
 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Jēkabpils novada domes 

23.12.2021. lēmumu Nr.543 

(protokols Nr.15, 12.§) 

 

  

“Iekšējie kārtības noteikumi peldvietai “Radžu ūdenskrātuve”” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 

41.panta pirmās daļas 2.punktu 
 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Iekšējie kārtības noteikumi (turpmāk  – Noteikumi) nosaka kārtību peldvietā "Radžu 

ūdenskrātuve", tās apsaimniekošanas un uzturēšanas darba organizēšanu, peldvietas lietošanas 

noteikumus. 

2. Noteikumos lietotie termini: 

2.1. glābēji – peldvietas apsaimniekotāja vai iestādes, kas normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā organizē glābēju apmācību, speciāli apmācīti darbinieki; 

2.2. peldvieta – peldvietu higiēnas prasībām atbilstoša un peldēšanai paredzēta vieta, kas 

ietver labiekārtotu sauszemes daļu (150 m gara Radžu ūdenskrātuves teritorija starp ūdens līmeni 

un vietu, kur sākas dabiskā sauszemes veģetācija), ko cilvēki izmanto atpūtai peldsezonas laikā, 

un kura ir iezīmēta pašvaldības teritorijas plānojumā; 

2.3. peldvietas apsaimniekotājs – Jēkabpils novada pašvaldības iestāde "Jēkabpils sporta 

centrs", kas pilda Noteikumos paredzētos peldvietu uzturēšanas pienākumus. 

 

II. Peldvietas apsaimniekošanas un uzturēšanas darba organizēšana 

3. Peldvietas apsaimniekotājs nodrošina peldvietas sakārtošanu atpūtas sezonas uzsākšanai, 

veicot to katru gadu līdz 15.maijam. 

4. Peldsezonas laikā apmeklētāju drošību un kārtību peldvietā uzrauga glābēji savas 

kompetences ietvaros un noteiktajā darba laikā, kas norādīts uz informatīvajiem stendiem. 

5. Nepieciešamības gadījumā glābēji sazinās ar Valsts policiju vai Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienestu. 

6. Peldvietas piesārņojuma gadījumā glābēji par piesārņojumu nekavējoties brīdina tās 

apmeklētājus, ziņo pašvaldībai un peldvietas apsaimniekotājam un izvieto brīdinājuma zīmi 

"Peldēties aizliegts". 

7. Glābēji peldsezonas laikā peldvietas apmeklētājiem nodrošina pirmās medicīniskās 

palīdzības sniegšanu un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izsaukšanu. 

8. Peldvietas apsaimniekotāja pienākumi: 

8.1. nodrošināt, ka peldsezonas laikā (no 15.maija līdz 15.septembrim) peldvietas uzkopšana 

un atkritumu izvešana no tās notiek katru dienu līdz plkst. 9.00, bet dienas laikā pēc vajadzības, 

nodrošinot nepārtrauktu peldvietas tīrību; 

8.2. nodrošināt informatīvā stenda izvietošanu peldvietā; 

8.3. organizēt peldvietas apsaimniekošanas darbus, tai skaitā tualešu apsaimniekošanu, 

peldvietas inventāra (pārģērbšanās kabīņu, solu, peldēšanas laipas, atpūtas vietas u.c.) uzturēšanu 

un remontu; 

8.4. rūpēties, lai ūdenī neatrastos dažādi atkritumi; 

8.5. bīstama piesārņojuma gadījumā (neatkarīgi no sezonas) nekavējoties organizēt 

piesārņotās teritorijas norobežošanu un sakopšanu, kā arī brīdinājuma zīmju uzstādīšanu. 

 

https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p43
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III. Peldvietas lietošanas noteikumi 

9. Peldvietā atļauts: 

9.1. peldēt līdz speciāli norobežojošām bojām; 

9.2. novietot motorizētos transporta līdzekļus autostāvvietā; 

9.3. rīkot publiskus sporta, izklaides un atpūtas pasākumus, saņemot atļauju Jēkabpils novada 

pašvaldībā. 

10. Peldvietā aizliegts: 

10.1. peldēties tālāk par speciāli norobežojošām bojām; 

10.2. peldēties laikā, kad izvietota informācija "Peldēties aizliegts"; 

10.3. bojāt jebkuru peldvietas aprīkojumu un informatīvos stendus vai norādes; 

10.4. braukt ar laivām, vējdēļiem u.c., izņemot glābēju ūdens transporta līdzekļus; 

10.5. braukt ar motorizētiem transporta līdzekļiem un mopēdiem, izņemot specializēto 

transportu pludmales apsaimniekošanai un uzraudzībai, operatīvo transportu; 

10.6. peldināt suņus un citus mājdzīvniekus; 

10.7. ierīkot naktsmītnes, celt teltis un kurināt ugunskurus, izņemot tam speciāli paredzētās un 

aprīkotās vietās; 

10.8. smēķēt un lietot alkoholiskos dzērienus; 

10.9. nodarboties ar tirdzniecību bez atļaujas. 

