Daži panti no Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, kas attiecās uz sodiem, kas
saistīti ar pārvietošanos pa ūdeni ar laivu. Lai makškernieki būtu lietas kursā ko nevajag
pārkāpt un kāds par to ir sods.
LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss
Pats galvenais un noderīgākais ir šeit:

117.1 pants. Vispārīgo noteikumu par atpūtas kuģu satiksmi iekšējos ūdeņos pārkāpšana
Par atpūtas kuģa vadīšanu iekšējos ūdeņos, ja nav klāt dokumenta, kas apliecina atbilstoša
atpūtas kuģa vadīšanas tiesības (ja tāds ir nepieciešams), vai dokumenta, kas apliecina atpūtas
kuģa reģistrāciju (ja attiecīgais kuģošanas līdzeklis ir jāreģistrē), —
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz septiņiem euro.
Par pārvietošanos ar ūdensmotociklu, burāšanu ar vējdēli, kā arī nodarbošanos ar ūdensslēpošanu
vai tamlīdzīgiem sporta veidiem, neuzvelkot glābšanas vesti, kas nodrošina personas peldspēju,
—
uzliek naudas sodu no trīsdesmit līdz četrdesmit euro.
Par atpūtas kuģa vadīšanu, ja nav attiecīgā atpūtas kuģa vadīšanas tiesību, —
uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no simt četrdesmit līdz divsimt desmit euro.
Par tādas atpūtas kuģa vadītāja apliecības izmantošanu, kura pieteikta kā zudusi vai nozagta, ja
tās vietā saņemta jauna atpūtas kuģa vadītāja apliecība, —
uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam piecpadsmit euro apmērā.
Par atpūtas kuģa izmantošanu vietās, kur to aizliedzis iekšējo ūdeņu īpašnieks vai valdītājs, kā
arī pašvaldības noteiktās un apzīmētās peldvietās vai aizliegtās akvatorijās —
uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no piecdesmit pieciem līdz simt euro.
Par tāda pasažiera pārvadāšanu atpūtas kuģī, kurš ir jaunāks par 12 gadiem un nav ietērpts
atbilstoša izmēra glābšanas vestē, —
uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no trīsdesmit līdz piecdesmit pieciem euro.
(Septītā daļa izslēgta ar 25.04.2013. likumu)
(Astotā daļa izslēgta ar 25.04.2013. likumu)
(Devītā daļa izslēgta ar 25.04.2013. likumu)

Par citu šajā kodeksā neminētu atpūtas kuģu satiksmei iekšējos ūdeņos noteikto prasību
pārkāpšanu —
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no septiņiem līdz piecpadsmit euro.
(Vienpadsmitā daļa izslēgta ar 30.04.2009. likumu.)
(17.05.2007. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.07.2008., 30.04.2009.,
25.04.2013. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)
117.2 pants. Kuģošanas apmācības noteikumu pārkāpšana iekšējos ūdeņos
Par kuģošanas apmācības noteikumu pārkāpšanu iekšējos ūdeņos —
uzliek naudas sodu personai, kura apmāca kuģot, no piecdesmit pieciem līdz astoņdesmit
pieciem euro.
(17.05.2007. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas
spēkā 01.01.2014.)
117.3 pants. Atpūtas kuģa iekārtojuma prasību neievērošana iekšējos ūdeņos
Par tāda atpūtas kuģa izmantošanu, kurš nav apgādāts ar nepieciešamo aprīkojumu un glābšanas
līdzekļiem, —
uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no trīsdesmit līdz piecdesmit pieciem euro.
(17.05.2007. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas
spēkā 01.01.2014.)
117.4 pants. Kravas un pasažieru pārvadāšanas noteikumu neievērošana, kuģojot ar
atpūtas kuģi iekšējos ūdeņos
Par atpūtas kuģa kravnesības vai atļautā pārvadājamo cilvēku skaita pārsniegšanu, kuģojot
iekšējos ūdeņos, —
uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no trīsdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro.
(17.05.2007. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.07.2008. un 26.09.2013. likumu,
kas stājas spēkā 01.01.2014.)
117.5 pants. Kuģošanas ātruma neievērošana, kuģojot iekšējos ūdeņos ar atpūtas kuģi,
kuram izgatavotājs ir paredzējis ātruma noteikšanas ierīci
Par atļautā kuģošanas ātruma pārsniegšanu iekšējos ūdeņos līdz 10 kilometriem stundā —
uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no četrdesmit līdz piecdesmit pieciem euro.
Par atļautā kuģošanas ātruma pārsniegšanu iekšējos ūdeņos no 11 kilometriem līdz 30
kilometriem stundā —

uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no simt līdz simt četrdesmit euro un atņem atpūtas
kuģa vadīšanas tiesības uz laiku no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam.
Par atļautā kuģošanas ātruma pārsniegšanu iekšējos ūdeņos virs 30 kilometriem stundā —
uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no divsimt desmit līdz divsimt astoņdesmit euro un
atņem atpūtas kuģa vadīšanas tiesības uz laiku no viena gada līdz diviem gadiem.
Par atpūtas kuģa vadīšanu ar ātrumu, kas pārsniedz 5 kilometrus stundā, iekšējos ūdeņos tuvāk
par 30 metriem no peldētāja —
uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro un
atņem atpūtas kuģa vadīšanas tiesības uz laiku līdz vienam gadam vai bez atpūtas kuģa vadīšanas
tiesību atņemšanas.
(17.05.2007. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.07.2008., 25.04.2013. un
26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)
117.6 pants. Manevrēšanas, apstāšanās, stāvēšanas un noenkurošanās noteikumu
pārkāpšana iekšējos ūdeņos
Par manevrēšanu un apstāšanos iekšējos ūdeņos ejošu vai stāvošu kuģu, bagarmašīnu un peldošo
celtņu tuvumā, kā arī starp tiem —
uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no trīsdesmit līdz simt četrdesmit euro.
Par noenkurošanos kuģu ceļā, kā arī pietauvošanos vai stāvēšanu pie navigācijas zīmēm un
pasažieru vai kravas piestātnēm, ja tās nav paredzētas atpūtas kuģiem, —
uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no simt līdz simt četrdesmit euro un atņem atpūtas
kuģa vadīšanas tiesības uz laiku no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam.
(17.05.2007. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.07.2008. un 26.09.2013. likumu,
kas stājas spēkā 01.01.2014.)
117.7 pants. Atpūtas kuģu vadīšana alkohola reibumā vai narkotisko vai citu apreibinošo
vielu ietekmē
Par kutera, ūdensmotocikla, motorlaivas vai jahtas vadīšanu vai vadīšanas apmācību, ja izelpotā
gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles, bet
nepārsniedz 1,5 promiles, —
uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro un
atņem atpūtas kuģa vadīšanas tiesības uz laiku no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam.
Par kutera, ūdensmotocikla, motorlaivas vai jahtas vadīšanu vai vadīšanas apmācību, ja izelpotā
gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 1,5 promiles, —
uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no divsimt astoņdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro
un atņem atpūtas kuģa vadīšanas tiesības uz diviem gadiem.

Par atpūtas kuģa vadīšanu vai vadīšanas apmācību, atrodoties narkotisko, psihotropo, toksisko
vai citu apreibinošo vielu ietekmē, —
uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no četrsimt trīsdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro
un atņem atpūtas kuģa vadīšanas tiesības uz diviem gadiem.
Par atpūtas kuģa vadīšanu vai vadīšanas apmācību reakcijas ātrumu un uzmanību samazinošu
medikamentu ietekmē, kā arī esot slimam vai tādā mērā nogurušam, ka tas var ietekmēt vadītāja
darbspēju un ūdens satiksmes drošību, —
uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro.
Par šajā pantā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā
soda uzlikšanas, —
uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no piecsimt septiņdesmit līdz septiņsimt euro un
atņem atpūtas kuģa vadīšanas tiesības uz trim gadiem.
(17.05.2007. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.07.2008., 30.04.2009. un
26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)
117.8 pants. Atpūtas kuģu vadītāju pārkāpumi īpašos gadījumos
Par noteiktās kārtības neievērošanu pēc ūdens satiksmes negadījuma —
uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no divsimt astoņdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro
un atņem atpūtas kuģu vadīšanas tiesības uz laiku no viena gada līdz diviem gadiem vai bez
atpūtas kuģu vadīšanas tiesību atņemšanas.
Par nepakļaušanos tādas personas prasībai apturēt atpūtas kuģi, kura ir pilnvarota pārbaudīt
kuģošanas līdzekļa vadītāja dokumentus, —
uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no četrsimt trīsdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro
un atņem atpūtas kuģu vadīšanas tiesības uz laiku no diviem gadiem līdz trim gadiem.
Par alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu lietošanu pēc ūdens satiksmes
negadījuma, kā arī pēc tam, kad atpūtas kuģis apturēts pēc policijas vai Nacionālo bruņoto spēku
Jūras spēku flotiles krasta apsardzes amatpersonu, vai Valsts robežsardzes amatpersonu
pieprasījuma, līdz alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudei
vai atbrīvošanai no šādas pārbaudes —
uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no piecsimt septiņdesmit līdz septiņsimt euro un
atņem atpūtas kuģu vadīšanas tiesības uz trim gadiem. Atpūtas kuģa vadītājam, kuram nav
atpūtas kuģu vadīšanas tiesību (atpūtas kuģu vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir
atņemtas), uzliek naudas sodu no piecsimt septiņdesmit līdz septiņsimt euro un piemēro uz trim
gadiem aizliegumu iegūt atpūtas kuģu vadīšanas tiesības.
Par atteikšanos no asins pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai, kā arī narkotisko vai citu
apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes —
uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no piecsimt septiņdesmit līdz septiņsimt euro un
atņem atpūtas kuģu vadīšanas tiesības uz trim gadiem. Atpūtas kuģa vadītājam, kuram nav

