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Peldvietas „Mārtiņsala” lietošanas un apsaimniekošanas saistošie noteikumi 

 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"  

43.panta pirmās daļas 2.punktu 

 
I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi nosaka sabiedrisko kārtību peldvietā „Mārtiņsala”, tās 

apsaimniekošanas un uzturēšanas darba organizēšanu, peldvietas lietošanas noteikumus, kā 

arī sanitārās tīrības noteikumu ievērošanu pludmalē un peldvietā.  

 

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini: 

2.1. peldvieta - labiekārtota vieta atpūtas zonā, kas paredzēta peldēšanai; 

2.2. peldsezona - peldēšanai labvēlīga sezona, kuru nosaka attiecīgi laika apstākļi un kurā 

ir gaidāms liels peldētāju skaits. Latvijā peldsezona ir no 15.maija līdz 15. 

septembrim; 

2.3. pludmale - 170m gara  Ventas upes labā krasta teritorija starp ūdens līmeni un vietu, kur 

sākas dabiskā sauszemes veģetācija, un ir  iezīmēta Kuldīgas pilsētas teritorijas 

plānojumā; 

2.4. piesārņojums -  jebkurš piesārņojums, kas var izraisīt ekoloģiski bīstamas sekas, 

infekcijas slimības vai rada neērtības peldvietas apmeklētājiem; 

2.5. situācija „peldēties aizliegts” - peldēšanās apdraud cilvēka dzīvību un glābšanas 

dienestam nav iespējams veikt glābšanas darbu uz ūdens un izvietotas īpašas par šo 

situāciju informējošas zīmes; 

2.6. apsaimniekotājs - pašvaldības izvēlēts apsaimniekotājs, kurš nodrošina peldvietas 

uzturēšanu kārtībā, ievērojot izvirzītos noteikumus. 

 

3. Lai nodrošinātu saistošo noteikumu pildīšanu, pašvaldība peldvietā izvieto sekojošu 

informāciju: 

3.1. peldvietas nosaukums; 

3.2. peldvietas lietošanas noteikumi; 

3.3. informācija par peldvietas ūdens kvalitāti un informācija par to, vai peldēties ir 

atļauts / vai peldēties nav atļauts; 

3.4. peldvietas un pludmales apsaimniekotāja kontaktinformācija, tālruņa numuri, uz 

kuriem var zvanīt nelaimes gadījumos; 

3.5. pašvaldības policijas dežūrtālruņa numurs; 



 

 

 

3.6. glābšanas dienesta tālruņa numurs un darba laiks. 

 

II. Peldvietas apsaimniekošanas un izmantošanas noteikumi 

4. Pašvaldības pienākumi: 

4.1. Sagatavot pludmali un peldvietu (laipu uzlikšana, rotaļu elementu un mazo 

arhitektūras formu remonts, laivas tehniskā apkope u.c.) atpūtas sezonas 

uzsākšanai, veicot to katru gadu līdz 15. maijam. 

4.2. Peldsezonas laikā nodrošināt peldvietas un pludmales apmeklētājus ar tualeti. 

 

5. Apsaimniekotāja pienākumi: 

5.1. Nodrošināt, ka peldsezonas laikā (no 15.maija līdz 15.septembrim) pludmales un 

peldvietas uzkopšana un atkritumu izvešana no tās notiek katru dienu līdz plkst. 9.00, 

bet dienas laikā pēc vajadzības, nodrošinot nepārtrauktu pludmales un peldvietas tīrību. 

5.2. Organizēt pludmales un peldvietas apsaimniekošanas darbus, tai skaitā tualešu 

apsaimniekošanu, peldvietas inventāra (pārģērbšanās kabīņu, solu, gājēju laipu, žogu, 

šūpoļu, atkritumu urnu, glābšanas stacijas u.c. ) uzturēšanu un remontu.  

5.3. Organizēt pludmales un peldvietas zālāja un stādījumu veidošanu un kopšanu atbilstoši 

pašvaldības dotajiem norādījumiem. 

5.4. Rūpēties par to, lai ūdenī neatrastos dažādi atkritumi. 

5.5. Piesārņojuma gadījumā (neatkarīgi no sezonas) nekavējoties uzsākt un veikt 

pludmales sakopšanu. 

