Saistošie noteikumi
2013.gada 10.jūlijā

Siguldā

Nr.16
(prot. Nr.15, §9)

Jūdažu ezera aizsardzības un uzturēšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 2.punktu
2005.gada 1.marta noteikumiem Nr.158
”Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos”
26..6.apakšpunktu

* ar grozījumiem, kas izdarīti ar Siguldas novada Domes 2014.gada 28.maija Saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Par
grozījumiem 2013.gada 10.jūlija saistošajos noteikumos Nr.16 „Jūdažu ezera aizsardzības un uzturēšanas
noteikumi” (prot.Nr.15, §9)” (prot.Nr.11, §15)

1. Vispārīgie dati, termini un skaidrojums
1.1. ūdens objekta nosaukums - Jūdažu ezers.
1.2. atrašanās vieta - Jūdažu ciems, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
1.3. ūdens objekta veids - dabīga ūdenstilpe – publiskais ezers;
1.4. virsmas laukums normālam ūdens līmenim 32,7 ha;
1.5. ūdens objekta garums 1,84 km;
1.6. ūdens objekta lielākais platums 0,3 km;
1.7. krasta līnijas garums 5,3 km.
Aizsargjosla – 100 metrus plata sauszemes josla gar ezera krastu, kuru uzdevums ir aizsargāt
dažāda veida (gan dabiskus, gan mākslīgus) objektus no nevēlamas ārējās iedarbības, nodrošināt
to ekspluatāciju un drošību vai pasargāt vidi un cilvēku no kāda objekta kaitīgās ietekmes.
Rekreācija – atpūtas, sporta un tūrisma organizēšana; ar brīvā laika izmantošanu saistīta
sabiedrības sfēra.
Tauvas josla - 10 metrus plata sauszemes josla gar ezera krastu, kas paredzēta ar zveju vai
kuģošanu saistītām darbībām un kājāmgājējiem.
2. Vispārīgie noteikumi
2.1. Saistošie noteikumi izstrādāti ar mērķi nodrošināt racionālu ūdens un bioloģisko resursu
izmantošanu un aizsardzību, ievērojot ezera ekoloģisko stāvokli un tam piegulošo teritoriju
aizsardzības prasības, kā arī paredz kārtību, kādā lietojami publiskie ūdeņi un ezera apkārtnes
teritorija.
2.2. Jūdažu ezera un tam piegulošo teritoriju izmantošanai tiek izvirzīti šādi mērķi:
2.2.1. rekreatīvā potenciāla saglabāšana un palielināšana;

2.2.2. zivsaimnieciskā potenciāla saglabāšana un palielināšana;
2.2.3. floras un faunas eksistences un daudzveidības nodrošināšana,
2.2.4. teritoriju un kultūrvēsturisko objektu aizsardzība, vienlaikus nodrošinot to pieejamību
sabiedrībai.
2.3. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām.