atpūtas kuģu vadīšanas tiesību (atpūtas kuģu vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir
atņemtas), uzliek naudas sodu no piecsimt septiņdesmit līdz septiņsimt euro un piemēro uz trim
gadiem aizliegumu iegūt atpūtas kuģu vadīšanas tiesības.
(03.07.2008. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.04.2013., 26.09.2013. un
14.05.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2015.)
117.9 pants. Atpūtas kuģu reģistrācijas noteikumu pārkāpšana
Par tādu reģistrācijai pakļauto atpūtas kuģu vadīšanu, kuri nav reģistrēti noteiktā kārtībā, —
uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no divsimt desmit līdz divsimt astoņdesmit euro.
Par tāda atpūtas kuģa vadīšanu, kuram šim nolūkam paredzētajā vietā nav norādīta kāda no valsts
reģistrācijas numura zīmēm vai nosaukums, —
uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no divsimt desmit līdz divsimt astoņdesmit euro.
(17.05.2007. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.07.2008. un 26.09.2013. likumu,
kas stājas spēkā 01.01.2014.)
117.10 pants. Navigācijas līdzekļu sistēmas uzturēšanas noteikumu pārkāpšana
Par navigācijas līdzekļa valdītājam noteikto pienākumu nepildīšanu —
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet
juridiskajām personām — no septiņsimt līdz septiņtūkstoš simt euro.
Par navigācijas līdzekļu patvaļīgu uzstādīšanu, noņemšanu, pārvietošanu, aizklāšanu vai
navigācijas līdzekļiem līdzīgu objektu izvietošanu —
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet
juridiskajām personām — no septiņsimt līdz septiņtūkstoš simt euro.
Par navigācijas līdzekļu bojāšanu —
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet
juridiskajām personām — no septiņsimt līdz septiņtūkstoš simt euro.
(30.04.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas
spēkā 01.01.2014.)
117.11 pants. Ūdenslīdēju darbu veikšanas noteikumu neievērošana
Par ūdenslīdēju darbu veikšanu ostas ūdeņos bez attiecīgas atļaujas, kā arī par signalizēšanas
noteikumu neievērošanu šo darbu laikā —
uzliek naudas sodu no piecpadsmit līdz septiņdesmit euro.
(17.05.2007. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas
spēkā 01.01.2014.)

Nu un vēl dažas saistošas lietas ir minētas šajos pantos:
115.pants. Kuģa vadīšanas noteikumu pārkāpšana
Par kuģa (izņemot atpūtas kuģi iekšējos ūdeņos) vadīšanas noteikumu pārkāpšanu, kas
izpaudusies kā:
1) pienācīgas vizuālās un audio novērošanas nenodrošināšana;
2) kuģa droša ātruma neievērošana;
3) kuģa sadursmes draudu noteikšanas prasību neievērošana;
4) nesavlaicīga un nepārliecinoša rīcība sadursmes novēršanai;
5) kuģošanai šauros ūdensceļos noteikto prasību neievērošana;
6) kuģošanai satiksmes sadales sistēmās noteikto prasību neievērošana;
7) kuģu vadīšanas noteikumu neievērošana, esot savstarpēji redzamiem;
8) kuģu vadīšanas ierobežotas redzamības apstākļos noteikumu neievērošana;
9) vilkšanas un stumšanas noteikumu pārkāpšana;
10) kuģa, kurš zaudējis vadības spēju vai kura manevrēšanas spēja ir ierobežota, vadīšanas
noteikumu neievērošana;
11) kuģa manevrēšanas noteikumu pārkāpšana;
12) kuģa uguņu un zīmju, skaņu un gaismas signālu, kā arī briesmu signālu lietošanas noteikumu
pārkāpšana;
13) enkura izmešana vai stāvēšana uz enkura neatļautā vietā, kā arī noteikumu par rīcību, kuģim
esot uz sēkļa, neievērošana;
14) kuģa ienākšanas ostā un iziešanas no ostas noteikumu pārkāpšana;
15) obligāto loča pakalpojumu neizmantošana;
16) kuģa sardzes dienesta noteikumu pārkāpšana, —
uzliek naudas sodu kuģa kapteinim vai atpūtas kuģa vadītājam no septiņdesmit līdz septiņsimt
euro.
Par atpūtas kuģi šajā pantā, 116.1, 117.1 un 117.3—117.9 pantā uzskatāms 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 ūdensmotocikls.
(03.07.2008. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.04.2009., 26.09.2013. un
14.05.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2015)