11. Noteikumi tiek piemēroti no 2022.gada 1.jūnija. 

 

 

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs                                                                     R.Ragainis  
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JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 

JĒKABPILS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr.90000024205 

Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV – 5201 

Tālrunis 65236777, fakss 65207304, elektroniskais pasts pasts@jekabpils.lv 

LĒMUMS 

Jēkabpils novadā 

 

23.12.2021. (protokols Nr.15, 12.§)  Nr.543 

 

Par “Iekšējie kārtības noteikumi peldvietai “Radžu ūdenskrātuve”” apstiprināšanu 
 

Jēkabpils novada pašvaldība 2021.gada 25.novembrī saņēma Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) 2021.gada 25.novembra vēstuli Nr.1-18/10291 “Par 

28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.16” (turpmāk - Vēstule), kurā izteikti ierosinājumi 

saistošo noteikumu redakcijas precizēšanai. 

Ministrija paskaidro, ka pašvaldība var izdot katrai pašvaldības peldvietas un aktīvās 

atpūtas vietai iekšējos lietošanas noteikumus vai instrukcijas, kas attieksies uz konkrētās aktīvās 

atpūtas vietas izmantošanu. 

Ministru kabineta 2017.gada 28.janvāra noteikumu Nr.692 "Peldvietas izveidošanas, 

uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība" 2.punktā noteikts, ka šo noteikumu prasības 

attiecas uz noteikumu 1. un 2.pielikumā minētajām peldvietām, kuras, pamatojoties uz 

pašvaldību sniegto informāciju par attiecīgajā administratīvajā teritorijā esošo peldvietu 

apmeklējumu tendencēm, kā arī peldvietu infrastruktūru, tajās esošajām iekārtām vai veiktajiem 

labiekārtošanas pasākumiem peldēšanās veicināšanai, Veselības inspekcija ir atzinusi par tādām, 

ko apmeklē liels skaits peldētāju.  

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 41.panta pirmās daļas 2.punktu,    

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6.punktu, Ministru 

kabineta 2017.gada 28.janvāra noteikumu Nr.692 "Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens 

kvalitātes pārvaldības kārtība" 2., 3. un 4.punktu, 3.nodaļu, Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas 2021.gada 25.novembra vēstule Nr.1-18/10291 “Par 28.10.2021. 

saistošajiem noteikumiem Nr. 16”,  ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības komitejas 

02.12.2021. lēmumu (protokols Nr.6, 5.§), 

 

Jēkabpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt “Iekšējie kārtības noteikumi peldvietai “Radžu ūdenskrātuve”” (pielikumā). 

2. “Iekšējie kārtības noteikumi peldvietai “Radžu ūdenskrātuve”” tiek piemēroti no 2022.gada 

1.jūnija. 

 3.Pilnvarot par peldvietas “Radžu ūdenskrātuve” apsaimniekotāju – Jēkabpils novada 

pašvaldības iestādi "Jēkabpils sporta centrs". 

4. Jēkabpils novada pašvaldības iestādi "Jēkabpils sporta centrs" kā peldvietas “Radžu 

ūdenskrātuve” apsaimniekotāju  pilnvarot ar šādiem pienākumiem: 

4.1. nodrošināt peldvietas sakārtošanu atpūtas sezonas uzsākšanai, veicot to katru gadu līdz 

15.maijam; 

4.2. nodrošināt, ka peldsezonas laikā apmeklētāju drošību un kārtību peldvietā uzrauga glābēji 

savas kompetences ietvaros un noteiktajā darba laikā, kas norādīts uz informatīvajiem stendiem; 
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4.3. nodrošināt, ka peldvietas piesārņojuma gadījumā glābēji par piesārņojumu nekavējoties 

brīdina tās apmeklētājus, ziņo pašvaldībai un peldvietas apsaimniekotājam un izvieto 

brīdinājuma zīmi "Peldēties aizliegts"; 

4.4. nodrošināt, ka glābēji peldsezonas laikā peldvietas apmeklētājiem nodrošina pirmās 

medicīniskās palīdzības sniegšanu un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izsaukšanu. 

4.5. nodrošināt, ka peldsezonas laikā (no 15.maija līdz 15.septembrim) peldvietas uzkopšana un 

atkritumu izvešana no tās notiek katru dienu līdz plkst. 9.00, bet dienas laikā pēc vajadzības, 

nodrošinot nepārtrauktu peldvietas tīrību; 

4.6.nodrošināt informatīvā stenda izvietošanu peldvietā; 

4.7.organizēt peldvietas apsaimniekošanas darbus, tai skaitā tualešu apsaimniekošanu, peldvietas 

inventāra (pārģērbšanās kabīņu, solu, peldēšanas laipas, atpūtas vietas u.c.) uzturēšanu un 

remontu; 

4.8. rūpēties, lai ūdenī neatrastos dažādi atkritumi; 

4.9.bīstama piesārņojuma gadījumā (neatkarīgi no sezonas) nekavējoties organizēt piesārņotās 

teritorijas norobežošanu un sakopšanu, kā arī brīdinājuma zīmju uzstādīšanu. 

5. Lēmuma 3.un 4.punkts stājas spēkā ar 2022.gada 1.janvāri. 

6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram Guntaram Gogulim. 

 

 

Pielikumā: “Iekšējie kārtības noteikumi peldvietai “Radžu ūdenskrātuve”” uz 2 lp. 

  

Sēdes vadītājs 

Domes priekšsēdētājs                                                                               R.Ragainis  

 
Šinkarjuka 65283780 

  

 


