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jautājumi



36.pants. Aprobežojumi Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes 
aizsargjoslā

(2) Krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē papildus šā panta pirmajā daļā minētajiem 
aprobežojumiem aizliegts celt jaunas ēkas un būves un paplašināt esošās, izņemot 
gadījumus, kad:

7) tiek veikta autoceļu būvniecība vai pārbūve, lai nodrošinātu piekļuvi pie līdz šā punkta 
stāšanās spēkā likumīgi izbūvētām dzīvojamām ēkām, ja nepastāv citas piekļuves 
iespējas;

8) tiek veikta nobrauktuvju pludmalē būvniecība;

9) tiek veikta ārējo inženiertīklu būvniecība esošās                                                                     
apbūves vai šajā pantā atļautās apbūves vajadzībām.

1.23. Nobrauktuve pludmalē – izbūvēta 
brauktuve, ar mērķi nodrošināt piekļuvi 
pludmalei (jūrai) operatīvajam 
transportam, kā arī apsaimniekošanas un 
zvejas vajadzībām un pa kuru atļauts 
pārvietoties ar mehāniskajiem transporta 
līdzekļiem tikai šajā likumā noteiktajos 
gadījumos.



(3) Krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē papildus šā panta pirmajā un otrajā 
daļā minētajam aizliegts:

1) atsavināt valsts vai pašvaldības īpašumā esošo zemi, izņemot likumos 
noteiktos gadījumus, kad personai ir tiesības iegūt īpašumā zemi zem ēkas 
(būves), ievērojot nosacījumu, ka īpašuma tiesības uz ēku (būvi) attiecīgajai 
personai ir nostiprinātas zemesgrāmatā, vai krasta kāpu aizsargjoslā, ja 
valsts zemi atsavina (nodod) pašvaldībai likumā noteikto autonomo 
funkciju veikšanai vai pašvaldības zemi atsavina valstij tās funkciju 
veikšanai
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(3) Krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē papildus šā panta pirmajā un otrajā 
daļā minētajam aizliegts:
6) ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pārvietoties, apstāties un stāvēt ārpus 
autoceļiem, tajā skaitā pludmalē, izņemot gadījumus, ja pārvietošanās ir saistīta 
ar teritorijas apsaimniekošanu, uzraudzību vai valsts aizsardzību, vai cilvēku 
glābšanu un meklēšanu vai ugunsdzēsības un glābšanas darbu veikšanu, 
robežuzraudzību vai sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanu. Nobraukt 
pludmalē, pārvietoties, apstāties un stāvēt pludmalē pašpatēriņa un 
rūpnieciskās zvejas vajadzībām, publisko pasākumu nodrošināšanai un vides 
monitoringa un zinātnisko pētījumu veikšanai aizliegts bez jūras piekrastes joslas 
valdītāja rakstiskas atļaujas.
Pa dabiskām brauktuvēm atļauts pārvietoties tikai, lai piekļūtu dzīvojamām 
ēkām vai vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā paredzētām tūrisma un 
atpūtas vietām, ja nepastāv citas piekļuves iespējas.

36.pants. Aprobežojumi Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes 
aizsargjoslā



Nesaskaņotie 
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6.pants. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjosla

2) Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslu iedala šādās joslās:
1) krasta kāpu aizsargjosla, kuras platums ir atkarīgs no kāpu zonas platuma, bet 

nav mazāks par 300 metriem sauszemes virzienā, skaitot no vietas, kur sākas 
dabiskā sauszemes veģetācija, izņemot šādus gadījumus:

a) ja pilsētās ir apstiprināts vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, krasta 
kāpu aizsargjoslas platums tajās nav mazāks par 150 metriem, obligāti 
iekļaujot tajā īpaši aizsargājamos un ES nozīmes biotopus,

b) ja ciemu robežas ir apstiprinātas šā likuma 67.pantā paredzētajā kārtībā un 
noteiktas vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, krasta kāpu aizsargjoslas 
platums šajos ciemos nav mazāks par 150 metriem, obligāti iekļaujot tajā īpaši 
aizsargājamos un ES nozīmes biotopus un ņemot vērā vēsturisko apdzīvojuma 
struktūru.

https://likumi.lv/doc.php?id=42348#p67
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Krasta kāpu aizsargjosla 
Dundagas novadā



Priekšlikumi 
jaunām normām



Ierosinām 36.panta (2) daļas 4) punktā iekļaut normu, ka 
krasta kāpu aizsargjoslā ciema robežās vietās, kas 

paredzētas vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, 
atļauta publisku ēku un būvju celtniecība tūrisma un 

rekreācijas vajadzībām. 



Paldies par uzmanību!


