
�

Kuģošanas noteikumi iekšējos ūdeņos

Kuģošanas noteikumi 
iekšējos ūdeņos

Rīga

Mācību līdzeklis

�0

Kuģošanas noteikumi iekšējos ūdeņos Kuģošanas noteikumi iekšējos ūdeņos

pārbaudes	veikšanai.
Ja	 tiek	 konstatēti	 pārkāpumi,	 minētās	 amatpersonas	 var	

atstādināt	vadītāju	no	atpūtas	kuģa	turpmākas	vadīšanas	un,	ja	
uz	kuģa	nav	citas	personas,	kas	var	vadīt	attiecīgo	atpūtas	kuģi,	
nogādāt	 šo	 atpūtas	 kuģi	 tuvākajā	 atpūtas	 kuģiem	 paredzētajā	
piestātnē.

Valsts	 vides	 dienesta	 amatpersonām	 ir	 tiesības	 apturēt	
kuģošanas	 līdzekli,	 lai	 kontrolētu	 ūdens	 bioloģisko	 resursu	
ieguves	likumību.	Ja	valsts	vides	dienesta	amatpersonai	rodas	
aizdomas	par	šo	noteikumu	neievērošanu,	tā	nekavējoties	ziņo	
par	to	policijai	vai	Valsts	robežsardzei.

Ja	 tiek	 konstatēts,	 ka	 kuģošanas	 līdzeklis	 vai	 tā	 motors	
atrodas	meklēšanā,	vai	rodas	pamatotas	aizdomas,	ka	kuģošanas	
līdzekļa	 identifikācijas	 numurs,	motora	 numurs	 vai	 iesniegtie	
dokumenti	ir	viltoti,	amatpersona,	kas	saskaņā	ar	normatīvajiem	
aktiem	uzrauga	ūdens	satiksmi,	reģistrē	kuģošanas	līdzekļus	vai	
veic	to	valsts	tehnisko	apskati,	par	šo	faktu	nekavējoties	informē	
Valsts	 policiju.	 Valsts	 policija	 pēc	 nepieciešamās	 pārbaudes	
veikšanas	pieņem	lēmumu	par	turpmāko	rīcību.

Ja	 kuģošanas	 līdzekli	 iznomā,	 iznomātājs	 nodrošina	
nomniekam	 instruktāžu	 par	 kuģošanas	 līdzekļa	 drošu	
izmantošanu	 un	 drošības	 aprīkojumu.	 Nododot	 kuģošanas	
līdzekli	 lietošanai	 noteiktā	 akvatorijā,	 iznomātājs	 iepazīstina	
nomnieku	ar	satiksmes	kārtību	šajā	akvatorijā	un	tās	īpatnībām,	
piemēram,	 atvari,	 straumes,	 neapzīmētu	 peldvietu	 atrašanās	
vietas.

3. DrOŠS āTrUMS
Atpūtas	kuģa	vadītājam	vienmēr	jāizvēlas	tāds	ātrums,	lai	

viņš	varētu	laikus	veikt	efektīvus	pasākumus	drošas	kuģošanas	
nodrošināšanai,	 kā	 arī	 varētu	 apstāties	 drošā	 attālumā,	
nepieļaujot	sadursmi.

Izvēloties	drošu	ātrumu,	jāņem	vērā	sekojošie	faktori:
redzamība;1.
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Mācību	 kuģošana	 ar	 atpūtas	 kuģi	 notiek	 vietās,	 kur	 nav	
intensīvas	ūdens	 satiksmes	un	kur	 tas	netraucē	kopējai	ūdens	
satiksmei.

Apmācīt	 vadīt	 ūdensmotociklu	 var	 arī,	 apmācītājam	
atrodoties	 krastā,	 ja	 apmācāmais	 ir	 drošas	 sasniedzamības	
attālumā.

9. NAVIgācIJAS zīMES, UgUNIS UN TO 
UzSTāDīŠANA

Iekšējo	 ūdeņu	 navigācijas	 zīmes	 un	 ugunis	 ir	 dotas	
“Noteikumu	par	kuģošanas	līdzekļu	satiksmi	iekšējos	ūdeņos”	
2.pielikumā.	 Drīkst	 uzstādīt	 arī	 citas	 navigācijas	 zīmes	 un	
ugunis,	 ja	 tās	 atbilst	 Eiropas	 iekšējo	 ūdeņu	 kodeksā	 (CEVNI 
kodekss)	noteiktajam	standartam.

Zīmes	izmērus	izvēlas	tādus,	lai	nodrošinātu	tās	redzamību	
visā	zīmes	darbības	zonā.

Ugunis,	 kas	 tiek	 izmantotas	 papildus	 šajos	 noteikumos	
noteiktajām	zīmēm,	izvieto	uz	atbilstošā	zīmes	vairoga	vai	tieši	
virs	tā.

Iekšējo	ūdeņu	īpašnieks	vai	valdītājs:
aprīko	 iekšējo	 ūdeņu	 akvatoriju	 ar	 nepieciešamajām	

navigācijas	zīmēm	un	ugunīm,	saskaņojot	to	izvietojumu,	
skaitu	un	veidu	ar	Latvijas	Jūras	administrāciju;

nodrošina	 tilta	 aiļu	 izgaismošanu	 diennakts	 tumšajā	
laikā,	 ja	 tilta	 tiešā	 tuvumā	 notiek	 kuģošanas	 līdzekļu	
satiksme;

nodrošina	 brīdinājuma	 zīmju	 izvietošanu	 akvatorijās,	
kurās	 aizliegts	 izmantot	 attiecīgu	 veidu	 kuģošanas	
līdzekļus;
4.	 nodrošina,	 lai	 navigācijas	 zīmes	 un	 ugunis	 pastāvīgi	

tiktu	uzturētas	atbilstošā	tehniskā	stāvoklī;
5.	 publicē	 laikrakstā	 “Latvijas	 Vēstnesis”	 un	 lielākajā	

attiecīgās	administratīvās	teritorijas	preses	izdevumā	informāciju	
par	 akvatoriju,	 kur	 aizliegta	 atpūtas	 kuģu	 un	 citu	motorizētu	
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kuģošanas	līdzekļu	satiksme,	kā	arī	peldvietu	organizēšana.
Inženiertehnisko	būvju	 aprīkošanu	 ar	 navigācijas	 zīmēm	

un	ugunīm	nodrošina	šo	būvju	īpašnieks	vai	valdītājs.

PELDOŠĀS NAVIGĀCIJAS ZĪMES
Peldošās	navigācijas	zīmes	stiprā	vējā	un	viļņos	vai	vētrā	

var	pārvietoties,	tās	var	pat		noraut	un	aiznest	prom.	Tāpēc	to	
atrašanās	vietu	nevar	uzskatīt	par	pilnīgi	drošu.

Kuģošanai	 mazāk	 nozīmīgās	 vietās	 izliek	 bojas	 vai	
stoderes.	Parasti	boja	ir	cilindriskas	vai	konusa	formas	pludiņš,	
kas	nokrāsots	atkarībā	no	tās	atrašanās	vietas.	Stodere	ir	kārts	
vai	 neliela	 diametra	 caurule,	 kas	 arī	 nokrāsota	 atkarībā	 no	
uzstādīšanas	vietas.		

Kuģošanai	 svarīgākās	 vietās	 izliek	 ugunsbojas	 –tās	 ir	
bojas,	 uz	 kurām	 diennakts	 tumšajā	 laikā	 vai	 nepietiekamas	
redzamības	 apstākļos	 tiek	 iedegta	uguns	 ar	 noteiktu	krāsu	un	
raksturojumu,	kas	atkarīgi	no	bojas	atrašanās	vietas.

Peldošās	navigācijas	zīmes	izmanto,	lai	norobežotu	kanālu	
un	kuģu	ceļu	malas	vai	navigācijai	bīstamas	vietas.

Peldošās	 navigācijas	 zīmes	 izliek	 pēc	 divām	 sistēmām	 -
laterālās un kardinālās.

laterālo sistēmu	 lieto	 vietās,	 kur	 kuģošanas	 iespējas	 ir	
ierobežotas,	 piemēram,	 šaurumos,	 kanālos,	 	 upēs	 un	 ezeros.		
Ar	 laterālās	 sistēmas 	 zīmēm	 	 norāda	 kuģu	 ceļa	 malas.	
Starptautiskajos	 kuģošanas	 noteikumos	 kuģu ceļus apzīmē 
virzienā no jūras (3.	pielikums	19.	att.). 

Ja	kādā	vietā,	piemēram,	kanālā,	nav	 skaidrs	pieņemtais	
kuģu	ceļa	virziens,	tad	uz	kartes	to	norāda	ar	bultu	un	sarkanu	
un	zaļu	aplīti.

Labās	puses	zīmes	ir	zaļā	krāsā,	bet	kreisās	puses	-sarkanā.	
Lai	 zīmes	 būtu	 labāk	 atšķiramas,	 lieto	 noteiktas	 formas	 topa	
figūras.	Labā	krasta	zīmes	topa	figūra	ir	zaļš	konuss	ar	virsotni	
uz	augšu,	kreisā	krasta	-sarkans	cilindrs.	

Diennakts	tumšajā	laikā	labā	krasta	zīmes	augšgalā	ik	pa	
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izmantot	 kuģošanas	 līdzekli	 vietās,	 kur	 to	 aizliedzis	
iekšējo	 ūdeņu	 īpašnieks	 vai	 valdītājs,	 kā	 arī	 pašvaldības	
noteiktās,	 apzīmētās	 un	 aizliegtās	 akvatorijās	 un	
peldvietās;

manevrēt	 un	 apstāties	 ejošu	 vai	 stāvošu	 kuģu,	
bagarmašīnu	un	peldošo	celtņu	tuvumā,	kā	arī	starp	tiem;

noenkuroties	kuģu	ceļā,	kā	 arī	pietauvoties	vai	 stāvēt	
pie	navigācijas	zīmēm	un	pasažieru	vai	kravas	piestātnēm,	
ja	tās	nav	paredzētas	atpūtas	kuģiem;

izlikt	zvejas	rīkus	kuģu	ceļā.
Atpūtas	kuģa	vadītājam	aizliegts	vadīt	kuģošanas	līdzekli	

vai	mācīt	vadīt	kuģošanas	līdzekli,	ja:
ja	 alkohola	 koncentrācija	 asinīs	 pārsniedz	 0,5	

promiles;
atrodoties	 narkotisko,	 psihotropo,	 toksisko,	 citu	

apreibinošu	 vielu	 vai	 arī	 reakcijas	 ātrumu	 un	 uzmanību	
samazinošu	medikamentu	iespaidā;

esot	 slimam	vai	 arī	 tādā	mērā	 nogurušam,	 ka	 tas	 var	
ietekmēt	vadītāja	darbspējas	un	ūdens	satiksmes	drošību.
Ja	noticis	ūdens	satiksmes	negadījums,	kā	arī	pēc	tam,	kad	

kuģošanas	 līdzeklis	 apturēts	 pēc	 amatpersonu	 pieprasījuma,	
aizliegts	 lietot	 alkoholiskos	 dzērienus,	 narkotiskās	 vai	 citas	
apreibinošās	 vielas	 līdz	 alkoholisko	 dzērienu,	 narkotisko	 vai	
citu	apreibinošo	vielu	 ietekmes	pārbaudei	vai	atbrīvošanai	no	
šādas	 pārbaudes.	 Vadītājs	 nedrīkst	 atteikties	 no	 šajā	 punktā	
minētās	pārbaudes.

