus ar Ilūkstes novada pašvaldības atļauju);
9.2. jebkāda augu vākšana, zaru laušana un cita veida veģetācijas, kā arī nesankcionēta
rakšanas darbu veikšana;
9.3. ugunskuru dedzināšana, izņemot ierīkotās (no zālāja norobežotās) vai norādītās vietās;
9.4. mājdzīvnieku (tai skaitā suņu, zirgu, kaķu, kazu u.c.) peldināšana, vešana pastaigās,
turēšana vai ganīšana;
9.5. atkritumu izbēršana vai uzglabāšana;
9.6. peldvietas norobežošana ar žogiem;
9.7. ūdenstransporta līdzekļu, tai skaitā ūdens velosipēdu izmantošana.
10. Konkrēto ūdenstilpi var aprīkot ar aizlieguma vai ierobežojošām zīmēm, kas nosaka ūdens
satiksmes ierobežojumus, vai brīdinājuma zīmēm, kas brīdina vadītājus par ūdens satiksmes
īpatnībām un nosaka ūdens satiksmes režīmu konkrētajā ūdenstilpē.

III. Administratīvā soda uzlikšanas kārtība
11. Par šo noteikumu neievērošanu sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu un uzlikt
administratīvo sodu ir tiesīgas šādas amatpersonas:
11.1. Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs;
11.2. valsts policijas darbinieki;
11.3. Ilūkstes novada pašvaldības izpilddirektors;
11.4. Ilūkstes novada Administratīvās komisijas priekšsēdētājs un komisijas locekļi;
11.5. Ilūkstes novada pašvaldības pārvalžu vadītāji.
12. Administratīvo pārkāpumu lietas, pamatojoties uz sastādītajiem administratīvo pārkāpumu
protokoliem, izskata Ilūkstes novada Administratīvā komisija, ja Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā nav noteikts citādi.
13. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo noteikumu pārkāpējus no šo noteikumu pildīšanas
un pārkāpuma radīto seku novēršanas, kā arī no nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas saskaņā ar
normatīvajiem aktiem.
14. Administratīvaias sods, ja atbildība nav paredzēta saskaņā ar Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksu, piemērojams par turpmāk minētajiem pārkāpumiem:
14.1. peldvietas inventāra un novadā esošā sabiedriskā inventāra (kabīnes, norādījuma
zīmes, konteineri u.c.), būvju un inženierkomunikāciju bojāšana, iznīcināšana vai patvaļīgā
pārvietošana- naudas sods līdz 50 latiem;
14.2. peldēšanās un uziešana uz ledus vietās, kur tas aizliegts- naudas sods līdz 50 latiem;
14.3. ūdenstilpes ūdens satiksmes režīma konkrētajā ūdenstilpē pārkāpšana, ja ūdenstilpe ir
aprīkota ar aizlieguma vai brīdinājuma zīmēm – naudas sods līdz 50 latiem.

IV. Noslēguma jautājums
15. Šie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to ievietošanas pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Ilūkstes Novada Vēstis”.
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