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PRECIZĒTI
Rucavas novada domes
2016. gada 25.augusta
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RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2016. GADA
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.5/2016
„Sabiedriskās kārtības noteikumi peldvietā”
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 4.punktu
1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Rucavas novada piekrastes
lietošanas kārtību, kā arī funkcionālo zonējumu (pielikumā). Piekrastē tiek noteiktas
sekojošas funkcionālās zonas:
1.1. neitrālā zona – nav speciālu ierobežojumu vai priekšrocību;
1.2. zona peldēšanai ar mājdzīvniekiem – atļauts peldēties ar mājdzīvniekiem;
1.3. 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;
1.4. sērfotāju un kaitotāju zona – speciāli iezīmēta vieta, kur sērfotājiem un
kaitotājiem ir priekšroka attiecībā pret citiem piekrastes izmantošanas veidiem;
1.5. ūdensmotociklu zona – speciāli iezīmēta teritorija braukšanai ar mehāniskiem
ūdens transporta līdzekļiem, nav atļauta peldēšanās un pārvietošanās ūdenī ar
nemehāniskiem peldlīdzekļiem;
1.6. Piekraste pie Bākas – nav atļauta pārvietošanās ar sērfinga un kaitborda dēļiem.
Pludmales apsaimniekošana veicama saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada
13.janvāra noteikumiem Nr.38 "Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība";
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1.7. nūdistu zona;
1.8. klusā zona – paredzēta apmeklētājiem, kuri vēlas sauļoties un atpūsties. Nav
atļauta tirdzniecība, sporta spēles un mūzikas klausīšanas bez austiņām.
Rucavas novada domei piederošajos zemes gabalos piekrastē, izņemot kluso zonu, ir
atļauta tirdzniecība ar pašvaldības izsniegtu atļauju. Ja tirdzniecībai pludmalē
nodrošināšanai ir nepieciešams iebraukt pludmalē ar autotransportu, tad pie atļaujas
saņemšanas ir jāsaskaņo piebraukšanas ceļi.
Par norādes zīmju izvietošanu atbildīgs ir pludmales apsaimniekotājs. Publisku
pasākumu rīkošana atļauta saskaņā ar Publisku izklaides un svētku pasākumu
drošības likuma prasībām.
Funkcionālajās zonās noteiktās atļautās darbības ir spēkā tiktāl, cik tās nav pretrunā
ar citiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā Aizsargjoslu likumu, Ministru kabineta
2011. gada 20.septembra noteikumiem Nr. 706 „Dabas parka „Pape” individuālie
aizsardzības un izmantošanas noteikumi” un Ministru kabineta 2011. gada 23.
augusta noteikumiem Nr. 652 „Aizsargājamās jūras teritorijas „Nida-Pērkone”
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.
Šajos noteikumos lietotie termini:
5.1. Piekraste – teritorija 1,5 km attālumā no krasta līnijas iekšzemes virzienā un no
krasta līnijas līdz boju līnijai, kur tādas ir, vai 200 m no krasta līnijas jūras
virzienā vietās, kur boju nav.
5.2. Gājēju koridori – speciāli ierīkoti gājēju celiņi un teritorija 5 m uz abām pusēm
no celiņa ass apmeklētāju netraucētai un drošai nokļūšanai pludmalē.
5.3. Kāpu zona – pludmalei pieguloša teritorijas daļa, ko veido smilts pauguri,
ieplakas un līdzenumi ar kāpām raksturīgu augāju, un uz kuru attiecināmi ar
smilts eroziju saistīti ierobežojumi.
5.4. Kāpu aizsargstādījumi – mākslīgi veidoti kārklu, smiltsērkšķu, kāpu niedru vai
citi stādījumi, lai ierobežotu kāpu eroziju un novērstu smilšu pārvietošanos.
5.5. Norāde "Peldēties atļauts" – ūdens kvalitāte atbilst normatīvajos aktos
noteiktajām ūdens kvalitātes prasībām. Peldēties var droši.
5.6. Norāde "Peldēties nav ieteicams" – jāuztver kā brīdinājums, ka ūdens kvalitāte
konkrētajā vietā neatbilst kādam no kvalitātes kritērijiem, kā arī ja peldvietā ir
uzvilkts "dzeltens" karogs.
5.7. Norāde "Peldēties aizliegts" – ja peldvietā uzvilkts "sarkans" karogs vai "melns
ar baltu" rūtains karogs, kā arī ja 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, vai vēja stiprums rada bīstamību dzīvībai.

II. SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI PIEKRASTĒ
6. Pludmalē, peldvietās un kāpu zonā aizliegts:
6.1. iebraukt ar mehanizētajiem transportlīdzekļiem (automašīnām, motocikliem,
mopēdiem, motorolleriem u.c.), izņemot specializētos transportlīdzekļus
pludmales apsaimniekošanai, operatīvos transportlīdzekļus, valsts un
pašvaldības
organizētajai
kontrolei
paredzētos
transportlīdzekļus,
transportlīdzekļus kas pieved pie jūras ūdens transporta līdzekļus (tikai pa šajās
zonās esošām piebrauktuvēm), kā arī uz zvejas licences pamata teritorijas
plānojumā noteiktajās piekļuves vietās
6.2. teritoriju un ūdeni piegružot ar sīkiem sadzīves atkritumiem (tai skaitā ar stikla
taru), ierakt tos smiltīs, kā arī piesārņot ar ķīmiskiem mazgāšanas līdzekļiem;
6.3. veikt rakšanas darbus ar mērķi iegūt smiltis;
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6.4. izrakt vai citādi bojāt kāpu aizsargstādījumus un kāpu dabisko zemsedzi , lauzt
koku un krūmu zarus, bojāt mizu, plūkt lapas, ziedus un augļus;
6.5. ķert vai iznīcināt savvaļas dzīvniekus, postīt putnu ligzdas;
6.6. staigāt pa kāpu aizsargstādījumiem, izrakt vai bojāt tos;
6.7. Kāpu zonā nav atļauts sauļoties zonās, kas ir ierobežotas ar speciālām norādēm;
6.8. ierīkot naktsmītnes, celt teltis, kurināt ugunskurus ārpus speciāli paredzētām
vietām, izņemot gadījumus, kad saņemta pašvaldības atļauja publisku pasākumu
rīkošanai saskaņā ar Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma
prasībām;
6.9. rīkot zirgu vai poniju izjādes ārpus zonas peldēšanai ar mājdzīvniekiem,
izņemot gadījumus, kad saņemta pašvaldības atļauja publisku pasākumu
rīkošanai saskaņā ar Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma
prasībām;
6.10.
ierīkot un izvietot tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietas gājēju
koridoros;
6.11.
bez pašvaldības izsniegtas atļaujas patvaļīgi veikt pludmales
labiekārtošanas darbus, tai skaitā ierīkot tirdzniecības un pakalpojumu
sniegšanas vietas;
6.12.
peldvietās izmantot jebkāda veida stikla taras izstrādājumus;
6.13.
peldēties apreibinošo vielu ietekmē;
6.14.
nodarboties ar nelicencētu komerciāla rakstura individuālo darbību;
6.15.
peldēties laikā, kad pacelta peldēšanās aizlieguma zīme – sarkanais
karogs;
III. ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU UN
NOTEIKUMU IZPILDES KONTROLE
7. Pludmalē kārtību uzrauga Rucavas novada pašvaldības policija.
8. Par pludmales un peldvietu lietošanas noteikumu pārkāpumiem personas saucamas
pie Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētās atbildības.
9. Par šo noteikumu noteikto prasību neievērošanu, var uzlikt šādus administratīvos
sodus:
10. par 6.3.apakšpunkta prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu
fiziskajām personām no 15 līdz 70 euro, bet juridiskajām personām – no 70 līdz 360
euro;
11. par 6.8., 6.9. 6.10. vai 6.11. apakšpunkta prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu
vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 200 euro, bet juridiskajām
personām – no 200 līdz 420 euro;
12. par 1.8. apakšpunkta prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu fiziskajām personām no 15 līdz 150 euro, bet juridiskajām personām – no 150
līdz 360 euro.
IV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS
13. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā spēku zaudē:
Rucavas novada domes 2015.gada 28.maija saistošie noteikumi Nr.6 "Sabiedriskās
kārtības noteikumi pludmalē „Pie Papes bākas”".
Jānis Veits

Rucavas novada domes priekšsēdētājs
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Pielikums
Rucavas novada domes
2016. gada 30.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.5/2016
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Jānis Veits
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Rucavas novada pašvaldības 2016. gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr. 5/2016
„Sabiedriskās kārtības noteikumi pludmalē”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas
Norādāmā informācija
1.
Projekta
nepieciešamības Likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas
pamatojums
2. un 4.punkts nosaka, ka pašvaldības
kompetencē ir izdot saistošos noteikumus par
publiskā lietošanā esošo mežu un ūdeņu
aizsardzību un uzturēšanu, kā arī sabiedrisko
kārtību. Noteikumi nepieciešami, lai noteiktu
peldvietu izveidošanas un uzturēšanas kārtību.
2. Īss projekta satura izklāsts
Noteikumi nosaka pludmales zonējumu –
peldvietas aktīvās atpūtas zonu, kā arī mierīgās
atpūtas zonu. Noteikumi nosaka arī sabiedriskās
kārtības noteikumus pludmalē un peldvietās,
atbildību par noteikumu neievērošanu.
3. Informācija par plānoto projekta Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta
ietekmi uz pašvaldības budžetu
palielināta finansiāla ietekme uz pašvaldības
budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta Nav attiecināms uz projekta saturu
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administratīvajām Saistošie noteikumi tiks nosūtīti informācijai
procedūrām
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai, tiks publicēti domes mājas lapā
www.rucava.lv.
6. Informācija par konsultācijām ar Informācija nosūtīta visām viesu mājām
privātpersonām
piekrastē, saņemtas divas pozitīvās atsauksmes.
Jānis Veits

Rucavas novada domes priekšsēdētājs
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