Brauciena	laikā	atpūtas	kuģa	vadītājam	ir	jābūt	kuģošanas	
līdzekļa	 reģistrācijas	 apliecībai,	 ja	 attiecīgais	 kuģošanas	
līdzeklis	ir	jāreģistrē,	un	kuģošanas	līdzeklim	atbilstošai	vadītāja	
apliecībai.

Ja	rodas	aizdomas	par	kuģošanas	noteikumu	neievērošanu,		
policijas	 un	 Nacionālo	 bruņoto	 spēku	 Jūras	 spēku	 krasta	
apsardzes	amatpersona,	kā	arī	Valsts	robežsardzes	amatpersona	
(robežakvatorijā	 un	 ostu	 akvatorijā)	 var	 apturēt	 atpūtas	 kuģi	

6.

7.

8.

9.

1.

2.

3.

ISBN  9984-9873-6-1

UDK 656.6
Me 997

Kuģošanas noteikumi iekšējos ūdeņos

 Sast dija:Arnis Meþulisâ



Pielikums Nr. 1

�0

Nr.
p.k. Aprīkojuma	nosaukums M

ēr
-

vi
en
īb
a

A
iru
	

la
iv
a

M
ot
or
-

la
iv
a

K
ut
er
is

5.2. Pirmās	palīdzības	aptieciņa

5.2.1. ja	kuģošanas	līdzekļa	garums	ir	mazāks	par	7	m gab. - - -

5.2.2. ja	kuģošanas	līdzekļa	garums	ir	7	m	vai	lielāks gab. - 1 1

5.3.

Ūdensdrošs	elektriskais	lukturītis	
(nepietiekamas	redzamības	
apstākļos	vai	diennakts	tumšajā	
laikā)

gab. 1 1 1

5.4. Takelāžas	nazis gab. - 1 1

5.5. Airi gab. 1-2 2 -
Piezīmes.

*	 Glābšanas	 vestu	 skaits	 airu	 laivās	 un	 motorlaivās	
atbilst	cilvēku	skaitam	attiecīgajā	kuģošanas	līdzeklī.

**	Glābšanas	vestu	skaits	kuterī	atbilst	cilvēku	skaitam	
attiecīgajā	kuterī.

1.

2.
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KUĢOŠANAS NOTEIKUMI IEKŠĒJOS 
ŪDEŅOS

1. VISpārīgIE JAUTāJUMI

	 Noteikumi	 nosaka	 visu	 kuģošanas	 līdzekļu	 satiksmes	
kārtību,	kā	arī	iekšējo	ūdeņu	īpašnieka	vai	valdītāja	pienākumus	
Latvijas	Republikas	iekšējos	ūdeņos	un	3000	metru	platā	joslā	
no	krasta	uz	jūras	pusi	Rīgas	jūras	līča	un	Baltijas	jūras	Latvijas	
Republikas	piekrastes	daļā.

Noteikumos	lietoti	šādi	termini:
atpūtas kuģis	—	 šo	 noteikumu	 izpratnē	 sportam	 un	 atpūtai	
paredzēts	 kuģošanas	 līdzeklis,	 kura	 garums	 ir	 no	 2,5	 līdz	 24	
metriem,	kuru	neizmanto	komerciālos	nolūkos	un	kuram	nav	
profesionālas	apkalpes,	kā	arī	mazizmēra	kuģošanas	līdzeklis;

diennakts gaišais laiks	—	diennakts	laiks	no	saules	lēkta	līdz	
saules	rietam;

diennakts tumšais laiks	—	diennakts	laiks	no	saules	rieta	līdz	
saules	lēktam;

iekšējo ūdeņu īpašnieks vai valdītājs	—	valsts	vai	pašvaldība,	
kā	arī	juridiska	vai	fiziska	persona,	kurai	pieder	iekšējo	ūdeņu	
akvatorija	vai	kura	to	nomā;

kuģošanas līdzeklis	—	inženiertehniska	ierīce,	kas	konstruktīvi	
paredzēta	izmantošanai	uz	ūdens;

mazizmēra kuģošanas līdzeklis	—	airu	laiva,	ūdensmotocikls,	
kā	arī	motorlaiva	un	kuteris,	kuru	garums	ir	mazāks	par	12	me-
triem;

minimālais ātrums	—	mazākais	 ātrums,	 ar	 kuru	 kuģošanas	
līdzeklis	saglabā	vadību	noteiktos	apstākļos	un	stāvoklī;
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Kuģ o š a n a s	
līdzeklis	 nedrīkst	
traucēt	 tādu	 kuģu	
satiksmi,	 kuri	
savas	 iegrimes	
dēļ	 var	 kuģot	 tikai	
ar	 navigācijas	
zīmēm	 un	 ugunīm	
( p i e m ē r a m ,	
bojām,	 stoderēm,	

vadlīnijām)	 apzīmētos	 akvatorijas	 posmos	 un	 kanālos.	 Ja	
kuģošanas	 līdzeklis	 ir	 spiests	 izmantot	 šādu	 kuģu	 ceļu	 vai	
kanālu,	tas	turas	iespējami	tuvāk	tā	labajai	(braukšanas	virzienā)	
pusei,	lai	pilnībā	atbrīvotu	ceļu	kuģošanas	līdzekļiem,	kas	var	
kuģot	tikai	pa	apzīmēto	akvatorijas	posmu.	Kuģiem,	kuri	savas	
iegrimes	dēļ	var	kuģot	tikai	pa	apzīmētiem	akvatorijas	posmiem	
un	 kanāliem,	 ir	 priekšroka	 attiecībā	 pret	 pārējiem	 kuģošanas	
līdzekļiem.

Atpūtas	kuģis	drīkst	šķērsot	kuģu	ceļu	vai	kanālu,	ja	netiek	
traucēta	kuģu	kustība,	iespējami	taisnā	leņķī	pret	kuģu	ceļa	vai	
kanāla	ass	līniju,	atrodoties	garām	ejošā	kuģa	aizmugurē.

Atpūtas	kuģu	vadītājam	aizliegts:
izmantot	kuģošanas	 līdzekli,	kas	nav	 tehniskā	kārtībā	

vai	nav	apgādāts	ar	nepieciešamo	aprīkojumu	un	glābšanas	
līdzekļiem;

izmantot	 kuģošanas	 līdzekli,	 kuru	 nepieciešams	
reģistrēt,	 ja	 uz	 tā	 šim	 nolūkam	 paredzētajās	 vietās	 nav	
norādītas	valsts	reģistrācijas	numuru	zīmes;

pārsniegt	 kuģošanas	 līdzekļa	 kravnesību	 vai	 atļauto	
pārvadājamo	cilvēku	skaitu;

pārsniegt	 atļauto	 kuģošanas	 ātrumu	 atbilstoši	 ātruma	
ierobežojuma	zīmēm;

vadīt	kuģošanas	līdzekli	ar	ātrumu,	kas	pārsniedz	5	km/h,	
tuvāk	par	30	metriem	no	peldētājiem;
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trim	 vai	 sešām	 sekundēm	 uzzibsnī	 zaļa	 uguns,	 bet	 uz	 kreisā	
krasta	zīmes	–sarkana.	

Ja	 zīmes	 ir	 numurētas,	 numuri	 sākas	 no	 jūras	 un	 labajā	
pusē	ir	nepāru	numuri,	bet	kreisajā	-	pāra.

Kuģa	 ceļa	 ass zīme	 (3.	 pielikums	 15.	 att.)	 norāda	 kuģa	
ceļa	 sākumu	 vai	 vidu.	 Ja	 tā	 novietota	 kuģu	 ceļa	 sākumā,	 tad	
mēs	to	saucam	par	pieņemšanas boju.	Ass	zīme	ir	nokrāsota	
ar	 sarkanām	 un	 baltām	 vertikālām	 svītrām.	 Tās	 topa	 figūra	
ir	 sarkana	 bumba.	 Diennakts	 tumšajā	 laikā	 zīmes	 augšgalā	
periodiski	 iedegas	 balta	 uguns,	 kuras	 gaismas	 raksturojums	
atbilst	Morzes	ābeces	A	burtam	–viens	zibsnis,	tumsa,	viena	trīs	
sekunžu	ilga	uguns,	tumsa.	

Iekšējo	 ūdeņu	 noteikumos	 kuģa	 ceļa puses nosaka 
atbilstoši upes tecējumam.	 Tas	 nozīmē,	 ka,	 piemēram,	
Daugavā	sarkanās	bojas	pēc	starptautiskajiem	noteikumiem	būs	
kuģu	 ceļa	 kreisajā	malā,	 bet	 pēc	 iekšējo	 ūdeņu	 noteikumiem	
–labajā.

