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PAR SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS 
PLUDMALES UN PELDVIETU LIETOŠANU 

 
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 

43.panta pirmās daļas 2.punktu un trešo daļu 
 

Grozījumi ar SND 25.04.2018.saistošajiem noteikumiem Nr.SN 5/2018 

 
I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi „Par Saulkrastu novada pašvaldības pludmales un peldvietu lietošanu” 
(turpmāk – noteikumi) nosaka Saulkrastu novada pašvaldības pludmales un peldvietu 
izmantošanas prasības, kas jāievēro un jāņem vērā uzturoties pludmalē un peldvietās, kā 
arī nosaka peldvietu robežas un zonējumu. 

2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt pludmales un peldvietu aizsardzību un uzturēšanu, nosakot 
to izmantošanas kārtību. 

3. Noteikumos lietotie termini: 
3.1. peldvietas aktīvās atpūtas zona – paredzētā fiziskām aktivitātēm un pludmalei 

piemērotām spēlēm, tajā atrodas bērnu rotaļu laukumi un īpaši aprīkotas sporta zonas. 
Aktīvā atpūtas zonā pēc attiecīgas pašvaldības atļaujas saņemšanas pieļaujama publisku 
pasākumu organizēšana un tirdzniecība; 

3.2.  peldvietas mierīgās atpūtas zona – paredzētā apmeklētājiem, kuri vēlas sauļoties un 
atpūsties; 

3.3. kāpu zona – pludmalei pieguļoša teritorijas daļa, ko veido smilts pauguri, ieplakas un 
veģetācija; 

3.4. informatīvā norāde “Peldēties aizliegts” – peldēšanās apdraud cilvēka dzīvību, 
atbildīgajām institūcijām nav iespējams veikt glābšanas darbus uz ūdens un peldvietā 
“Centrs” pie glābēju torņa uzvilkts “sarkans” karogs. Norādi izvieto peldvietā “Centrs” 
uz informatīvā stenda pie nobrauktuves pludmalē, peldvietā “Rūķīši” uz informatīvā 
stenda iepretī autostāvvietai pie gājēju noejas uz peldvietu. 

 
II. Sabiedriskās kārtības noteikumi pludmalē, peldvietās un kāpu zonā 

4. Pludmalēs, peldvietās un kāpu zonā aizliegts: 
4.1. pārvietoties Baltās kāpas teritorijā uz pludmali caur kāpu joslu, izņemot pa speciāli 

ierīkotām koka laipām (skatīt pielikumu); 
4.2. Baltās kāpas teritorijā aizliegts veikt jebkāda veida rakšanu, kāpas pamatnes 

brucināšanu un alu veidošanu;  
4.3. bērniem vecumā līdz 12 gadiem peldēties bez vecāku vai citu pieaugušo uzraudzības; 



4.4.  peldēties apreibinošo vielu ietekmē; 
4.5. veikt rakšanas darbus ar mērķi iegūt smiltis; 
4.6. izrakt kāpu aizsargstādījumus, lauzt koku un krūmu zarus, bojāt mizu, plūkt lapas, 

ziedus un augļus; 
4.7. ķert vai iznīcināt savvaļas dzīvniekus, postīt putnu ligzdas; 
4.8. ierīkot naktsmītnes, celt teltis, kurināt ugunskurus, izņemot gadījumus, kad saņemta 

pašvaldības atļauja publisku pasākumu rīkošanai, saskaņā ar Publisku izklaides un 
svētku pasākumu drošības likuma prasībām; 

4.9. vest zirgus un ponijus izjādēs, izņemot gadījumus, kad saņemta pašvaldības atļauja 
publisku pasākumu rīkošanai, saskaņā ar Publisku izklaides un svētku pasākumu 
drošības likuma prasībām; 

4.10. bez pašvaldības izsniegtas atļaujas patvaļīgi veikt pludmales labiekārtošanas darbus; 
4.11. izmantot jebkāda veida stikla taras izstrādājumus. 

