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RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2015. GADA 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.6 

Sabiedriskās kārtības noteikumi pludmalē „Pie Papes bākas” 
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"  

21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta pirmās daļas 4.punktu 

 

1. Pludmalē un kāpu zonā aizliegts iebraukt ar mehanizētajiem transportlīdzekļiem 

(automašīnām, motocikliem, mopēdiem, motorolleriem u.c.), izņemot specializētos 

transportlīdzekļus pludmales apsaimniekošanai, operatīvos transportlīdzekļus un 

transporta līdzekļus, kuriem Rucavas novada domē izsniegta attiecīga atļauja, kā arī uz 

zvejas licences pamata teritorijas plānojumā noteiktajās piekļuves vietās. 

2. Pludmales apmeklētājiem aizliegts:  

2.1.   staigāt pa kāpu aizsargstādījumiem, izrakt vai bojāt tos;  

2.2.   lauzt koku un krūmu zarus, bojāt mizu, plūkt lapas, ziedus un augļus;  

2.3.   ķert vai iznīcināt savvaļas dzīvniekus, postīt putnu ligzdas;  

2.4.   kurināt ugunskurus, izņemot gadījumus, kad saņemta speciāla Rucavas novada  domes 

atļauja;  

2.5. bērniem vecumā līdz 12 gadiem peldēties bez vecāku uzraudzības; 

2.6. lietot jebkādus ķīmiskus mazgāšanas līdzekļus; 

2.7. peldēties apreibinošo vielu ietekmē; 

2.8. nodarboties ar nelicencētu komerciāla rakstura individuālo darbību. 

3. Pludmalē atļauts: 

3.1. izvest suņus un citus mājdzīvniekus pludmalē, peldināt tos, tam speciāli paredzētās 

vietās; 

3.2. pludmalē un kāpu zonā ierīkot naktsmītnes, celt teltis, tam speciāli paredzētās vietā. 

4. Publisku pasākumu rīkošanai pludmalē jāsaņem atļauja Rucavas novada domes 

noteiktajā kārtībā. 
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Paskaidrojuma raksts 

RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2015. GADA 

SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR.6 

Sabiedriskās kārtības noteikumi pludmalē „Pie Papes bākas” 
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Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1.Saistošo noteikumu projekta 

nepieciešamības raksturojums, 

dokumenta būtība  

Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz likuma "Par 

pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta 

pirmās daļas 4.punktu 

 

2.Īss saistošo noteikumu projekta 

satura izklāsts  

Saistošie noteikumi  nosaka  sabiedrisko kārtību, kāda 

jāievēro uzturoties pludmalē ”Pie Papes bākas” 

 

3.Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz pašvaldības 

budžetu  

Saistošie noteikumi nerada būtisku ietekmi uz pašvaldības 

budžetu. 

4.Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā  

Saistošie noteikumi nerada ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā. 

5.Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

administratīvajām procedūrām  

Noteikumu izpildi nodrošinās Rucavas novada dome. 

6.Normatīvie akti, saskaņā ar 

kuriem saistošie noteikumi 

sagatavoti  

Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz likuma "Par 

pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta 

pirmās daļas 4.punktu 
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