Jūrā	un	lielās	ūdenstilpnēs	kuģa	vadītājs	brīvi	var	izvēlēties	
kuģa	 ceļu,	 bet	 viņš	 jābrīdina	par	 kuģošanai	 bīstamām	vietām	
-	 sēkļiem,	 zemūdens	 klintīm,	 kuģu	 vrakiem,	 kā	 arī	 citiem	
šķēršļiem.	Šeit	lieto	kardinālo sistēmu.	Ar kardinālās	sistēmas	
zīmēm	 norāda	 gar	 kuru	 pusi	 bīstamā	 vieta	 ir	 jāapiet.	 Zīmes	
atbilst	debess	pusēm.	Uz	ziemeļiem	no	bīstamās	vietas	atrodas	
ziemeļu	(N)	zīme,	uz	rietumiem	–rietumu	(W),	uz	dienvidiem	
–dienvidu	(S),	uz	austrumiem	–austrumu	(E).	Tātad,	kuģojot,	N	
zīmei	jāiet	garām	pa	ziemeļu	pusi,	W	zīmei	–pa	rietumu	utt.	Šo	
zīmju	augšgalā	ir	nostiprināti	noteiktā	kārtībā	orientēti	konusi,	
kas	palīdz	noteikt,	kas	tā	ir	par	zīmi.	Zīmju	atšķiršanai	kalpo	arī	
šo	 zīmju	 krāsojums	 dažādās	 kombinācijās	melnā	 un	 dzeltenā	
krāsā.	Melnās	krāsas	joslas	izvietojums	atbilst	konusa	virsotnei.	
Diennakts	 tumšajā	 laikā	zīmju	augšgalā	ar	 regulārām	pauzēm	
iedegas	 balta	 uguns	 ar	 atšķirīgu	 raksturojumu.	 Šo	 uguņu	
raksturojumu	 var	 viegli	 atcerēties,	 iedomājoties,	 ka	 bīstamā	
vieta	ir	pulksteņa	ciparnīcas	vidū	un	N	ir	uz	divpadsmitiem,	E	–

3
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uz	trijiem,	S	–uz	sešiem	un	W	–uz	deviņiem.	N	zīmei	vajadzētu	
būt	 12	 zibšņiem,	 bet	 ērtības	 labad	 tai	 ir	 nepārtraukta	 zibšņu	
uguns.	E	zīmes	uguns	raksturs	ir:	3	zibšņi,	tumsa.	S	zīmes	–seši	
zibšņi	un	viens	garš	zibsnis,	tumsa.	Garais	zibsnis	pielikts	klāt,	
lai	 to	 labāk	varētu	atšķirt	no	W	zīmes	uguns.	W	zīmes	uguns	
raksturs	ir	–deviņi	zibšņi,	tumsa	(3.	pielikums	16.	att.).	

Neliela	 izmēra	 bīstamu	 vietu	 norāda	 uz	 tās	 novietota	
atsevišķas bīstamības zīme (3.	 pielikums	 17.	 att.).	 Šo	 vietu	
drīkst	apiet	no	jebkuras	puses.	Zīmes	augšgalā	ir	divas	melnas	
bumbas,	 zīmes	 krāsojums	 -melnas	 un	 sarkanas	 horizontālas	
joslas.	 Diennakts	 tumšajā	 laika	 divas	 baltas	 zibšņu	 ugunis,	
tumsa.

Speciālas nozīmes zīmes	norobežo	kuģošanai	aizliegtus	
rajonus	(3.	pielikums	18.	att.).	Zīmes	augšgalā	ir	dzeltens	krusts,	
zīme	 dzeltenā	 krāsā.	Diennakts	 tumšajā	 laika	 zīmes	 augšgalā	
zibsnī	dažāda	rakstura	dzeltena	uguns.

IEKŠēJO ūDEŅU NAVIGĀCIJAS ZĪMES
Latvijas	iekšējos	ūdeņos	lietojamos	navigācijas	līdzekļus	

nosaka	 Ministru	 kabineta	 01.03.2005	 noteikumi	 Nr.158	
“Noteikumi	par	kuģošanas	līdzekļu	satiksmi	iekšējos	ūdeņos”.	

Iekšējos	ūdeņos	bieži	vien	kuģu	ceļš	pāriet	no	viena	upes	
krasta	uz	otru.	Lai	norādītu	šādu	pāreju,	izliek	pārejas zīmes.	
Kreisajā	 krastā	 paredzēta	 dzeltena	 rombveida	 zīme	 ar	melnu	
vertikālu	joslu.	Diennakts	tumšajā	laikā	šo	zīmi	apzīmē	dzeltena	
zibšņu	vai	pārtraukuma	uguns	ar	nepāra	skaitļa	raksturojumu,	
tikai	ne	3	zibšņu	periods.	Labajā	krastā	–dzeltena	kvadrātveida	
zīme	ar	melnu	vertikālu	joslu.	Diennakts	tumšajā	laikā	šo	zīmi	
apzīmē	dzeltena	zibšņu	vai	pārtraukuma	uguns	ar	pāra	skaitļa	
raksturojumu,	tikai	ne	2	zibšņu	periods.	Ja	precīzi	jānorāda	kuģu	
ceļš,	tad	divas	šādas	zīmes	uzstāda	vienu	aiz	otras	(aizmugurējo	
augstāk	nekā	priekšējo),	izveidojot	vadlīniju (3.	pielikums	20.,	
21.	att.).	

		 Kuģošanas	 līdzeklis	 pa	 vadlīniju	 jāvada	 tā,	 lai	 abas	
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Noteikumu	 par	 kuģošanas	 līdzekļu	 satiksmi	 iekšējos	 ūdeņos	
1.pielikuma	prasībām.

	 Kuģošanas	 līdzekļa	 korpusam,	 mehānismiem	 un	
aprīkojumam	jābūt	 tādam,	 lai	nodrošinātu	kuģošanas,	cilvēku	
un	 vides	 drošību.	 Ūdensmotocikla	 konstrukcija	 var	 paredzēt	
automātisku	 motora	 apturēšanas	 ierīci,	 kas	 aptur	 motoru,	 ja	
kuģošanas	līdzeklis	palicis	bez	vadības.

Atpūtas	kuģa	vadītājs	ir	atbildīgs	par	pasažieru	drošību.
Vadītājam	 ir	 jānodrošina,	 lai	 pasažieri,	 kas	 jaunāki	 par	

12	 gadiem,	 pārvadāšanas	 laikā	 būtu	 ietērpti	 atbilstoša	 izmēra	
glābšanas	vestē.

	 Pārvietojoties	 ar	 ūdensmotociklu,	 burājot	 ar	 vējdēli,	
nodarbojoties	ar	ūdens	slēpošanu	vai	tamlīdzīgiem	ūdens	sporta	
veidiem,	personai	jābūt	ietērptai	glābšanas	vestē,	kas	nodrošina	
personas	peldspēju.

	Ja	kuģošanas	līdzekli,	kas	aprīkots	ar	motoru,	nolaiž	ūdenī	
apzīmētās	peldvietās	vai	to	tuvumā,	uz	kuģošanai	atļauto	rajonu	
to	nogādā	ar	izslēgtu	motoru,	velkot	vai	airējot,	vai,		ja	to	nevar	
pārvietot	ar	izslēgtu	motoru,	pārvietojoties	ar	minimālu	ātrumu	
un	maksimālu	 piesardzību,	 neapdraudot	 peldētājus.	 Peldvietā	
vai	tās	tuvumā	kuģošanas	līdzeklis	drīkst	stāvēt	tikai	ar	izslēgtu	
motoru.

	Ja	kuģošanas	līdzekli	nolaiž	ūdenī	speciāli	šim	nolūkam	
aprīkotās	vietās,	piemēram,	no	peldvietas	norobežotos	koridoros	
iziešanai	 kuģošanas	 rajonā,	 tad	 to	 pēc	 nolaišanas	 ūdenī	 var	
pārvietot	 ar	 ieslēgtu	motoru,	 ievērojot	 drošu	 kustības	 ātrumu	
saskaņā	ar	šo	noteikumu	prasībām.

	 Lai	 pastāvīgi	 novērtētu	 apkārtējo	 situāciju	 un	 novērstu	
iespējamu	 sadursmi,	 atpūtas	 kuģim	 atrodoties	 kustībā,	
vadītājam	 jānodrošina	 novērošana	 (normālos	 laika	 apstākļos	
vizuāla,	 ierobežotas	 redzamības	 apstākļos,	 ja	 iespējams,	 uz	
radara	ekrāna).	Ja	ir	šaubas	par	to,	vai	pastāv	sadursmes	draudi,	
tad	jāuzskata,	ka	tie	pastāv.
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nepietiekama redzamība	 —	 laika	 apstākļi	 (piemēram,	 mi-
gla,	 lietus,	 sniegs),	 kuru	 dēļ	 redzamība	 kuģošanas	 zonā	 ir	
ierobežota;	

Visbiežāk	 sastopamie	 ierobežotas	 redzamības	 iemesli	 ir	 mi-
gla,	dūmaka,	 lietus	gāzes.	Noteikumos	nav	 teikts,	kā	 skaitlis-
ki	 noteikt	 vai	 pastāv	 ierobežotas	 redzamības	 apstākļi,	 vai	 nē.	
Bet,	 ierobežotas	 redzamības	 apstākļi	 uzliek	 par	 pienākumu	
nodrošināt	 pastiprinātu	 novērošanu,	 ievērot	 drošu	 ātrumu	
un	 dot	 šādiem	 apstākļiem	 paredzētus	 skaņas	 signālus.	 Ro-
das	 jautājums,	pie	kādas	 redzamības	 jāsāk	 ievērot	noteikumi,	
kas	 saistīti	 ar	 ierobežotu	 redzamību.	 Jūrniecībā	 ir	 pieņemts	
par	 ierobežotu	 uzskatīt	 redzamību	 kuģu	 navigācijas	 uguņu	
redzamības	 attālumā.	 Bortu	 un	 pakaļgala	 uguņu	 redzamībai	
ir	jābūt	3	jūras	jūdzu	attālumā.	Tātad,	ja	redzamība	ir	mazākā	
nekā	3	jūras	jūdzes,	tā	ir	jāuzskata	par	ierobežotu.	

riņķa uguns	—	baltas,	sarkanas	vai	zaļas	gaismas	lukturis,	kas	
novietots	tā,	lai	tā	gaisma	būtu	redzama	3600	lielā	horizontālā	
lokā;

Uz	mazizmēra	kuģošanas	līdzekļiem	lieto	tikai	baltas	gaismas	
riņķa	uguni.

robežakvatorija – iekšējo	ūdeņu	akvatorija,	pa	kuru	 saskaņā	
ar	 starptautiskajiem	 līgumiem	 ir	 noteikta	 Latvijas	 republikas	
valsts	robeža;

topuguns	—	balta	uguns,	kas	novietota	uz	kuģošanas	līdzekļa	
garenass	līnijas	tā,	lai	gaisma	būtu	redzama	taisnā	virzienā	uz	
kuģošanas	 līdzekļa	priekšgalu	 līdz	22,5°	aiz	katra	borta	dvar-
sa		un	apgaismotu	ar	nepārtrauktu	gaismu	225°	lielu	horizonta	
loku;

bortu ugunis 	zaļa	uguns	 labajā	un	sarkana	kreisajā	bortā,	
katra	no	šīm	ugunīm	apgaismo	ar	nepārtrauktu	gaismu	112,50 
lielu	horizonta	loku	un	ir	novietota	tā,	lai	gaisma	kristu	virzienā	
taisni	uz	kuģa	priekšgalu	līdz	22,50	aiz	atbilstoša	borta	dvarsa.