3. Rekreācijas un saimnieciskas izmantošanas nosacījumi
3.1. Jūdažu ezers un tā piekraste paredzēta rekreācijas un saimnieciskās darbības veikšanai.
Jūdažu ezers un tā piekrastes zona var tikt izmantota rekreācijai (peldvietas un atpūta uz
ūdeņiem), sportam (ūdenssportam), kuģošanas līdzekļu piestātņu izvietošanai, kuģošanas
līdzekļu satiksmei un zvejai, kā arī citiem rekreācijas veidiem, ja tie nav pretrunā ar citiem
normatīvajiem aktiem un šajos noteikumos izvirzītajiem Jūdažu ezera izmantošanas mērķiem.
3.2. Jūdažu ezerā visu gadu ir aizliegts izmantot motorizētos ūdens transportlīdzekļus
- ūdens motociklus, motorlaivas, kuterus, katamarānus, izņemot:
3.2.1. glābšanas dienesti, un dienesti, kas uzrauga zivju resursus, valsts un pašvaldības policijas
motorizēto ūdens transportlīdzekļus dienesta pienākumu pildīšanas laikā;
3.2.2. publisko pasākumu gadījumos saskaņā ar likuma „Publisku izklaides un svētku pasākumu
drošības likums”,
3.2.3. teritorijā Jūdažu ezera akvatorijā no 1.jūnija līdz 30.septembrim, kas noteikta uz DA no
līnijas, kas savieno punktus starp Jūdažu ezera DR un ZA krastiem: 1.punkts atrodas Jūdažu
ezera DR krastā 60 m uz DA no Teiļupītes iztekas; 2.punkts atrodas Jūdažu ezera ZR krastā 60
m uz DA no nekustamā īpašuma ar adresi "Ezernieki", Siguldas pagasts, Siguldas novads, DA
kadastra robežas (pielikums Nr.1), atļauta mazizmēra motorizēto kuģošanas līdzekļu – ūdens
motociklu, motorlaivu un kuteru izmantošana katru dienu, izņemot svētdienas, no plkst.10.00
līdz plkst. 21.00, ievērojot 2005.gada 1.marta MK noteikumus Nr.158 ,,Noteikumi par kuģošanas
līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos”.*
3.3. Mazizmēra motorizēto kuģošanas līdzekļu izmantošanai Jūdažu ezerā, jāiegādājas atļauja
Siguldas novada Domes Pakalpojuma centrā vai Jūdažu sabiedriskajā centrā. Atļaujas tiek
izsniegtas no kārtējā gada 1.jūnija līdz 30.septembrim.
3.4. Tiek izdotas ne vairāk kā desmit atļaujas vienai dienai, ieskaitot sezonas atļaujas,
reģistrētiem mazizmēra motorizētiem kuģošanas līdzekļiem. Tiek izsniegtas ne vairāk kā piecas
sezonas atļaujas.
3.5. Jūdažu ezera piekrastes teritorijā var tikt labiekārtotas peldvietas, kuras aprīko ar
infrastruktūras elementiem atbilstoši Siguldas novada teritorijas plānojuma grafiskajai daļai un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.
3.5.1. Peldvietu izveidošanu saskaņo Siguldas novada pašvaldība.
3.5.2. Peldvietās jāievēro 2012.gada 10.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.38 „Peldvietas
izveidošanas un uzturēšanas kārtība" (prot. Nr.2, 22.§) prasības.
3.6. Peldvietu uzturēšanu kārtībā un sanitāro prasību ievērošanu nodrošina peldvietas
īpašnieks/valdītājs.
3.7. Jūdažu ezera piekrastē, tauvas joslas teritorijā aizliegts:
3.7.1. ugunskuru dedzināšana, izņemot īpašnieka ierīkotās vai norādītās vietās;
3.7.2. mājdzīvnieku (tai skaitā suņu, zirgu, kaķu, kazu u.c.) peldināšana, vešana pastaigās
turēšana vai ganīšana;3.7.3. atkritumu izmešana, izbēršana vai uzglabāšana ezera apkārtnē;
3.7.4. peldēties bērniem līdz 16 gadu vecumam bez pieaugušo klātbūtnes;
3.7.5. alkoholisko dzērienu lietošana ezera un apkārtnes teritorijas publiskajā daļā.
3.8. Jūdažu ezera apkārtnes teritorijā ir noteikti šādi ierobežojumi transportlīdzekļiem
iebraukšanai un stāvēšanai:
3.8.1. aizliegts iebraukt ar transportlīdzekļiem tauvas joslā;
4. Saimnieciskās darbības ierobežojumi Jūdažu ezera akvatorijā un piekrastes zonā