 

III. Glābšanas dienesta funkcijas 

6. Par apmeklētāju drošību pludmalē un peldvietā, un sabiedrisko kārtību pludmalē 

un peldvietu peldsezonas laikā atbild pludmales glābšanas dienests savas 

kompetences ietvaros.  

7. Nepieciešamības gadījumā pludmales glābšanas dienests sazinās ar pašvaldības 

policiju. 

8. Peldvietas un/vai pludmales piesārņojuma gadījumā pludmales glābšanas dienests par 

piesārņojumu nekavējoties brīdina tās apmeklētājus, ziņo pašvaldībai un 

apsaimniekotājam un izvieto brīdinājuma zīmi „peldēties aizliegts”. 

9. Glābšanas dienests peldsezonas laikā pludmales un peldvietas apmeklētājiem 

nodrošina pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu un neatliekamās medicīniskās 

palīdzības dienesta izsaukšanu. 

 

IV. Pludmales un peldvietas lietošanas noteikumi 

10. Pludmale un peldvieta atrodas dabas lieguma „Ventas ieleja” teritorijā, līdz ar to uz 

šo teritoriju attiecas dabas lieguma „Ventas ieleja individuālie aizsardzības un 

izmantošanas noteikumi.” 

11. Aizliegts piegružot pludmali un peldvietu ar atkritumiem, ierakt tos , mest ūdenī. 

12. Aizliegts bojāt pārģērbšanās kabīnes, soliņus, gājēju laipas, žogus, rotaļu iekārtas, 

informatīvās norādes, atkritumu urnas un jebkuru citu inventāru. 

13. Pludmales un peldvietas teritorijā aizliegts ievest un/vai atrasties ar suņiem vai citiem 

mājdzīvniekiem.  

14. Pludmalē un peldvietā aizliegts lauzt koku vai krūmu zarus, plūkt lapas, ziedus, 

augļus, bojāt mizu. 

15. Aizliegts postīt putnu ligzdas. Aizliegts ķert vai iznīcināt savvaļas dzīvniekus. 



 

 

 

16. Aizliegts iebraukt ar mehanizētajiem transporta līdzekļiem un mopēdiem, izņemot ar 

specializēto transportu pludmales apsaimniekošanai un ar operatīvo transportu. 

17. Telšu celšana, un ugunskuru kurināšana atļauta tikai vietās kas apzīmētas ar 

informācijas zīmi „ugunskura un telšu vieta”.  

18. Smēķēšana atļauta īpaši paredzētās vietās, kas apzīmētas ar informācijas zīmi „atļauts 

smēķēt”. 
19. Aizliegts braukt ar vējdēļiem, ūdens motocikliem, motorlaivām, izņemot glābšanas 

dienesta laivu un gadījumus, kad saņemta īpaša pašvaldības atļauja.  

20. Sabiedrisku masu pasākumu rīkošana pirms tam rakstveidā jāsaskaņo pašvaldību. 

21. Pludmales un peldvietas apmeklētājiem peldvietā aizliegts peldēties, ja ir noteikta situācija un 

izvietota informācijas zīme “peldēties aizliegts”. 

22. Peldvietā peldēšana atļauta līdz speciāli norobežotām vietām, ko nosaka peldošās 

bojas. Peldsezona ilgst katru gadu no 15.maija līdz 15.septembrim, ja pašvaldība nav 

noteikusi citādi. 

 

V. Administratīvā soda uzlikšanas kārtība un sods 

23. Šo noteikumu ievērošanu kontrolē un sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu 

tiesīga Kuldīgas novada pašvaldības policija, Kuldīgas novada Domes Attīstības 

pārvaldes amatpersonas. 

24. Par šo saistošo noteikumu 11.-22.punktā minēto prasību pārkāpumiem vainīgo 

personu var saukt pie administratīvās atbildības saskaņā ar Latvijas Administratīvo 

pārkāpumu kodeksu un citiem normatīvajiem aktiem. 

25. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo noteikumu pārkāpējus no šo noteikumu 

izpildīšanas, kā arī no nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas saskaņā ar šiem 

noteikumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

 

VI. Noslēguma jautājumi 
26. Saistošie noteikumi tiek publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā “Kuldīgas 

novada vēstis” un ievietoti pašvaldības mājas lapā www.kuldiga.lv. 

27. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas likuma „Par 

pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā. 

 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja             I. Bērziņa 
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