Pielikums Nr. 1
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1. glābšanas līdzekļi

1.1. Glābšanas	riņķis	ar	līni

1.1.1. ja	kuģošanas	līdzekļa	garums	ir	mazāks	par	7	m gab. 1 1 1

1.1.2. ja	kuģošanas	līdzekļa	garums	ir	7	m	vai	lielāks gab. 1 2 2

1.2. Glābšanas	veste gab. * * **

2. Ugunsdzēsības aprīkojums

2.1. Ogļskābes	vai	pulvera	
ugunsdzēšanas	aparāts

2.1.1. ja	kuģošanas	līdzekļa	garums	ir	mazāks	par	7	m gab. - - 1

2.1.2. ja	kuģošanas	līdzekļa	garums	ir	7	m	vai	lielāks gab. - 1 2

3. Navigācijas aprīkojums

3.1. Kompass gab. - - 1

4. Atsūknēšanas līdzekļi

4.1. Bilžūdeņu	sūknis gab. - - 1

4.2. Spainis,	liekšķere	vai	rokas	
ūdenssūknis gab. 1 1 1

5. pārējais aprīkojums

5.1. Enkurs	ar	ķēdi	vai	trosi gab. - 1 1
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pakaļgala uguns	-	balta	uguns,	kas	novietota	iespējami	tuvāk	
kuģošanas	 līdzekļa	pakaļgalam,	apgaismo	ar	nepārtrauktu	ga-
ismu	135°	lielu	horizonta	loku	un	novietota	tā,	lai	gaisma	kristu	
virzienā	taisni	uz	kuģa	pakaļgalu	līdz	67,5°	uz	katra	borta	pusi.

ūdens satiksmes negadījums	—	 ūdens	 satiksmes	 notikums,	
kurā	bojāts	vismaz	viens	kuģošanas	līdzeklis,	gājis	bojā	vai	gu-
vis	miesas	bojājumus	cilvēks,	radušies	zaudējumi	trešajai	per-
sonai	vai	nodarīts	kaitējums	videi;

zibšņu uguns	—	uguns,	kas	uzzibsnī	ar	regulāriem	intervāliem	
120	vai	vairāk	reižu	minūtē.

Komerckuģošanā	 izmantojamo	 kuģu	 satiksme	 Latvijas	
Republikas	 ostu	 akvatorijā,	 kā	 arī	 tādu	 kuģošanas	 līdzekļu	
satiksme,	 kuri	 savas	 iegrimes	 dēļ	 var	 droši	 kuģot	 tikai	 ar	
navigācijas	 zīmēm	 un	 ugunīm	 (piemēram,	 bojām,	 stoderēm,	
vadlīnijām)	 apzīmētos	 akvatorijas	 posmos	 un	 kanālos,	 notiek	
saskaņā	 ar	 1972.gada	Konvenciju	 par	 starptautiskajiem	 kuģu	
sadursmju	 novēršanas	 noteikumiem	 un	 tās	 grozījumiem	
(turpmāk	—	COLREG-72),	1974.gada	Starptautisko	konvenciju	
par	cilvēku	dzīvības	aizsardzību	uz	jūras	(SOLAS-74)	un	citiem	
Starptautiskās	 jūrniecības	 organizācijas	 dokumentiem,	 kas	
saistoši	 Latvijas	 Republikai.	 Ostu	 akvatorijā	 papildus	 ievēro	
attiecīgās	ostas	noteikumus,	kā	arī	normatīvos	aktus,	kas	nosaka	
satiksmi	šajā	ostā.

Arī	 atpūtas	 kuģiem	 jāievēro	 visi	 minētie	 kuģošanas	
noteikumi	un,	kuģojot	pa	Daugavu	posmā	no	Vanšu	 tilta	 līdz	
izejai	līcī,	ir	jāievēro	starptautiskie	noteikumi	kuģu	sadursmju	
novēršanai	COLREG-72,	kuģošanas	noteikumi	iekšējos	ūdeņos	
un	kuģošanas	noteikumi	Rīgas	ostas	akvatorijā.

Katram	ūdens	satiksmes	dalībniekam	ir	 tiesības	uzskatīt,	
ka	 arī	 citi	 ūdens	 satiksmes	 dalībnieki	 pildīs	 šo	 noteikumu	
prasības.

Šo	 noteikumu	 prasības	 nepiemēro,	 vadot	 kuģošanas	
līdzekļus,	kas	ir	marķēti,	kā	arī	aprīkoti	ar	stacionāri	uzstādītām	
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bākugunīm	un	paceltu	valsts	karogu,	ja	šie	kuģošanas	līdzekļi	
pilda	 dienesta	 pienākumus	 un	 tiek	 nodrošināta	 citu	 ūdens	
satiksmes	dalībnieku	drošība.

Ūdens	 satiksmi	 atbilstoši	 savai	 kompetencei	 uzrauga	
policija,	 Valsts	 vides	 dienests	 un	 Valsts	 robežsardze	 (ostu	
akvatorijās	un	robežakvatorijās).	Amatpersonām,	kuras	uzrauga	
ūdens	 satiksmi,	 jābūt	 klāt	 dienesta	 apliecībai,	 ko	 uzrāda	 pēc	
kuģošanas	līdzekļa	vadītāja	pieprasījuma.

Ūdens	satiksmes	dalībniekam	aizliegts:
bojāt,	patvaļīgi	uzstādīt	vai	noņemt	navigācijas	zīmes	

un	ugunis;
piesārņot	vai	piegružot	iekšējos	ūdeņus;
bez	speciālas	atļaujas	izmantot	zvejas	un	makšķerēšanas	

rīkus.
Sporta	sacensību	vai	citu	publisko	pasākumu	organizēšana	

noteiktā	akvatorijā,	kā	arī	kuģošanas	līdzekļu	satiksmes	kārtība	
šo	 pasākumu	 laikā	 tiek	 saskaņota	 ar	 iekšējo	 ūdeņu	 īpašnieku	
vai	valdītāju.	Šo	pasākumu	laikā	ir	pieļaujamas	atkāpes	no	šo	
noteikumu	 prasībām,	 bet	 pasākumu	 rīkotājiem	 ir	 jānodrošina	
ūdens	satiksmes	drošība.

2. ATpŪTAS KUĢU IzMANTOŠANA
	 Uzsākot	 kuģošanu,	 vadītājam	 jāpārbauda	 atpūtas	

kuģa	 motora,	 korpusa,	 stūres	 iekārtas,	 navigācijas	 uguņu	 un	
aprīkojuma	 tehniskais	 stāvoklis,	 kā	 arī	 glābšanas	 līdzekļu	
stāvoklis	 un	 to	 skaita	 atbilstība	 cilvēku	 skaitam	 uz	 atpūtas	
kuģa.

Atpūtas	 kuģis	 atrodas	 kustībā,	 ja	 tas	 nav	 pietauvots,	
noenkurots	vai	neatrodas	uz	sēkļa.

Par	 atpūtas	 kuģa	 tehnisko	 stāvokli	 un	 nodrošinājumu	 ar	
nepieciešamiem	glābšanas	 un	 drošības	 līdzekļiem	 ir	 atbildīgs	
atpūtas	 kuģa	 vadītājs.	 Atpūtas	 kuģiem	 tehniskā	 apskate	 nav	
paredzēta.

	Atpūtas	kuģus	aprīko	ar	drošības	aprīkojumu	saskaņā	ar	

1.

2.
3.
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vadlīnijas	zīmes	vai	vertikālās	joslas	(naktī	vadugunis)	atrastos	
uz	 vienas	 vertikāles.	 Ja	 vadlīnijas	 apakšējā	 zīme	 vai	 uguns	
redzama	pa	 labi	 no	 augšējās,	 tad,	 lai	 atgrieztos	uz	vadlīnijas,	
jāiet	 pa	 labi,	 kamēr	 abas	 zīmes	 nebūs	 uz	 vienas	 vertikāles.	
Ja	 vadlīnijas	 apakšējā	 zīme	 vai	 uguns	 redzama	 pa	 kreisi	 no	
augšējās,	tad,	lai	atgrieztos	uz	vadlīnijas,	jāiet	pa	kreisi.		

		 	 Ja	 kuģu	 ceļš	 iet	 gar	 kādu	 no	 krastiem,	 	 paredzētas	
gaitas zīmes.	Labajā	krastā	 tā	būs	balta	kvadrātveida	zīme	ar	
sarkanu	horizontālu	joslu	pa	vidu,	kreisajā	krastā	–	rombveida	
zīme,	 kuras	 augšējā	 puse	 ir	 zaļā	 krāsā,	 bet	 apakšējā	 –baltā.	
Diennakts	 tumšajā	 laikā	 labajā	 krastā	 degs	 pastāvīga	 sarkana	
uguns,	kreisajā	–zaļa	(3.	pielikums	20.,	21.	att.).	

fiksētās zīmes norobežo	bīstamās	vietas	 un	navigācijas	
šķēršļus.	 Labajā	 pusē	 zīme	 ir	 uz	 kārts	 nostiprināts	 sarkans	
konuss	ar	virsotni	uz	leju,	kreisajā	–zaļš	konuss	ar	virsotni	uz	
augšu.	Vietās,	kur	kuģu	ceļš	sadalās	divās	daļās,	uzstāda	fiksēto	
zīmi,	 kura	 ir	 kārts	 galā	 nostiprināti	 divi	 konusi	 ar	 virsotnēm	
kopā,	no	kuriem	augšējais	ir	sarkanā	krāsā,	bet	apakšējais	–zaļā	
(3.	pielikums	22.	att.).

Satiksmes	 drošībai	 un	 regulēšanai	 ir	 paredzētas	 zīmes	
līdzīgi,	 kā	 tas	 ir	 uz	 autoceļiem.	Aizlieguma zīmes	 noteiktās	
vietās	aizliedz	kuģot	vispār	vai	atsevišķiem	kuģošanas	līdzekļu	
veidiem,	 enkuroties,	 radīt	 viļņošanos,	 pārsniegt	 ātrumu,	
tauvoties.	 brīdinājuma zīmes	 liek	 pastiprināt	 novērošanu,	
ieslēgt	rāciju,	brīdina	par	tilta	vai	pārvada	augstumu,	ierobežotu	
dziļumu	vai	kuģu	ceļa	platumu,	norāda	atļauto	kustības	virzienu.	
Informācijas zīmes	 norāda	 kādiem	 kuģošanas	 līdzekļiem	
atļauts	kuģot,	norāda	vietu,	kur	tos	var	nolaist	ūdenī	vai	izcelt	
krastā,	 kur	 pieejams	 telefons,	 dzeramais	 ūdens,	 kur	 atļauta	
tauvošanās.