4.1. Saskaņā ar teritorijas plānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumiem galvenā izmantošana saistīta ar rekreāciju, zivsaimniecību, ūdens transportu un
virszemes ūdeņu noteces regulēšanu, kā arī būvju būvniecību, kas saistītas ar attiecīgā
ūdensobjekta izmantošanu un aizsardzību, ar nosacījumu, ka darbības tiek veiktas atbilstoši
normatīvajos aktos un atļaujās noteiktajām prasībām. Apbūvi Jūdažu ezera piekrastes zonā veido
atbilstoši Siguldas novada teritorijas plānojuma grafiskajai daļai un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumiem:
4.1.1. ezera krasta līniju drīkst izmainīt tikai krastu nostiprināšanai, lai novērstu to tālāku eroziju.
Krasta līnijai jābūt brīvi pieejamai, bez žogiem un būvēm;
4.1.2. ezera gultnes izmaiņas pieļaujamas tikai gultnes aizsērējuma tīrīšanai, ja tās neizsauc vides
nelabvēlīgas izmaiņas.
4.2. Jūdažu ezera aizsargjoslā jāievēro Aizsargjoslu likuma 37.pantā noteiktos aprobežojumus.
4.3. Gar Jūdažu ezera krastu zvejošanas vai kuģošanas un citām ar to saistītām darbībām saskaņā
ar Zvejniecības likuma 9.panta devītās daļas 2.punktu noteikta 10 m plata tauvas josla, kas nav
jānorobežo ar speciālām zīmēm. Tauvas joslu uztur un apsaimnieko attiecīgie zemes
īpašnieki/valdītāji. Ja mainās ūdenslīnija, tad atbilstoši jaunajai ūdenslīnijai mainās arī tauvas
josla. Īpašumus tauvas joslā norobežot ir aizliegts.
4.4. Tauvas joslas bezmaksas lietošana bez iepriekšējas saskaņošanas ar zemes īpašnieku ir
paredzēta:
4.4.1. kājāmgājējiem;
4.4.2. zivju resursu un ūdeņu uzraudzībai un izpētei;
4.4.3. vides aizsardzības, ugunsdrošības un glābšanas pasākumu veikšanai.
4.5. Saskaņojot ar zemes īpašnieku, tauvas joslā ir atļauta:
4.5.1. laivu un kuģu piestāšana, to izkraušana un pagaidu uzglabāšana;
4.5.2. laivu un kuģu pārziemošana un remonts, laivu un kuģu būvniecība;
4.5.3. zvejnieku apmetņu ierīkošana, atpūta, zvejas rīku žāvēšana un citas ar zveju saistītas
darbības;
4.5.4. ūdenstūristu apmetņu ierīkošana.
4.6. Aizliegta šķidro atkritumu novadīšana Jūdažu ezerā.
5. Amatierzveja un zemūdens makšķerēšana
5.1. Visā Jūdažu teritorijā ir atļauta makšķerēšana no krasta un no laivas:
5.1.1. makšķerēšana no laivas atļauta, sākot ar 1.maiju.
5.1.2. makšķerniekiem var tikt sniegti noteikti servisa pakalpojumu, kas var ietvert
makšķerēšanas vietu aprīkošanu un sakopšanu, laivu bāzu un atpūtas vietu izmantošanu, laivu un
makšķerēšanas rīku īri, konsultācijas par makšķerēšanas vietām u.c.
5.2. Zemūdens niršana ar akvalangiem aizliegta 3.2.3. punktā noteiktajās ūdens sporta un
aktīvajās zonās, peldvietās, izņemot, ja niršana saistīta ar speciālu darbu veikšanu.
6. Pasākumi ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanai un saglabāšanai Jūdažu ezerā un tā
piekrastes teritorijā
6.1. Lai varētu izsekot Jūdažu ezera ūdens kvalitātes attīstības tendencēm un noteikt optimālākos
tā aizsardzības pasākumus, Pašvaldība nodrošina Jūdažu ezera ūdens kvalitātes testēšanu, un
informācijas pieejamību par ūdens kvalitātes pārbaudes rezultātiem.
7. Noteikumu izpilde, kontrole un administratīvā atbildība
7.1. Atļaujas izmantot mazizmēra motorizēto kuģošanas līdzekli Jūdažu ezerā tiek izsniegtas
darba dienās Siguldas novada Domes Pakalpojuma centrā, Raiņa ielā 3, Siguldā, Siguldas
novadā un Jūdažu sabiedriskajā centrā, Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
7.1.1. Atļaujas tiek reģistrētas vienotā reģistrā un noformētas atbilstoši šo noteikumu
Pielikumiem Nr.2, Nr.3 un Nr.4.
7.1.2 Atļaujas saņemšanai elektroniski PDF formātā nepieciešams papildu nosūtīt iesniegumu ar
apliecinājumu par samaksu uz e-pasta adresi pakalpojumucentrs@sigulda.lv.
7.2. Izslēgts ar 28.05.2014. grozījumiem,
7.2.1. Izslēgts ar 28.05.2014. grozījumiem,

7.2.2. Izslēgts ar 28.05.2014. grozījumiem,
7.2.3. Izslēgts ar 28.05.2014. grozījumiem.
7.3. Atļaujas ir jāuzrāda šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajām
amatpersonām.
7.4. Par šo noteikumu prasību neievērošanu fiziskās personas var tikt sodītas ar naudas sodu līdz
75 euro un juridiskās personas līdz 150 euro.
7.5. Naudas soda uzlikšana neatbrīvo noteikumu pārkāpējus no šo noteikumu pildīšanas, kā arī
no pārkāpuma radīto seku novēršanas un nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas saskaņā ar
normatīvajiem aktiem.
7.6. Kontrolēt noteikumu ievērošanu un sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus savas
kompetences ietvaros ir tiesīgas šādas amatpersonas:
7.6.1. Pašvaldības policijas amatpersonas;
7.6.2. pašvaldības pilnvarotās personas.
7.7. Pašvaldības policijas amatpersonas, pašvaldības pilnvarotās personas normatīvajos aktos
noteiktā kārtībā Jūdažu ezerā un to tiešā tuvumā ir tiesīgi pārbaudīt lomu un zvejā izmantotos
rīkus, kā arī izņemt nelikumīgi iegūtās zivis, kā arī to iegūšanai izmantotos zvejas rīkus un
līdzekļus.
7.8. Policijas tiesības kontrolēt šo noteikumu izpildi reglamentē Latvijas Republikas likums "Par
policiju".
7.9. Administratīvo pārkāpumu lietas izskata un lēmumus pieņem Siguldas novada pašvaldības
Administratīvā komisija.
7.10. Siguldas novada pašvaldības Administratīvās komisijas lēmumu var pārsūdzēt rajona
(pilsētas) tiesā 10 darba dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
7.11. Saistošo noteikumu izpildi kontrolē Vides un darba aizsardzības nodaļas vadītājs.
7.12. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
7.13. Ar šo saistošo noteikumu publicēšanas dienu zaudē spēku 2006.gada 26.jūlija saistošie
noteikumi Nr.10 “Par ūdens lietošanas kārtību Jūdažu ezerā”.
Priekšsēdētājs
Stājušies spēkā 2014.gada 1.janvārī