115.1 pants. Kuģniecībā noteikto ziņošanas pienākumu nepildīšana
Par kuģniecībā noteikto ziņošanas pienākumu nepildīšanu, kas izpaudusies kā:
1) normatīvajos aktos noteiktās informācijas savlaicīga neiesniegšana vai nepatiesas informācijas
iesniegšana Kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas datu apmaiņas sistēmai;
2) citas normatīvajos aktos noteiktās informācijas savlaicīga nesniegšana, tai skaitā neziņošana
par jūras negadījumu vai neziņošana Latvijas Jūras administrācijai par kuģa bojājumiem, kas var
ietekmēt kuģa jūrasspēju vai radīt vides piesārņojumu, —
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro, bet
juridiskajām personām — no divsimt piecdesmit līdz divtūkstoš deviņsimt euro.
(14.05.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2015.)
116.pants. Kuģa ekspluatācijas noteikumu pārkāpšana
Par kuģa ekspluatāciju, ja uz tā nav dokumentu, kuru atrašanās uz kuģa ir obligāta, vai ja šie
dokumenti nav apstiprināti, reģistrēti, aizpildīti vai netiek uzglabāti atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām (izņemot kuģa sertifikātus), —
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro, bet
juridiskajām personām — no divsimt piecdesmit līdz četrtūkstoš trīssimt euro.
Par kuģa ekspluatāciju, ja tā kravas zīme vai cits kuģa marķējums neatbilst normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām, —
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro, bet
juridiskajām personām — no divsimt piecdesmit līdz četrtūkstoš trīssimt euro.
Par kuģa ekspluatāciju, ja tas ir nokomplektēts ar apkalpi, kura neatbilst normatīvajos aktos par
kuģa apkalpes minimālo sastāvu noteiktajām prasībām (izņemot normatīvajos aktos noteiktos
nepārvaramos apstākļus, piemēram, negaidītu slimību vai nāvi), —
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet
juridiskajām personām — no četrsimt līdz septiņtūkstoš simt euro.
Par kuģa ekspluatāciju bez normatīvajos aktos noteiktajiem kuģa sertifikātiem, pēc to derīguma
termiņa izbeigšanās vai bez starpposmu atbilstības apliecinājumiem tajos —
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām
personām — no sešsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro.
Par kuģa ekspluatāciju, ja tā korpuss, mehānismi vai aprīkojums neatbilst normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām, —
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām
personām — no sešsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro.
Par kuģa ekspluatāciju, pārkāpjot normatīvajos aktos noteiktās prasības kuģa kravas, pasažieru
vai apgādes operācijām, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām
personām — no sešsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro.
Par šajā pantā noteikto kuģa ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu, ja tā izraisījusi Latvijas kuģa
aizturēšanu ārvalsts ostā ostas valsts kontroles inspekcijas rezultātā, —
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no četrsimt trīsdesmit līdz septiņsimt euro, bet
juridiskajām personām — no divtūkstoš līdz četrpadsmit tūkstoš euro.
Par citu saskaņā ar starptautiskajiem vai nacionālajiem normatīvajiem aktiem noteikto kuģa
ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu —
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām
personām — no divsimt astoņdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro.
(03.07.2008. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. un 14.05.2015. likumu,
kas stājas spēkā 01.07.2015.)
116.1 pants. Atrašanās uz kuģa (izņemot atpūtas kuģus) alkohola, narkotisko, psihotropo,
toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē
Par atrašanos uz kuģa alkohola ietekmē no sardzes vai citu dienesta pienākumu veikšanas brīvajā
laikā, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5
promiles, —
uzliek naudas sodu jūrniekam no septiņdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro.
Par atrašanos uz kuģa alkohola ietekmē sardzes vai citu dienesta pienākumu veikšanas laikā —
uzliek naudas sodu jūrniekam no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro.
Par atrašanos uz kuģa narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē —
uzliek naudas sodu jūrniekam no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro.
Par alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu lietošanu
pēc jūras negadījuma, kā arī pēc tam, kad kuģis apturēts pēc tādu institūciju pieprasījuma, kas ir
atbildīgas par kuģošanas drošību, līdz pārbaudei, kuras rezultātā nosaka alkohola koncentrāciju
asinīs vai konstatē narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmi, vai līdz
atbrīvošanai no šīs pārbaudes noteiktajā kārtībā —
uzliek naudas sodu jūrniekam no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro.
Par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai vai narkotisko,
psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes —
uzliek naudas sodu jūrniekam no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro.
(30.04.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas
spēkā 01.01.2014.)