Latvijas	iekšējos	ūdeņos	lietotās	navigācijas	zīmes	ir	dotas	
2.pielikumā.
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pakaļgala uguns	-	balta	uguns,	kas	novietota	iespējami	tuvāk	
kuģošanas	 līdzekļa	pakaļgalam,	apgaismo	ar	nepārtrauktu	ga-
ismu	135°	lielu	horizonta	loku	un	novietota	tā,	lai	gaisma	kristu	
virzienā	taisni	uz	kuģa	pakaļgalu	līdz	67,5°	uz	katra	borta	pusi.

ūdens satiksmes negadījums	—	 ūdens	 satiksmes	 notikums,	
kurā	bojāts	vismaz	viens	kuģošanas	līdzeklis,	gājis	bojā	vai	gu-
vis	miesas	bojājumus	cilvēks,	radušies	zaudējumi	trešajai	per-
sonai	vai	nodarīts	kaitējums	videi;

zibšņu uguns	—	uguns,	kas	uzzibsnī	ar	regulāriem	intervāliem	
120	vai	vairāk	reižu	minūtē.

Komerckuģošanā	 izmantojamo	 kuģu	 satiksme	 Latvijas	
Republikas	 ostu	 akvatorijā,	 kā	 arī	 tādu	 kuģošanas	 līdzekļu	
satiksme,	 kuri	 savas	 iegrimes	 dēļ	 var	 droši	 kuģot	 tikai	 ar	
navigācijas	 zīmēm	 un	 ugunīm	 (piemēram,	 bojām,	 stoderēm,	
vadlīnijām)	 apzīmētos	 akvatorijas	 posmos	 un	 kanālos,	 notiek	
saskaņā	 ar	 1972.gada	Konvenciju	 par	 starptautiskajiem	 kuģu	
sadursmju	 novēršanas	 noteikumiem	 un	 tās	 grozījumiem	
(turpmāk	—	COLREG-72),	1974.gada	Starptautisko	konvenciju	
par	cilvēku	dzīvības	aizsardzību	uz	jūras	(SOLAS-74)	un	citiem	
Starptautiskās	 jūrniecības	 organizācijas	 dokumentiem,	 kas	
saistoši	 Latvijas	 Republikai.	 Ostu	 akvatorijā	 papildus	 ievēro	
attiecīgās	ostas	noteikumus,	kā	arī	normatīvos	aktus,	kas	nosaka	
satiksmi	šajā	ostā.

Arī	 atpūtas	 kuģiem	 jāievēro	 visi	 minētie	 kuģošanas	
noteikumi	un,	kuģojot	pa	Daugavu	posmā	no	Vanšu	 tilta	 līdz	
izejai	līcī,	ir	jāievēro	starptautiskie	noteikumi	kuģu	sadursmju	
novēršanai	COLREG-72,	kuģošanas	noteikumi	iekšējos	ūdeņos	
un	kuģošanas	noteikumi	Rīgas	ostas	akvatorijā.

Katram	ūdens	satiksmes	dalībniekam	ir	 tiesības	uzskatīt,	
ka	 arī	 citi	 ūdens	 satiksmes	 dalībnieki	 pildīs	 šo	 noteikumu	
prasības.

Šo	 noteikumu	 prasības	 nepiemēro,	 vadot	 kuģošanas	
līdzekļus,	kas	ir	marķēti,	kā	arī	aprīkoti	ar	stacionāri	uzstādītām	
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bākugunīm	un	paceltu	valsts	karogu,	ja	šie	kuģošanas	līdzekļi	
pilda	 dienesta	 pienākumus	 un	 tiek	 nodrošināta	 citu	 ūdens	
satiksmes	dalībnieku	drošība.

Ūdens	 satiksmi	 atbilstoši	 savai	 kompetencei	 uzrauga	
policija,	 Valsts	 vides	 dienests	 un	 Valsts	 robežsardze	 (ostu	
akvatorijās	un	robežakvatorijās).	Amatpersonām,	kuras	uzrauga	
ūdens	 satiksmi,	 jābūt	 klāt	 dienesta	 apliecībai,	 ko	 uzrāda	 pēc	
kuģošanas	līdzekļa	vadītāja	pieprasījuma.

Ūdens	satiksmes	dalībniekam	aizliegts:
bojāt,	patvaļīgi	uzstādīt	vai	noņemt	navigācijas	zīmes	

un	ugunis;
piesārņot	vai	piegružot	iekšējos	ūdeņus;
bez	speciālas	atļaujas	izmantot	zvejas	un	makšķerēšanas	

rīkus.
Sporta	sacensību	vai	citu	publisko	pasākumu	organizēšana	

noteiktā	akvatorijā,	kā	arī	kuģošanas	līdzekļu	satiksmes	kārtība	
šo	 pasākumu	 laikā	 tiek	 saskaņota	 ar	 iekšējo	 ūdeņu	 īpašnieku	
vai	valdītāju.	Šo	pasākumu	laikā	ir	pieļaujamas	atkāpes	no	šo	
noteikumu	 prasībām,	 bet	 pasākumu	 rīkotājiem	 ir	 jānodrošina	
ūdens	satiksmes	drošība.

2. ATpŪTAS KUĢU IzMANTOŠANA
	 Uzsākot	 kuģošanu,	 vadītājam	 jāpārbauda	 atpūtas	

kuģa	 motora,	 korpusa,	 stūres	 iekārtas,	 navigācijas	 uguņu	 un	
aprīkojuma	 tehniskais	 stāvoklis,	 kā	 arī	 glābšanas	 līdzekļu	
stāvoklis	 un	 to	 skaita	 atbilstība	 cilvēku	 skaitam	 uz	 atpūtas	
kuģa.

Atpūtas	 kuģis	 atrodas	 kustībā,	 ja	 tas	 nav	 pietauvots,	
noenkurots	vai	neatrodas	uz	sēkļa.

Par	 atpūtas	 kuģa	 tehnisko	 stāvokli	 un	 nodrošinājumu	 ar	
nepieciešamiem	glābšanas	 un	 drošības	 līdzekļiem	 ir	 atbildīgs	
atpūtas	 kuģa	 vadītājs.	 Atpūtas	 kuģiem	 tehniskā	 apskate	 nav	
paredzēta.

	Atpūtas	kuģus	aprīko	ar	drošības	aprīkojumu	saskaņā	ar	

1.

2.
3.
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vadlīnijas	zīmes	vai	vertikālās	joslas	(naktī	vadugunis)	atrastos	
uz	 vienas	 vertikāles.	 Ja	 vadlīnijas	 apakšējā	 zīme	 vai	 uguns	
redzama	pa	 labi	 no	 augšējās,	 tad,	 lai	 atgrieztos	uz	vadlīnijas,	
jāiet	 pa	 labi,	 kamēr	 abas	 zīmes	 nebūs	 uz	 vienas	 vertikāles.	
Ja	 vadlīnijas	 apakšējā	 zīme	 vai	 uguns	 redzama	 pa	 kreisi	 no	
augšējās,	tad,	lai	atgrieztos	uz	vadlīnijas,	jāiet	pa	kreisi.		

		 	 Ja	 kuģu	 ceļš	 iet	 gar	 kādu	 no	 krastiem,	 	 paredzētas	
gaitas zīmes.	Labajā	krastā	 tā	būs	balta	kvadrātveida	zīme	ar	
sarkanu	horizontālu	joslu	pa	vidu,	kreisajā	krastā	–	rombveida	
zīme,	 kuras	 augšējā	 puse	 ir	 zaļā	 krāsā,	 bet	 apakšējā	 –baltā.	
Diennakts	 tumšajā	 laikā	 labajā	 krastā	 degs	 pastāvīga	 sarkana	
uguns,	kreisajā	–zaļa	(3.	pielikums	20.,	21.	att.).	

fiksētās zīmes norobežo	bīstamās	vietas	 un	navigācijas	
šķēršļus.	 Labajā	 pusē	 zīme	 ir	 uz	 kārts	 nostiprināts	 sarkans	
konuss	ar	virsotni	uz	leju,	kreisajā	–zaļš	konuss	ar	virsotni	uz	
augšu.	Vietās,	kur	kuģu	ceļš	sadalās	divās	daļās,	uzstāda	fiksēto	
zīmi,	 kura	 ir	 kārts	 galā	 nostiprināti	 divi	 konusi	 ar	 virsotnēm	
kopā,	no	kuriem	augšējais	ir	sarkanā	krāsā,	bet	apakšējais	–zaļā	
(3.	pielikums	22.	att.).

Satiksmes	 drošībai	 un	 regulēšanai	 ir	 paredzētas	 zīmes	
līdzīgi,	 kā	 tas	 ir	 uz	 autoceļiem.	Aizlieguma zīmes	 noteiktās	
vietās	aizliedz	kuģot	vispār	vai	atsevišķiem	kuģošanas	līdzekļu	
veidiem,	 enkuroties,	 radīt	 viļņošanos,	 pārsniegt	 ātrumu,	
tauvoties.	 brīdinājuma zīmes	 liek	 pastiprināt	 novērošanu,	
ieslēgt	rāciju,	brīdina	par	tilta	vai	pārvada	augstumu,	ierobežotu	
dziļumu	vai	kuģu	ceļa	platumu,	norāda	atļauto	kustības	virzienu.	
Informācijas zīmes	 norāda	 kādiem	 kuģošanas	 līdzekļiem	
atļauts	kuģot,	norāda	vietu,	kur	tos	var	nolaist	ūdenī	vai	izcelt	
krastā,	 kur	 pieejams	 telefons,	 dzeramais	 ūdens,	 kur	 atļauta	
tauvošanās.

Latvijas	iekšējos	ūdeņos	lietotās	navigācijas	zīmes	ir	dotas	
2.pielikumā.
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uz	trijiem,	S	–uz	sešiem	un	W	–uz	deviņiem.	N	zīmei	vajadzētu	
būt	 12	 zibšņiem,	 bet	 ērtības	 labad	 tai	 ir	 nepārtraukta	 zibšņu	
uguns.	E	zīmes	uguns	raksturs	ir:	3	zibšņi,	tumsa.	S	zīmes	–seši	
zibšņi	un	viens	garš	zibsnis,	tumsa.	Garais	zibsnis	pielikts	klāt,	
lai	 to	 labāk	varētu	atšķirt	no	W	zīmes	uguns.	W	zīmes	uguns	
raksturs	ir	–deviņi	zibšņi,	tumsa	(3.	pielikums	16.	att.).	

