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Pāvilostas novada pašvaldības  

pludmales un peldvietas lietošanas noteikumi 
 

Izdoti saskaņā ar likumu 

„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 3.punktu, 

41.panta pirmās daļas 2.punktu 

I. LIETOTIE TERMINI 

1. Peldsezona -  laikposmā no 15.maija līdz 15.septembrim. 

2. Pludmale - jūras krasta daļa starp ūdens līmeni un vietu, kur sākas dabiskā sauszemes 

veģetācija. 

3. Peldvieta - peldēšanai un atpūtai paredzēta norobežota (iezīmēta) un labiekārtota 

vieta, kurā peldēšanās ir droša un nav aizliegta un kuru iedzīvotāji izmanto 

peldsezonas laikā. 

4. Peldvietas aktīvās atpūtas zona - paredzēta fiziskām aktivitātēm un pludmalei 

piemērotu spēļu spēlēšanai; tajā var atrasties arī bērnu rotaļu laukumi un īpaši 

aprīkotas sporta zonas. Aktīvās atpūtas zonās pēc attiecīgas pašvaldības atļaujas 

saņemšanas pieļaujama publisku pasākumu organizēšana (diskotēkas, vasaras 

koncerti u.c. uzvedumi un pasākumi) un tirdzniecība. 

5. Kāpu zona - pludmalei pieguloša teritorijas daļa, ko veido smilts pauguri, ieplakas un 

veģetācija. 

6. "Peldēties atļauts" - ūdens kvalitāte atbilst normatīvajos aktos noteiktajām ūdens 

kvalitātes prasībām. Peldēties var droši. 

7. "Peldēties nav ieteicams" - jāuztver kā brīdinājums, ka ūdens kvalitāte konkrētajā 

vietā neatbilst kādam no kvalitātes kritērijiem. 

8. "Peldēties aizliegts" -  pastāv liela iespēja, ka peldūdenī var atrasties, vai atrodas 

slimības izraisošie mikroorganismi, vai ir peldētāju veselību apdraudošs ķīmisks 

piesārņojums, vai arī ūdenstilpē var būt vai ir konstatēta pārmērīga zilaļģu 

savairošanās. 

 

II. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

9. Šie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka Pāvilostas novada  pludmales un 

peldvietu lietošanas kārtību, kā arī zonējumu (pielikumā). 

10. Pirms peldēšanās katra pludmales lietotāja pienākums ir iepazīties ar noteikumiem 

pludmalē un ievērot tos. 



 

 

11. Publisku pasākumu rīkošana atļauta saskaņā ar Publisku izklaides un svētku 

pasākumu drošības likuma prasībām. 

12. Pludmales apsaimniekošana veicama saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 

13.janvāra noteikumiem Nr.38 "Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība". 

 

III. SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI PLUDMALĒ 

13. Pludmalē, peldvietās un kāpu zonā aizliegts: 

13.1. teritoriju un ūdeni piegružot ar atkritumiem (tai skaitā ar stikla taru), ierakt tos 

smiltīs, kā arī piesārņot ar ķīmiskiem mazgāšanas līdzekļiem; 

13.2. bojāt pludmales inventāru, tai skaitā ģērbtuves, tualetes, soliņus, gājēju laipas, 

žogus, atkritumu urnas u.c.; 

13.3. bez pašvaldības izsniegtas atļaujas patvaļīgi veikt pludmales labiekārtošanas 

darbus, tai skaitā ierīkot tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietas; 

13.4. izmantot jebkāda veida stikla taras izstrādājumus; 

14. Peldvietā papildus 13.punktā noteiktajam aizliegts: 

14.1. izmantot motorizētos ūdens transportlīdzekļus (peldlīdzekļus, 

ūdensmotociklus, motorlaivas, kuterus, kuģus), izņemot glābšanas dienestu 

transportlīdzekļus, ka arī valsts un pašvaldības organizētajai kontrolei 

paredzētos transportlīdzekļus; 

14.2. sērfot, kaitot, izņemot īpaši atļautās vietās, kā noteikts 9.punktā minētajā 

zonējumā; 

14.3. peldēt tālāk par peldvietas norobežojošām zīmēm; 

14.4. peldēties laikā, kad izlikta zīme „Peldēties aizliegts" ; 

14.5. smēķēt peldvietā. 

 

IV. ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU UN 

NOTEIKUMU IZPILDES KONTROLE 

15. Par pludmales un peldvietu lietošanas noteikumu pārkāpumiem personas saucamas 

pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā un Pāvilostas novada pašvaldības 

2013.gada saistošo noteikumu Nr. 18 “Pāvilostas novada administratīvās atbildības 

noteikumi” paredzētās atbildības. 

 

http://likumi.lv/doc.php?id=111963
http://likumi.lv/doc.php?id=111963


 

 

 