5. Peldvietās papildus 4.punktā noteiktajam aizliegts: 
5.1.  izvest pastaigā un peldināt suņus un citus mājdzīvniekus; 
5.2.  sērfot, kaitot; 
5.3.  peldēt tālāk par peldvietas norobežojošām bojām; 
5.4.  peldēties laikā, kad uz informācijas stendiem izvietota informatīva norāde “Peldēties 

aizliegts” un glābēju tornī pacelta peldēšanas aizlieguma zīme – sarkanais karogs.  
6. Peldvietas mierīgās atpūtas zonā papildus 5.punktā noteiktajam aizliegts: 
6.1. organizēt sporta pasākumus; 
6.2. organizēt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu. 
7. Peldvieta ir Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, peldēšanai un 

atpūtai paredzēta, norobežota (iezīmēta) un labiekārtota vieta, kurā peldēšanās ir droša 
un nav aizliegta un kuru iedzīvotāji izmanto peldsezonas laikā: 

7.1. peldvieta “Centrs” – teritorija no gājēju tilta pār Pēterupi (iepretim Zvaigžņu ielai) līdz 
ceļam pie jūras (iepretim Bīriņu ielai), tās garums ziemeļu – dienvidu virzienā ir 800 
metri, peldvietā atpūtnieki ievēro aktīvās un mierīgās atpūtas zonējumus; 

7.2. peldvieta “Rūķīši” – teritorija no autostāvvietas iepretī Ainažu un Akācijas ielas 
krustojumam ziemeļu virzienā līdz pazemes pārejai zem Ainažu ielas, tās garums 
ziemeļu – dienvidu virzienā ir 600 metri; 

8. Peldvietā “Centrs” peldsezonas laikā, no pulksten 9.00 līdz 21.00 drošību uz ūdens un 
krastā uzrauga Saulkrastu novada pašvaldības policija. 

 
III. Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu un noteikumu izpildes 

kontrole 
9. Par noteikumu pārkāpumiem var izteikt brīdinājumu vai uzlikt šādu administratīvo sodu: 

9.1.  fiziskām personām – līdz 350 euro; 
9.2.  juridiskām personām – līdz 1400 euro. 

10. Saulkrastu pašvaldības policijas tiesības kontrolēt šo saistošo noteikumu prasību izpildi 
nosaka likums “Par policiju”. 

Grozīts ar SND 25.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. SN 5/2018 

11. Par šo saistošo noteikumu prasību neievērošanu administratīvā pārkāpuma lietas izskata un 
uzliek administratīvos sodus, izņemot lietas par bērnu izdarītajiem administratīvajiem 
pārkāpumiem, Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieks un viņa noteiktas pašvaldības 
policijas amatpersonas. 

Grozīts ar SND 25.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. SN 5/2018 

 
 

Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis 



 
  



29.04.2015. Saistošo noteikumu Nr. SN 6/2015 
“Par Saulkrastu novada pašvaldības pludmales un peldvietu lietošanu”  

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas 

 

Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 2.punkts 
noteic, ka dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus, paredzot 
administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav 
paredzēts likumos par publiskā lietošanā esošo mežu un 
ūdeņu, kā arī par republikas pilsētas vai novada īpaši 
aizsargājamo dabas un kultūras objektu aizsardzību un 
uzturēšanu. Noteikumi nepieciešami, lai noteiktu peldvietu un 
pludmales lietošanas kārtību. 

2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumi nosaka pludmales zonējumu – peldvietu robežas, 
peldvietu aktīvās un mierīgās atpūtas zonas. Noteikumi nosaka 
arī sabiedriskās kārtības noteikumus pludmalē un peldvietās, 
atbildību par noteikumu neievērošanu.  

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

 

Projektam netiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības 
budžetu. 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz sociāli 
ekonomisko stāvokli 
(uzņēmējdarbības vidi) 
pašvaldības teritorijā 

 

Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko stāvokli. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Saistošie noteikumi administratīvās procedūras neietekmē. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

 

konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. 
 

 
 
 

Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis 
 