Neliela	 izmēra	 bīstamu	 vietu	 norāda	 uz	 tās	 novietota	
atsevišķas bīstamības zīme (3.	 pielikums	 17.	 att.).	 Šo	 vietu	
drīkst	apiet	no	jebkuras	puses.	Zīmes	augšgalā	ir	divas	melnas	
bumbas,	 zīmes	 krāsojums	 -melnas	 un	 sarkanas	 horizontālas	
joslas.	 Diennakts	 tumšajā	 laika	 divas	 baltas	 zibšņu	 ugunis,	
tumsa.

Speciālas nozīmes zīmes	norobežo	kuģošanai	aizliegtus	
rajonus	(3.	pielikums	18.	att.).	Zīmes	augšgalā	ir	dzeltens	krusts,	
zīme	 dzeltenā	 krāsā.	Diennakts	 tumšajā	 laika	 zīmes	 augšgalā	
zibsnī	dažāda	rakstura	dzeltena	uguns.

IEKŠēJO ūDEŅU NAVIGĀCIJAS ZĪMES
Latvijas	iekšējos	ūdeņos	lietojamos	navigācijas	līdzekļus	

nosaka	 Ministru	 kabineta	 01.03.2005	 noteikumi	 Nr.158	
“Noteikumi	par	kuģošanas	līdzekļu	satiksmi	iekšējos	ūdeņos”.	

Iekšējos	ūdeņos	bieži	vien	kuģu	ceļš	pāriet	no	viena	upes	
krasta	uz	otru.	Lai	norādītu	šādu	pāreju,	izliek	pārejas zīmes.	
Kreisajā	 krastā	 paredzēta	 dzeltena	 rombveida	 zīme	 ar	melnu	
vertikālu	joslu.	Diennakts	tumšajā	laikā	šo	zīmi	apzīmē	dzeltena	
zibšņu	vai	pārtraukuma	uguns	ar	nepāra	skaitļa	raksturojumu,	
tikai	ne	3	zibšņu	periods.	Labajā	krastā	–dzeltena	kvadrātveida	
zīme	ar	melnu	vertikālu	joslu.	Diennakts	tumšajā	laikā	šo	zīmi	
apzīmē	dzeltena	zibšņu	vai	pārtraukuma	uguns	ar	pāra	skaitļa	
raksturojumu,	tikai	ne	2	zibšņu	periods.	Ja	precīzi	jānorāda	kuģu	
ceļš,	tad	divas	šādas	zīmes	uzstāda	vienu	aiz	otras	(aizmugurējo	
augstāk	nekā	priekšējo),	izveidojot	vadlīniju (3.	pielikums	20.,	
21.	att.).	

		 Kuģošanas	 līdzeklis	 pa	 vadlīniju	 jāvada	 tā,	 lai	 abas	
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Noteikumu	 par	 kuģošanas	 līdzekļu	 satiksmi	 iekšējos	 ūdeņos	
1.pielikuma	prasībām.

	 Kuģošanas	 līdzekļa	 korpusam,	 mehānismiem	 un	
aprīkojumam	jābūt	 tādam,	 lai	nodrošinātu	kuģošanas,	cilvēku	
un	 vides	 drošību.	 Ūdensmotocikla	 konstrukcija	 var	 paredzēt	
automātisku	 motora	 apturēšanas	 ierīci,	 kas	 aptur	 motoru,	 ja	
kuģošanas	līdzeklis	palicis	bez	vadības.

Atpūtas	kuģa	vadītājs	ir	atbildīgs	par	pasažieru	drošību.
Vadītājam	 ir	 jānodrošina,	 lai	 pasažieri,	 kas	 jaunāki	 par	

12	 gadiem,	 pārvadāšanas	 laikā	 būtu	 ietērpti	 atbilstoša	 izmēra	
glābšanas	vestē.

	 Pārvietojoties	 ar	 ūdensmotociklu,	 burājot	 ar	 vējdēli,	
nodarbojoties	ar	ūdens	slēpošanu	vai	tamlīdzīgiem	ūdens	sporta	
veidiem,	personai	jābūt	ietērptai	glābšanas	vestē,	kas	nodrošina	
personas	peldspēju.

	Ja	kuģošanas	līdzekli,	kas	aprīkots	ar	motoru,	nolaiž	ūdenī	
apzīmētās	peldvietās	vai	to	tuvumā,	uz	kuģošanai	atļauto	rajonu	
to	nogādā	ar	izslēgtu	motoru,	velkot	vai	airējot,	vai,		ja	to	nevar	
pārvietot	ar	izslēgtu	motoru,	pārvietojoties	ar	minimālu	ātrumu	
un	maksimālu	 piesardzību,	 neapdraudot	 peldētājus.	 Peldvietā	
vai	tās	tuvumā	kuģošanas	līdzeklis	drīkst	stāvēt	tikai	ar	izslēgtu	
motoru.

	Ja	kuģošanas	līdzekli	nolaiž	ūdenī	speciāli	šim	nolūkam	
aprīkotās	vietās,	piemēram,	no	peldvietas	norobežotos	koridoros	
iziešanai	 kuģošanas	 rajonā,	 tad	 to	 pēc	 nolaišanas	 ūdenī	 var	
pārvietot	 ar	 ieslēgtu	motoru,	 ievērojot	 drošu	 kustības	 ātrumu	
saskaņā	ar	šo	noteikumu	prasībām.

	 Lai	 pastāvīgi	 novērtētu	 apkārtējo	 situāciju	 un	 novērstu	
iespējamu	 sadursmi,	 atpūtas	 kuģim	 atrodoties	 kustībā,	
vadītājam	 jānodrošina	 novērošana	 (normālos	 laika	 apstākļos	
vizuāla,	 ierobežotas	 redzamības	 apstākļos,	 ja	 iespējams,	 uz	
radara	ekrāna).	Ja	ir	šaubas	par	to,	vai	pastāv	sadursmes	draudi,	
tad	jāuzskata,	ka	tie	pastāv.
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nepietiekama redzamība	 —	 laika	 apstākļi	 (piemēram,	 mi-
gla,	 lietus,	 sniegs),	 kuru	 dēļ	 redzamība	 kuģošanas	 zonā	 ir	
ierobežota;	

Visbiežāk	 sastopamie	 ierobežotas	 redzamības	 iemesli	 ir	 mi-
gla,	dūmaka,	 lietus	gāzes.	Noteikumos	nav	 teikts,	kā	 skaitlis-
ki	 noteikt	 vai	 pastāv	 ierobežotas	 redzamības	 apstākļi,	 vai	 nē.	
Bet,	 ierobežotas	 redzamības	 apstākļi	 uzliek	 par	 pienākumu	
nodrošināt	 pastiprinātu	 novērošanu,	 ievērot	 drošu	 ātrumu	
un	 dot	 šādiem	 apstākļiem	 paredzētus	 skaņas	 signālus.	 Ro-
das	 jautājums,	pie	kādas	 redzamības	 jāsāk	 ievērot	noteikumi,	
kas	 saistīti	 ar	 ierobežotu	 redzamību.	 Jūrniecībā	 ir	 pieņemts	
par	 ierobežotu	 uzskatīt	 redzamību	 kuģu	 navigācijas	 uguņu	
redzamības	 attālumā.	 Bortu	 un	 pakaļgala	 uguņu	 redzamībai	
ir	jābūt	3	jūras	jūdzu	attālumā.	Tātad,	ja	redzamība	ir	mazākā	
nekā	3	jūras	jūdzes,	tā	ir	jāuzskata	par	ierobežotu.	

riņķa uguns	—	baltas,	sarkanas	vai	zaļas	gaismas	lukturis,	kas	
novietots	tā,	lai	tā	gaisma	būtu	redzama	3600	lielā	horizontālā	
lokā;

Uz	mazizmēra	kuģošanas	līdzekļiem	lieto	tikai	baltas	gaismas	
riņķa	uguni.

robežakvatorija – iekšējo	ūdeņu	akvatorija,	pa	kuru	 saskaņā	
ar	 starptautiskajiem	 līgumiem	 ir	 noteikta	 Latvijas	 republikas	
valsts	robeža;

topuguns	—	balta	uguns,	kas	novietota	uz	kuģošanas	līdzekļa	
garenass	līnijas	tā,	lai	gaisma	būtu	redzama	taisnā	virzienā	uz	
kuģošanas	 līdzekļa	priekšgalu	 līdz	22,5°	aiz	katra	borta	dvar-
sa		un	apgaismotu	ar	nepārtrauktu	gaismu	225°	lielu	horizonta	
loku;

bortu ugunis 	zaļa	uguns	 labajā	un	sarkana	kreisajā	bortā,	
katra	no	šīm	ugunīm	apgaismo	ar	nepārtrauktu	gaismu	112,50 
lielu	horizonta	loku	un	ir	novietota	tā,	lai	gaisma	kristu	virzienā	
taisni	uz	kuģa	priekšgalu	līdz	22,50	aiz	atbilstoša	borta	dvarsa.

Pielikums Nr. 1
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1. glābšanas līdzekļi

1.1. Glābšanas	riņķis	ar	līni

1.1.1. ja	kuģošanas	līdzekļa	garums	ir	mazāks	par	7	m gab. 1 1 1

1.1.2. ja	kuģošanas	līdzekļa	garums	ir	7	m	vai	lielāks gab. 1 2 2

1.2. Glābšanas	veste gab. * * **

2. Ugunsdzēsības aprīkojums

2.1. Ogļskābes	vai	pulvera	
ugunsdzēšanas	aparāts

2.1.1. ja	kuģošanas	līdzekļa	garums	ir	mazāks	par	7	m gab. - - 1

2.1.2. ja	kuģošanas	līdzekļa	garums	ir	7	m	vai	lielāks gab. - 1 2

3. Navigācijas aprīkojums

3.1. Kompass gab. - - 1

4. Atsūknēšanas līdzekļi

4.1. Bilžūdeņu	sūknis gab. - - 1

4.2. Spainis,	liekšķere	vai	rokas	
ūdenssūknis gab. 1 1 1

5. pārējais aprīkojums

5.1. Enkurs	ar	ķēdi	vai	trosi gab. - 1 1
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5.2. Pirmās	palīdzības	aptieciņa

5.2.1. ja	kuģošanas	līdzekļa	garums	ir	mazāks	par	7	m gab. - - -

5.2.2. ja	kuģošanas	līdzekļa	garums	ir	7	m	vai	lielāks gab. - 1 1

5.3.

Ūdensdrošs	elektriskais	lukturītis	
(nepietiekamas	redzamības	
apstākļos	vai	diennakts	tumšajā	
laikā)

gab. 1 1 1

5.4. Takelāžas	nazis gab. - 1 1

5.5. Airi gab. 1-2 2 -
Piezīmes.

*	 Glābšanas	 vestu	 skaits	 airu	 laivās	 un	 motorlaivās	
atbilst	cilvēku	skaitam	attiecīgajā	kuģošanas	līdzeklī.

