
 
 
 
 
 

 
SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 

Ilūkstē 
      

2011.gada 30.jūnijā                                                                    Nr. 7., 14.& 
                                                                       Lēmums Nr. 290 

 
Par grozījumiem  2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.4/2011 

„Par kārtību, kādā izmantojami un apsaimniekojami Ilūkstes novada 
pašvaldības administratīvās teritorijas ūdeņi” 

             
Izskatot Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

2011.gada 27.maija atzinumu par 31.03.2011.saistošajiem noteikumiem „Par kārtību, kādā 
izmantojami un apsaimniekojami Ilūkstes novada pašvaldības administratīvās teritorijas ūdeņi”, 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45.pantu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET – 
nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 

1. Izslēgt no 2011.gada 31.marta saistošajiem noteikumiem Nr.4/2011 „Par kārtību, kādā 
izmantojami un apsaimniekojami Ilūkstes novada pašvaldības administratīvās teritorijas 
ūdeņi”: 

     1.1.  lietoto terminu skaidrojumu; 

     1.2.  III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X nodaļas ar apakšpunktiem; 

     1.3.  punktus 11.1.8.3. , 11.1.8.4., 11.1.8.5., 11.1.8.6., 11.1.8.7., 11.1.7.8., 11.1.8.9. 

2. Papildināt II nodaļu „Peldvietas, atpūtas vietas ezeru krastos, to apsaimniekošana un 
lietošanas kārtība” ar 2.6.punktu šādā redakcijā „ Konkrēto ūdenstilpni 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.” 

3. Izteikt 1.1.punktu šādā redakcijā „Šie noteikumi tiek ieviesti, lai uzturētu tīrību un kārtību 
Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā, paaugstinātu drošību uz un pie ūdeņiem”. 

4. Papildināt III nodaļu „Administratīvā soda uzlikšanas kārtība” ar punktu 3.4.3. šādā 
redakcijā:  „ūdenstilpes ūdens satiksmes režīma konkrētajā ūdenstilpnē pārkāpšana, ja 
ūdenstilpe ir aprīkota ar aizlieguma vai brīdinājuma zīmēm – naudas sods līdz 50 latiem.” 

5. Pēc augstākminēto grozījumu veikšanas numurēt 2011.gada 31.marta saistošo noteikumu 
Nr.4/2011 „Par kārtību, kādā izmantojami un apsaimniekojami Ilūkstes novada pašvaldības 
administratīvās teritorijas ūdeņi” nodaļas, nodaļu punktus un apakšpunktus atbilstoši 
secībai. 

6. Apstiprināt 2011.gada 31.marta saistošos noteikumus Nr.4/2011 „Par kārtību, kādā 
izmantojami un apsaimniekojami Ilūkstes novada pašvaldības administratīvās teritorijas 
ūdeņi” jaunā redakcijā. 

Pielikumā: Ilūkstes novada pašvaldības 2011.gada 31.marta saistošie noteikumi Nr. 4/2011 „Par 
kārtību, kādā izmantojami un apsaimniekojami Ilūkstes novada pašvaldības administratīvās 
teritorijas ūdeņi”  jaunā redakcijā uz 2 lapām.  

 
Sēdes vadītājs        Stefans Rāzna 
 



 

 
 