116.2 pants. Kuģu, ostu, ostas iekārtu un ostām blakus esošo teritoriju aizsardzības prasību
pārkāpšana
Par kuģa ekspluatāciju bez starptautiskā kuģa aizsardzības sertifikāta vai starptautiskā kuģa
aizsardzības pagaidu sertifikāta vai pēc to derīguma termiņa izbeigšanās, vai bez starpposmu
atbilstības apliecinājumiem tajos —
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām
personām — no tūkstoš četrsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro.
Par citu normatīvajos aktos vai kuģa aizsardzības plānā noteikto kuģa aizsardzības prasību
pārkāpšanu —
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām
personām — no tūkstoš četrsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro.
Par ostas vai ostas iekārtas, vai ostām blakus esošu teritoriju ekspluatāciju bez ostas vai ostas
iekārtas aizsardzības atbilstības apstiprinājuma vai pēc tā derīguma termiņa izbeigšanās, vai bez
starpposmu atbilstības apliecinājumiem tajā —
uzliek naudas sodu fiziskajām personām vai amatpersonām no simt četrdesmit līdz septiņsimt
euro, bet juridiskajām personām — no tūkstoš četrsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro.
Par citu normatīvajos aktos vai ostas vai ostas iekārtas, vai ostām blakus esošas teritorijas
aizsardzības plānā noteikto ostas vai ostas iekārtas aizsardzības prasību pārkāpšanu —
uzliek naudas sodu fiziskajām personām vai amatpersonām no simt četrdesmit līdz septiņsimt
euro, bet juridiskajām personām — no tūkstoš četrsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro.
Par uzkļūšanu vai uzturēšanos uz kuģa, iekļūšanu vai uzturēšanos ostā vai ostas iekārtā, vai ostai
blakus esošā teritorijā, kā arī uz kuģa, ostā vai ostas iekārtā, vai ostai blakus esošā teritorijā
noteiktajā ierobežotas piekļuves zonā, pārkāpjot normatīvajos aktos vai aizsardzības plānā
noteikto kārtību, —
uzliek naudas sodu no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro.
Par ostas un hidrotehnisko būvju, ierīču un iekārtu (izņemot navigācijas līdzekļus) bojāšanu —
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet
juridiskajām personām — no septiņsimt līdz septiņtūkstoš simt euro.
(30.04.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas
spēkā 01.01.2014.)
116.3 pants. Latvijas Jūras administrācijas darbības traucēšana
Par Latvijas Jūras administrācijas amatpersonu likumīgo prasību nepildīšanu, ar Latvijas Jūras
administrāciju saskaņojamu darbību veikšanu bez atbilstoša saskaņojuma, informācijas
nesniegšanu vai nepatiesas informācijas sniegšanu Latvijas Jūras administrācijai —
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet
juridiskajām personām — no divsimt piecdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro.

(30.04.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. un 14.05.2015. likumu,
kas stājas spēkā 01.07.2015.)
116.4 pants. Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienesta
darbības traucēšana
Par Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienesta amatpersonu
likumīgo prasību nepildīšanu, informācijas nesniegšanu vai nepatiesas informācijas sniegšanu
Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienestam vai par traucēšanu
Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienestam veikt meklēšanas un
glābšanas operatīvo darbu Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra atbildības rajonā
—
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet
juridiskajām personām — no septiņsimt līdz septiņtūkstoš simt euro.
(30.04.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. un 14.05.2015. likumu,
kas stājas spēkā 01.07.2015.)
116.5 pants. Jūras negadījumu un incidentu izmeklēšanas traucēšana
Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja amatpersonu likumīgo
prasību nepildīšanu jūras negadījumu un incidentu izmeklēšanā —
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām
personām — no četrsimt trīsdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro.
(14.05.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2015.)