**	Glābšanas	vestu	skaits	kuterī	atbilst	cilvēku	skaitam	
attiecīgajā	kuterī.

1.

2.
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KUĢOŠANAS NOTEIKUMI IEKŠĒJOS 
ŪDEŅOS

1. VISpārīgIE JAUTāJUMI

	 Noteikumi	 nosaka	 visu	 kuģošanas	 līdzekļu	 satiksmes	
kārtību,	kā	arī	iekšējo	ūdeņu	īpašnieka	vai	valdītāja	pienākumus	
Latvijas	Republikas	iekšējos	ūdeņos	un	3000	metru	platā	joslā	
no	krasta	uz	jūras	pusi	Rīgas	jūras	līča	un	Baltijas	jūras	Latvijas	
Republikas	piekrastes	daļā.

Noteikumos	lietoti	šādi	termini:
atpūtas kuģis	—	 šo	 noteikumu	 izpratnē	 sportam	 un	 atpūtai	
paredzēts	 kuģošanas	 līdzeklis,	 kura	 garums	 ir	 no	 2,5	 līdz	 24	
metriem,	kuru	neizmanto	komerciālos	nolūkos	un	kuram	nav	
profesionālas	apkalpes,	kā	arī	mazizmēra	kuģošanas	līdzeklis;

diennakts gaišais laiks	—	diennakts	laiks	no	saules	lēkta	līdz	
saules	rietam;

diennakts tumšais laiks	—	diennakts	laiks	no	saules	rieta	līdz	
saules	lēktam;

iekšējo ūdeņu īpašnieks vai valdītājs	—	valsts	vai	pašvaldība,	
kā	arī	juridiska	vai	fiziska	persona,	kurai	pieder	iekšējo	ūdeņu	
akvatorija	vai	kura	to	nomā;

kuģošanas līdzeklis	—	inženiertehniska	ierīce,	kas	konstruktīvi	
paredzēta	izmantošanai	uz	ūdens;

mazizmēra kuģošanas līdzeklis	—	airu	laiva,	ūdensmotocikls,	
kā	arī	motorlaiva	un	kuteris,	kuru	garums	ir	mazāks	par	12	me-
triem;

minimālais ātrums	—	mazākais	 ātrums,	 ar	 kuru	 kuģošanas	
līdzeklis	saglabā	vadību	noteiktos	apstākļos	un	stāvoklī;
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Kuģ o š a n a s	
līdzeklis	 nedrīkst	
traucēt	 tādu	 kuģu	
satiksmi,	 kuri	
savas	 iegrimes	
dēļ	 var	 kuģot	 tikai	
ar	 navigācijas	
zīmēm	 un	 ugunīm	
( p i e m ē r a m ,	
bojām,	 stoderēm,	

vadlīnijām)	 apzīmētos	 akvatorijas	 posmos	 un	 kanālos.	 Ja	
kuģošanas	 līdzeklis	 ir	 spiests	 izmantot	 šādu	 kuģu	 ceļu	 vai	
kanālu,	tas	turas	iespējami	tuvāk	tā	labajai	(braukšanas	virzienā)	
pusei,	lai	pilnībā	atbrīvotu	ceļu	kuģošanas	līdzekļiem,	kas	var	
kuģot	tikai	pa	apzīmēto	akvatorijas	posmu.	Kuģiem,	kuri	savas	
iegrimes	dēļ	var	kuģot	tikai	pa	apzīmētiem	akvatorijas	posmiem	
un	 kanāliem,	 ir	 priekšroka	 attiecībā	 pret	 pārējiem	 kuģošanas	
līdzekļiem.

Atpūtas	kuģis	drīkst	šķērsot	kuģu	ceļu	vai	kanālu,	ja	netiek	
traucēta	kuģu	kustība,	iespējami	taisnā	leņķī	pret	kuģu	ceļa	vai	
kanāla	ass	līniju,	atrodoties	garām	ejošā	kuģa	aizmugurē.

Atpūtas	kuģu	vadītājam	aizliegts:
izmantot	kuģošanas	 līdzekli,	kas	nav	 tehniskā	kārtībā	

vai	nav	apgādāts	ar	nepieciešamo	aprīkojumu	un	glābšanas	
līdzekļiem;

izmantot	 kuģošanas	 līdzekli,	 kuru	 nepieciešams	
reģistrēt,	 ja	 uz	 tā	 šim	 nolūkam	 paredzētajās	 vietās	 nav	
norādītas	valsts	reģistrācijas	numuru	zīmes;

pārsniegt	 kuģošanas	 līdzekļa	 kravnesību	 vai	 atļauto	
pārvadājamo	cilvēku	skaitu;

pārsniegt	 atļauto	 kuģošanas	 ātrumu	 atbilstoši	 ātruma	
ierobežojuma	zīmēm;

vadīt	kuģošanas	līdzekli	ar	ātrumu,	kas	pārsniedz	5	km/h,	
tuvāk	par	30	metriem	no	peldētājiem;
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trim	 vai	 sešām	 sekundēm	 uzzibsnī	 zaļa	 uguns,	 bet	 uz	 kreisā	
krasta	zīmes	–sarkana.	

Ja	 zīmes	 ir	 numurētas,	 numuri	 sākas	 no	 jūras	 un	 labajā	
pusē	ir	nepāru	numuri,	bet	kreisajā	-	pāra.

Kuģa	 ceļa	 ass zīme	 (3.	 pielikums	 15.	 att.)	 norāda	 kuģa	
ceļa	 sākumu	 vai	 vidu.	 Ja	 tā	 novietota	 kuģu	 ceļa	 sākumā,	 tad	
mēs	to	saucam	par	pieņemšanas boju.	Ass	zīme	ir	nokrāsota	
ar	 sarkanām	 un	 baltām	 vertikālām	 svītrām.	 Tās	 topa	 figūra	
ir	 sarkana	 bumba.	 Diennakts	 tumšajā	 laikā	 zīmes	 augšgalā	
periodiski	 iedegas	 balta	 uguns,	 kuras	 gaismas	 raksturojums	
atbilst	Morzes	ābeces	A	burtam	–viens	zibsnis,	tumsa,	viena	trīs	
sekunžu	ilga	uguns,	tumsa.	

Iekšējo	 ūdeņu	 noteikumos	 kuģa	 ceļa puses nosaka 
atbilstoši upes tecējumam.	 Tas	 nozīmē,	 ka,	 piemēram,	
Daugavā	sarkanās	bojas	pēc	starptautiskajiem	noteikumiem	būs	
kuģu	 ceļa	 kreisajā	malā,	 bet	 pēc	 iekšējo	 ūdeņu	 noteikumiem	
–labajā.

Jūrā	un	lielās	ūdenstilpnēs	kuģa	vadītājs	brīvi	var	izvēlēties	
kuģa	 ceļu,	 bet	 viņš	 jābrīdina	par	 kuģošanai	 bīstamām	vietām	
-	 sēkļiem,	 zemūdens	 klintīm,	 kuģu	 vrakiem,	 kā	 arī	 citiem	
šķēršļiem.	Šeit	lieto	kardinālo sistēmu.	Ar kardinālās	sistēmas	
zīmēm	 norāda	 gar	 kuru	 pusi	 bīstamā	 vieta	 ir	 jāapiet.	 Zīmes	
atbilst	debess	pusēm.	Uz	ziemeļiem	no	bīstamās	vietas	atrodas	
ziemeļu	(N)	zīme,	uz	rietumiem	–rietumu	(W),	uz	dienvidiem	
–dienvidu	(S),	uz	austrumiem	–austrumu	(E).	Tātad,	kuģojot,	N	
zīmei	jāiet	garām	pa	ziemeļu	pusi,	W	zīmei	–pa	rietumu	utt.	Šo	
zīmju	augšgalā	ir	nostiprināti	noteiktā	kārtībā	orientēti	konusi,	
kas	palīdz	noteikt,	kas	tā	ir	par	zīmi.	Zīmju	atšķiršanai	kalpo	arī	
šo	 zīmju	 krāsojums	 dažādās	 kombinācijās	melnā	 un	 dzeltenā	
krāsā.	Melnās	krāsas	joslas	izvietojums	atbilst	konusa	virsotnei.	
Diennakts	 tumšajā	 laikā	zīmju	augšgalā	ar	 regulārām	pauzēm	
iedegas	 balta	 uguns	 ar	 atšķirīgu	 raksturojumu.	 Šo	 uguņu	
raksturojumu	 var	 viegli	 atcerēties,	 iedomājoties,	 ka	 bīstamā	
vieta	ir	pulksteņa	ciparnīcas	vidū	un	N	ir	uz	divpadsmitiem,	E	–
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kuģošanas	līdzekļu	satiksme,	kā	arī	peldvietu	organizēšana.
Inženiertehnisko	būvju	 aprīkošanu	 ar	 navigācijas	 zīmēm	

un	ugunīm	nodrošina	šo	būvju	īpašnieks	vai	valdītājs.

PELDOŠĀS NAVIGĀCIJAS ZĪMES
Peldošās	navigācijas	zīmes	stiprā	vējā	un	viļņos	vai	vētrā	

var	pārvietoties,	tās	var	pat		noraut	un	aiznest	prom.	Tāpēc	to	
atrašanās	vietu	nevar	uzskatīt	par	pilnīgi	drošu.

Kuģošanai	 mazāk	 nozīmīgās	 vietās	 izliek	 bojas	 vai	
stoderes.	Parasti	boja	ir	cilindriskas	vai	konusa	formas	pludiņš,	
kas	nokrāsots	atkarībā	no	tās	atrašanās	vietas.	Stodere	ir	kārts	
vai	 neliela	 diametra	 caurule,	 kas	 arī	 nokrāsota	 atkarībā	 no	
uzstādīšanas	vietas.		

Kuģošanai	 svarīgākās	 vietās	 izliek	 ugunsbojas	 –tās	 ir	
bojas,	 uz	 kurām	 diennakts	 tumšajā	 laikā	 vai	 nepietiekamas	
redzamības	 apstākļos	 tiek	 iedegta	uguns	 ar	 noteiktu	krāsu	un	
raksturojumu,	kas	atkarīgi	no	bojas	atrašanās	vietas.

Peldošās	navigācijas	zīmes	izmanto,	lai	norobežotu	kanālu	
un	kuģu	ceļu	malas	vai	navigācijai	bīstamas	vietas.

