Siguldā
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2016.gada 18.maijā

Nr.19
(prot. Nr.7, §14)

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 4.punktu
Par sabiedrisko kārtību Siguldas peldvietā
*ar grozījumiem, kas izdarīti ar Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 18.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.10 „Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada
18.maija saistošajos noteikumos Nr.19 „Par sabiedrisko kārtību Siguldas peldvietā””
I.

Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Siguldas peldvietas, kas atrodas pie upes
Gaujas, Siguldas pilsētā, Siguldas novadā, lietošanas kārtību, kā arī zonējumu (pielikums).
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. peldvieta – noteikumu izpratnē ir Siguldas peldvieta, kas ir peldēšanai un atpūtai
paredzēta labiekārtota vieta, un kuru iedzīvotāji izmanto peldsezonas laikā;
2.2. peldēšanās sektors – peldēšanai paredzēta ūdenī norobežota vieta peldvietā no krasta
līnijas līdz peldēšanās sektoru norobežojošiem elementiem (bojām);
2.3. peldsezona – Ūdens apsaimniekošanas likumā noteiktais laika periods no 15.maija līdz
15.septembrim;
2.4. „Ieteikums nepeldēties” – informatīvā zīme, kas jāuztver kā brīdinājums, ka ūdens
kvalitāte peldvietā neatbilst kādam no kvalitātes kritērijiem;
2.5. „Peldēties aizliegts” – informatīvā zīme, kas brīdina par to, ka ūdenī 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;
2.6. pludmale – Gaujas upes krasta daļa starp ūdens līmeni un vietu, kur sākas dabiskā
sauszemes veģetācija;
2.7.tara – iesaiņojums vai trauks.
3. Peldvietas apsaimniekotājs ir Siguldas novada pašvaldība.

2
4. Peldvietas apsaimniekotājs ir atbildīgs par peldvietas uzturēšanu, drošības un higiēnas
prasību ievērošanu, kā arī par informatīvo uzrakstu izvietošanu peldvietā atbilstoši Ministru
kabineta noteikumiem, kas nosaka peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtību un
informatīvo zīmju „Ieteikums nepeldēties” vai „Peldēties aizliegts” izvietošanu peldvietā
atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes
nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai.
5. Glābšanas dienesta darbību peldvietā peldsezonas laikā nodrošina Siguldas novada
Pašvaldības policijas speciāli apmācīti un norīkoti darbinieki (turpmāk – glābēji).
6. Glābēji nodrošina glābšanas darbu veikšanu uz ūdens un pirmās medicīniskās palīdzības
sniegšanu cietušajiem peldvietā peldsezonas laikā – no 15.maija līdz 31.augustam katru
dienu no plkst.10.00 līdz plkst.22.00, no 1.septembra līdz 15.septembrim katru dienu no
plkst.9.00 līdz plkst.21.00. *
Sabiedriskās kārtības noteikumi peldvietā, noteikumu izpildes kontrole un
atbildība par noteikumu neievērošanu
7. Peldvietā aizliegts:
7.1. iebraukt ar mehanizētajiem transportlīdzekļiem (automašīnām, motocikliem,
mopēdiem, motorolleriem u.c.), izņemot specializētos transportlīdzekļus peldvietas
apsaimniekošanai, operatīvos transportlīdzekļus, valsts un pašvaldības organizētajai
kontrolei paredzētos transportlīdzekļus;
7.2. piegružot teritoriju un ūdeni ar sīkiem sadzīves atkritumiem (tai skaitā ar stikla taru)
vai ierakt tos smiltīs;
7.3. ierīkot naktsmītnes, celt teltis, kurināt ugunskurus vai grilu, organizēt publiskus
pasākumus, izņemot gadījumus, kad saņemta Siguldas novada pašvaldības atļauja
publisku pasākumu rīkošanai saskaņā ar Publisku izklaides un svētku pasākumu
drošības likuma prasībām;
7.4. izvest pastaigā dzīvniekus un tos peldināt;
7.5. mazgāties vai lietot jebkādus ķīmiskus mazgāšanas līdzekļus;
7.6. veikt rakšanas darbus ar mērķi iegūt smiltis;
7.7. patvaļīgi uzstādīt vai noņemt brīdinājuma zīmes;
7.8. lauzt koku un krūmu zarus, bojāt mizu;
7.9. uzsākt un pabeigt ūdenstūrisma maršrutus;
7.10. izmantot jebkāda veida stikla taras izstrādājumus*;
7.11. izmantot motorizētus vai nemotorizētus peldlīdzekļus (laivas, plostus, ūdens
velosipēdus, SUP dēļus u.c.)*;
7.12. patvaļīgi pārvietot, aiztikt vai bojāt peldēšanās sektoru norobežojošos elementus
(bojas)*.
8. Noteikumu izpildi kontrolē Siguldas novada Pašvaldības policija.
9. Administratīvā pārkāpuma lietas izskata un lēmumus pieņem:
9.1. Siguldas novada pašvaldības Administratīvā komisija;
9.2. Siguldas novada Pašvaldības policijas darbinieki normatīvajos aktos noteiktās
kompetences ietvaros.
10. Par noteikumu neievērošanu piemēro šādu administratīvo sodu:
10.1. par 7.1.apakšpunkta prasību neievērošanu pārkāpējam uzliek naudas sodu no 70
līdz 350 euro;
10.2. par 7.2.apakšpunkta prasību neievērošanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām
no 7 līdz 140 euro, bet juridiskajām personām no 140 līdz 710 euro;
10.3. par 7.3., 7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8., 7.9., 7.10., 7.11. un 7.12.apakšpunkta prasību
neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 7 līdz 70 euro*.
II.
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III. Noslēguma jautājums
11. Atzīt par spēku zaudējušiem Siguldas novada Domes 2005.gada 11.maija saistošos
noteikumus Nr.4 „Par sabiedrisko kārtību Siguldas novada Siguldas pilsētas peldvietā”.

Priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

*grozījumi spēkā stājušies 2019.gada 11.aprīlī

U.Mitrevics

