Precizēts saraksts ar Rīgas ūdenstilpēm, kur drīkst atrasties uz ledus
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Informācija medijiem

Drošība

Pilsētā un sabiedrībā

No 14. janvāra papildināts saraksts ar Rīgas teritorijā esošajām ūdenstilpēm, kur drīkst atrasties uz ledus.
Aizliegums atrasties uz ledus šobrīd neattiecas uz Bolderājas karjeru, Bābelīti, ūdenstilpēm Vladimira Kudojara parkā, ūdenstilpēm
Viestura dārzā un Uzvaras parkā pie Uzvaras pieminekļa, kā arī Dambjapurva ezeru, Gaiļezeru un Velnezeru. Var atrasties uz ledus
arī Ķengaraga dīķī, taču aizliegums saglabājas uz zonu 70 m no Daugavas ietekas. Atļauts atrasties uz ledus Mazjumpravas muižas
dīķī, taču aizliegums ir spēkā uz zonu 50 m attālumā no Daugavas ietekas.
Tāpat aizliegums vairs neattiecas uz atsevišķiem ūdenstilpju posmiem:
Vecdaugavas posmiem:
no Vēlavu ielas 3A līdz Vēdzeļu ielai 4;
no Skanstnieku ielas 5 līdz Mangaļsalas prospektam,
no Airu ielas 107 līdz Zvejas ielai 3;
Kojusalas grāvja posmu no Austuves ielas 5A līdz Krasta ielai 95 k-21A;
Strazdupītes posmu no Brīvības gatves 417A līdz Vidzemes alejai 1, taču aizliegums saglabājas spēkā uz zonu 300 m rādiusā ap
Dzelzceļa tiltu;
Āgenskalna līča posmiem:
no Raņķa dambja līdz Balasta dambim 5B;

starp AB dambi un Kuģu ielu – no Kuģu ielas 15 līdz Kuģu ielai 28;
aizliegums uz saglabājas 50 m attālumā no Mārupītes ietekas un 70 m attālumā no Zunda kanāla iztekas;
līci Juglas kanālā pie Jaunciema ielas 4A, saglabājot aizliegumu atrasties 100 m attālumā no ietekas Juglas kanālā;
Sarkandaugavas posmu no Kundziņsalas 10. līnijas 10A līdz Kundziņsalas 2. līnijai 5, ne tālāk kā 50 m attālumā no krasta;
Sarkandaugavas līci no Uriekstes ielas 12B līdz Uriekstes ielai 12, ne tālāk kā 50 m attālumā no krasta;
Bieķengrāvja posmiem:
no Mūkusalas ielas 78A līdz Mazajai Bauskas ielai 35;
no Mūkusalas ielas 51 līdz Mūkusalas ielai 62;
Buļļupes posmiem:
līcī pie SIA “Rīgas ūdens” bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva”, bet ne tālāk par 100 m no krasta līnijas;
no Bangu ielas 5 līdz Lielajai ielai 43, bet ne tālāk kā 100 m no krasta līnijas;
no Lielās ielas 71E līdz Lielajai ielai 73, bet ne tālāk kā 50 m no krasta līnijas;
līcī pie Dzintara ielas 100 (pie Dārziņu rajona), bet ne tālāk kā 50 m no krasta līnijas;
Hapaka grāvja posmu no Lielupes ielas 72 līdz Lielupes ielai 48.
Saglabājot aizliegumu atsevišķos posmos, atļauts atrasties arī uz šādu ūdenstilpju ledus:
Ķīšezers, ne tālāk par 200 m no krasta līnijas, kā arī saglabājot aizlieu 800 m attālumā no Juglas upes ietekas, 300 m attālumā
no Langas upes iztekas, 150 m attālumā no iztekas pie Ezermalas ielas 10A, kā arī 800 m attālumā no Mīlgrāvja tilta;
Māras dīķis, bet aizliegts atrasties uz ūdenstilpes ledus 200 m attālumā no Mārupītes ietekas un 100 m attālumā no Friča
Brīvzemnieka ielas un Ojāra Vācieša ielas krustojuma;
Juglas ezers, bet ne tālāk par 300 m no krasta līnijas un ne tuvāk par 800 m no Juglas upes iztekas, un ne tuvāk par 400 m no
Juglas upes ietekas;
Ziemeļupe pie SIA “Rīgas ūdens” bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva”, taču aizliegts atrasties uz ledus 100
m attālumā no ietekas Buļļupē.
Lūdzam stipra vēja laikā ievērot īpašu piesardzību! Spēcīgā vēja dēļ ceļas ūdens līmenis Daugavā, un daudzviet gar krastu krājas
ūdens, kas neļauj nokļūt uz ledus. Tāpat aicinām izvērtēt nepieciešamību ilgstoši atrasties uz ledus, jo vēja laikā ūdens līmenis ceļas
strauji un tas var radīt grūtības atgriezties krastā.
Atgādinām, ka ņemot vērā mainīgos laikapstākļus un iespējamību, ka neveidojas pietiekami izturīga ledus kārta, joprojām ir
aizliegts atrasties uz pārējo pilsētas teritorijā pieejamo publisko ūdenstilpju vai to daļu un Rīgai piegulošās jūras piekrastes publisko
ūdeņu ledus.
Pašvaldība atgādina, ka ledus biezums dažādās vietās var būt atšķirīgs, simtprocentīgu drošību garantēt nav iespējams, tādēļ
iedzīvotājiem jābūt uzmanīgiem un pašiem jāizvērtē sava drošība, kāpjot un atrodoties uz ledus.
Pazeminoties gaisa temperatūrai, ar pilsētas izpilddirektora rīkojumu uz Rīgas ūdenstilpēm ir noteikts paaugstinātas bīstamības
periods, kura laikā, ja netiek piemēroti atsevišķi izņēmumi, iedzīvotājiem atrasties uz ledus ir aizliegts.
Atbildība par atrašanos uz ledus vietās, kur tas nav atļauts, ir noteikta Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes,
sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā. Par likuma pārkāpumu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 100 eiro.
Pazeminoties gaisa temperatūrai, ar pilsētas izpilddirektora rīkojumu uz Rīgas ūdenstilpēm ir noteikts paaugstinātas bīstamības
periods, kura laikā, ja netiek piemēroti atsevišķi izņēmumi, iedzīvotājiem atrasties uz ledus ir aizliegts.
Atbildība par atrašanos uz ledus vietās, kur tas nav atļauts, ir noteikta Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes,
sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā. Par likuma pārkāpumu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 100 eiro.
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