(personiskais paraksts)

U.Mitrevics

Pielikums Nr.1
saistošajiem noteikumiem
„Jūdažu ezera aizsardzības un uzturēšanas noteikumi”
(prot.Nr.15, §9)

2

3.2.3.punktā noteiktā
teritorija, Jūdažu ezers,
Siguldas pag., Siguldas nov.

1

Robežas apraksts:
Teritorija Jūdažu ezerā, kurā atļauta mazizmēra motorizēto kuģošanas līdzekļu izmantošana,
noteikta uz DA no līnijas, kas savieno punktus starp Jūdažu ezera DR un ZA krastiem: 1.punkts
atrodas Jūdažu ezera DR krastā 60 m uz DA no Teiļupītes iztekas; 2.punkts atrodas Jūdažu ezera
ZR krastā 60 m uz DA no nekustamā īpašuma ar adresi "Ezernieki", Siguldas pagasts, Siguldas
novads, DA kadastra robežas.

Pielikums Nr.2
saistošajiem noteikumiem
„Jūdažu ezera aizsardzības un uzturēšanas noteikumi”
(prot.Nr.15, §9)

SIGULDAS NOVADA DOME

ATĻAUJA
Nr. Jūdažu ezers/ ____/201_/
MAZIZMĒRA MOTORIZĒTĀ KUĢOŠANAS LĪDZEKĻA
IZMANTOŠANAI JŪDAŽU EZERĀ, SIGULDAS PAGASTĀ, SIGULDAS
NOVADĀ

 JURIDISKĀS/FIZISKĀS PERSONAS VĀRDS,
UZVĀRDS/NOSAUKUMS
____________________________________________
 MOTORIZĒTĀ KUĢOŠANAS LĪDZEKĻA NR. ___________
201_.GADA _______. _________________
__________________
/amats/

_______________
/vārds, uzvārds/

_________________
/paraksts/

z.v.
Atļauja izsniegta saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības 2013.gada 10.jūlija saistošajiem
noteikumiem Nr.16 „Jūdažu ezera aizsardzības un uzturēšanas noteikumi”

Pielikums Nr.3
saistošajiem noteikumiem
„Jūdažu ezera aizsardzības un uzturēšanas noteikumi”
(prot.Nr.15, §9)

SIGULDAS NOVADA DOME

ATĻAUJA
Nr. Jūdažu ezers/ ____/201_/
MAZIZMĒRA MOTORIZĒTĀ KUĢOŠANAS LĪDZEKĻA
IZMANTOŠANAI JŪDAŽU EZERĀ, SIGULDAS PAGASTĀ, SIGULDAS
NOVADĀ

 JURIDISKĀS/FIZISKĀS PERSONAS VĀRDS,
UZVĀRDS/NOSAUKUMS
____________________________________________
 MOTORIZĒTĀ KUĢOŠANAS LĪDZEKĻA NR. ___________
NO

2013.GADA 1.JŪNIJA LĪDZ 2013.GADA 30.SEPTEMBRIM

__________________
/amats/

_______________
/vārds, uzvārds/

_________________
/paraksts/

z.v.
Atļauja izsniegta saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības 2013.gada 10.jūlija saistošajiem
noteikumiem Nr.16 „Jūdažu ezera aizsardzības un uzturēšanas noteikumi”

Pielikums Nr.4
saistošajiem noteikumiem
„Jūdažu ezera aizsardzības un uzturēšanas noteikumi”
(prot.Nr.15, §9)

SIGULDAS NOVADA DOME

ATĻAUJA
Nr. Jūdažu ezers/ ____/2013/
MAZIZMĒRA MOTORIZĒTĀ KUĢOŠANAS LĪDZEKĻA
IZMANTOŠANAI JŪDAŽU EZERĀ, SIGULDAS PAGASTĀ, SIGULDAS
NOVADĀ

 JURIDISKĀS/FIZISKĀS PERSONAS VĀRDS,
UZVĀRDS/NOSAUKUMS
____________________________________________
 MOTORIZĒTĀ KUĢOŠANAS LĪDZEKĻA NR. ___________
NO

2013.GADA 1.JŪNIJA LĪDZ 2013.GADA 30.SEPTEMBRIM

Atļauja sagatavota elektroniski un ir derīga bez paraksta.

Atļauja izsniegta saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības
2013.gada 10.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.16
„Jūdažu ezera aizsardzības un uzturēšanas noteikumi”

