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2020.gada 29.jūlijā SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Saulkrastos 

Nr. SN 20/2020  

Apstiprināti 

Saulkrastu novada domes 

2020.gada 29.jūlija sēdē 
 (prot. Nr.24/2020§45)  

 

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 6/2015 

“Par Saulkrastu novada pašvaldības pludmales un peldvietu lietošanu” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 

43.panta pirmās daļas 2.punktu un trešo daļu, 

 

Izdarīt Saulkrastu novada domes 2015.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6/2015 

“Par Saulkrastu novada pašvaldības pludmales un peldvietu lietošanu” (turpmāk - Noteikumi) 

šādus grozījumus: 

 

1. Aizstāt 8.1 punktā skaitli “500” ar skaitli “1500”. 

2. Izteikt Noteikumu pielikumu Nr.2 jaunā redakcijā (pielikums). 
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 Pielikums 2020.gada 29.jūlija saistošajiem noteikumiem  

“Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 29.aprīļa  

saistošajos noteikumos Nr. 6/2015 “Par Saulkrastu novada  

pašvaldības pludmales un peldvietu lietošanu”” 

 

 

Domes priekšsēdētājs         N.Līcis 



Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 

2015.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5 “Par sabiedrisko kārtību 

Saulkrastu novadā”” 
paskaidrojuma raksts 

 

Sadaļa Informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Pēc 2020.gada 3.jūnija noteikumu Nr. SN 14/2020 “Grozījumi 

Saulkrastu novada domes 2015.gada 29.aprīļa saistošajos 

noteikumos Nr. 6/2015 “Par Saulkrastu novada pašvaldības 

pludmales un peldvietu lietošanu”” spēkā stāšanās saņemtas novada 

iedzīvotāju sūdzības par nūdistu pludmales noteikšanu pārāk tuvu 

tūrisma objektam “Baltā kāpa”. Lai rastu risinājumu 

konfliktsituācijās, kas nereti rodas starp kailsauļošanās piekritējiem 

un  iedzīvotājiem, kas šādu sauļošanās veidu neatzīst, ir veikti 

grozījumi, nosakot Nūdistu pludmales robežas 1200 metri aiz 

tūrisma objekta “Baltā kāpa” dienvidrietumu virzienā 1600 metru 

garumā. 

2. Īss projekta satura izklāsts 

Noteikumi papildināti ar normatīvo regulējumu, nosakot Nūdistu 

pludmales robežas1200 metri aiz tūrisma objekta “Baltā kāpa” 

dienvidrietumu virzienā 1600 metru garumā.  

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Saistošie noteikumi neparedz ietekmi uz pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošie noteikumi izstrādāti, ņemot vērā iedzīvotāju publiski 

paustos komentārus sociālajos tīklos. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav attiecināms. 
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