Peldošās	 navigācijas	 zīmes	 izliek	 pēc	 divām	 sistēmām	 -
laterālās un kardinālās.

laterālo sistēmu	 lieto	 vietās,	 kur	 kuģošanas	 iespējas	 ir	
ierobežotas,	 piemēram,	 šaurumos,	 kanālos,	 	 upēs	 un	 ezeros.		
Ar	 laterālās	 sistēmas 	 zīmēm	 	 norāda	 kuģu	 ceļa	 malas.	
Starptautiskajos	 kuģošanas	 noteikumos	 kuģu ceļus apzīmē 
virzienā no jūras (3.	pielikums	19.	att.). 

Ja	kādā	vietā,	piemēram,	kanālā,	nav	 skaidrs	pieņemtais	
kuģu	ceļa	virziens,	tad	uz	kartes	to	norāda	ar	bultu	un	sarkanu	
un	zaļu	aplīti.

Labās	puses	zīmes	ir	zaļā	krāsā,	bet	kreisās	puses	-sarkanā.	
Lai	 zīmes	 būtu	 labāk	 atšķiramas,	 lieto	 noteiktas	 formas	 topa	
figūras.	Labā	krasta	zīmes	topa	figūra	ir	zaļš	konuss	ar	virsotni	
uz	augšu,	kreisā	krasta	-sarkans	cilindrs.	

Diennakts	tumšajā	laikā	labā	krasta	zīmes	augšgalā	ik	pa	
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izmantot	 kuģošanas	 līdzekli	 vietās,	 kur	 to	 aizliedzis	
iekšējo	 ūdeņu	 īpašnieks	 vai	 valdītājs,	 kā	 arī	 pašvaldības	
noteiktās,	 apzīmētās	 un	 aizliegtās	 akvatorijās	 un	
peldvietās;

manevrēt	 un	 apstāties	 ejošu	 vai	 stāvošu	 kuģu,	
bagarmašīnu	un	peldošo	celtņu	tuvumā,	kā	arī	starp	tiem;

noenkuroties	kuģu	ceļā,	kā	 arī	pietauvoties	vai	 stāvēt	
pie	navigācijas	zīmēm	un	pasažieru	vai	kravas	piestātnēm,	
ja	tās	nav	paredzētas	atpūtas	kuģiem;

izlikt	zvejas	rīkus	kuģu	ceļā.
Atpūtas	kuģa	vadītājam	aizliegts	vadīt	kuģošanas	līdzekli	

vai	mācīt	vadīt	kuģošanas	līdzekli,	ja:
ja	 alkohola	 koncentrācija	 asinīs	 pārsniedz	 0,5	

promiles;
atrodoties	 narkotisko,	 psihotropo,	 toksisko,	 citu	

apreibinošu	 vielu	 vai	 arī	 reakcijas	 ātrumu	 un	 uzmanību	
samazinošu	medikamentu	iespaidā;

esot	 slimam	vai	 arī	 tādā	mērā	 nogurušam,	 ka	 tas	 var	
ietekmēt	vadītāja	darbspējas	un	ūdens	satiksmes	drošību.
Ja	noticis	ūdens	satiksmes	negadījums,	kā	arī	pēc	tam,	kad	

kuģošanas	 līdzeklis	 apturēts	 pēc	 amatpersonu	 pieprasījuma,	
aizliegts	 lietot	 alkoholiskos	 dzērienus,	 narkotiskās	 vai	 citas	
apreibinošās	 vielas	 līdz	 alkoholisko	 dzērienu,	 narkotisko	 vai	
citu	apreibinošo	vielu	 ietekmes	pārbaudei	vai	atbrīvošanai	no	
šādas	 pārbaudes.	 Vadītājs	 nedrīkst	 atteikties	 no	 šajā	 punktā	
minētās	pārbaudes.

Brauciena	laikā	atpūtas	kuģa	vadītājam	ir	jābūt	kuģošanas	
līdzekļa	 reģistrācijas	 apliecībai,	 ja	 attiecīgais	 kuģošanas	
līdzeklis	ir	jāreģistrē,	un	kuģošanas	līdzeklim	atbilstošai	vadītāja	
apliecībai.

Ja	rodas	aizdomas	par	kuģošanas	noteikumu	neievērošanu,		
policijas	 un	 Nacionālo	 bruņoto	 spēku	 Jūras	 spēku	 krasta	
apsardzes	amatpersona,	kā	arī	Valsts	robežsardzes	amatpersona	
(robežakvatorijā	 un	 ostu	 akvatorijā)	 var	 apturēt	 atpūtas	 kuģi	
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2.	PIELIKUMS

IEKŠĒJO ŪDEŅU NAVIgācIJAS zīMES UN 
UgUNIS

Aizlieguma	 zīmes	 nosaka	 noteiktus	 ūdens	 satiksmes	
ierobežojumus
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Brīdinājuma	zīmes	brīdina	vadītājus	par	ūdens	satiksmes	
īpatnībām	un	nosaka	ūdens	satiksmes	režīmu.
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pārbaudes	veikšanai.
Ja	 tiek	 konstatēti	 pārkāpumi,	 minētās	 amatpersonas	 var	

atstādināt	vadītāju	no	atpūtas	kuģa	turpmākas	vadīšanas	un,	ja	
uz	kuģa	nav	citas	personas,	kas	var	vadīt	attiecīgo	atpūtas	kuģi,	
nogādāt	 šo	 atpūtas	 kuģi	 tuvākajā	 atpūtas	 kuģiem	 paredzētajā	
piestātnē.

Valsts	 vides	 dienesta	 amatpersonām	 ir	 tiesības	 apturēt	
kuģošanas	 līdzekli,	 lai	 kontrolētu	 ūdens	 bioloģisko	 resursu	
ieguves	likumību.	Ja	valsts	vides	dienesta	amatpersonai	rodas	
aizdomas	par	šo	noteikumu	neievērošanu,	tā	nekavējoties	ziņo	
par	to	policijai	vai	Valsts	robežsardzei.

Ja	 tiek	 konstatēts,	 ka	 kuģošanas	 līdzeklis	 vai	 tā	 motors	
atrodas	meklēšanā,	vai	rodas	pamatotas	aizdomas,	ka	kuģošanas	
līdzekļa	 identifikācijas	 numurs,	motora	 numurs	 vai	 iesniegtie	
dokumenti	ir	viltoti,	amatpersona,	kas	saskaņā	ar	normatīvajiem	
aktiem	uzrauga	ūdens	satiksmi,	reģistrē	kuģošanas	līdzekļus	vai	
veic	to	valsts	tehnisko	apskati,	par	šo	faktu	nekavējoties	informē	
Valsts	 policiju.	 Valsts	 policija	 pēc	 nepieciešamās	 pārbaudes	
veikšanas	pieņem	lēmumu	par	turpmāko	rīcību.

Ja	 kuģošanas	 līdzekli	 iznomā,	 iznomātājs	 nodrošina	
nomniekam	 instruktāžu	 par	 kuģošanas	 līdzekļa	 drošu	
izmantošanu	 un	 drošības	 aprīkojumu.	 Nododot	 kuģošanas	
līdzekli	 lietošanai	 noteiktā	 akvatorijā,	 iznomātājs	 iepazīstina	
nomnieku	ar	satiksmes	kārtību	šajā	akvatorijā	un	tās	īpatnībām,	
piemēram,	 atvari,	 straumes,	 neapzīmētu	 peldvietu	 atrašanās	
vietas.

3. DrOŠS āTrUMS
Atpūtas	kuģa	vadītājam	vienmēr	jāizvēlas	tāds	ātrums,	lai	

viņš	varētu	laikus	veikt	efektīvus	pasākumus	drošas	kuģošanas	
nodrošināšanai,	 kā	 arī	 varētu	 apstāties	 drošā	 attālumā,	
nepieļaujot	sadursmi.

Izvēloties	drošu	ātrumu,	jāņem	vērā	sekojošie	faktori:
redzamība;1.
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Mācību	 kuģošana	 ar	 atpūtas	 kuģi	 notiek	 vietās,	 kur	 nav	
intensīvas	ūdens	 satiksmes	un	kur	 tas	netraucē	kopējai	ūdens	
satiksmei.

Apmācīt	 vadīt	 ūdensmotociklu	 var	 arī,	 apmācītājam	
atrodoties	 krastā,	 ja	 apmācāmais	 ir	 drošas	 sasniedzamības	
attālumā.

9. NAVIgācIJAS zīMES, UgUNIS UN TO 
UzSTāDīŠANA

Iekšējo	 ūdeņu	 navigācijas	 zīmes	 un	 ugunis	 ir	 dotas	
“Noteikumu	par	kuģošanas	līdzekļu	satiksmi	iekšējos	ūdeņos”	
2.pielikumā.	 Drīkst	 uzstādīt	 arī	 citas	 navigācijas	 zīmes	 un	
ugunis,	 ja	 tās	 atbilst	 Eiropas	 iekšējo	 ūdeņu	 kodeksā	 (CEVNI 
kodekss)	noteiktajam	standartam.

Zīmes	izmērus	izvēlas	tādus,	lai	nodrošinātu	tās	redzamību	
visā	zīmes	darbības	zonā.

Ugunis,	 kas	 tiek	 izmantotas	 papildus	 šajos	 noteikumos	
noteiktajām	zīmēm,	izvieto	uz	atbilstošā	zīmes	vairoga	vai	tieši	
virs	tā.

Iekšējo	ūdeņu	īpašnieks	vai	valdītājs:
aprīko	 iekšējo	 ūdeņu	 akvatoriju	 ar	 nepieciešamajām	

navigācijas	zīmēm	un	ugunīm,	saskaņojot	to	izvietojumu,	
skaitu	un	veidu	ar	Latvijas	Jūras	administrāciju;

nodrošina	 tilta	 aiļu	 izgaismošanu	 diennakts	 tumšajā	
laikā,	 ja	 tilta	 tiešā	 tuvumā	 notiek	 kuģošanas	 līdzekļu	
satiksme;

nodrošina	 brīdinājuma	 zīmju	 izvietošanu	 akvatorijās,	
kurās	 aizliegts	 izmantot	 attiecīgu	 veidu	 kuģošanas	
līdzekļus;
4.	 nodrošina,	 lai	 navigācijas	 zīmes	 un	 ugunis	 pastāvīgi	

tiktu	uzturētas	atbilstošā	tehniskā	stāvoklī;
5.	 publicē	 laikrakstā	 “Latvijas	 Vēstnesis”	 un	 lielākajā	

attiecīgās	administratīvās	teritorijas	preses	izdevumā	informāciju	
par	 akvatoriju,	 kur	 aizliegta	 atpūtas	 kuģu	 un	 citu	motorizētu	
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