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Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 

Par likumprojektu „Grozījumi likumā 
„Par īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām”” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
likumprojektu „Grozījumi likumā „Par īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām””, jo ir konceptuāli iebildumi pret to, ka tiek veikti tikai grozījumi 
likumā, kā arī ir iebildumi pret konkrētu pantu un punktu redakciju.  
Konceptuāli iebildumi: 

1) LPS uzskata, ka ir pienācis laiks izstrādāt jaunu likumu „Par īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām”, izvērtējot pastāvošās problēmas 
dabas aizsardzībā un ņemot vērā, ka likums ir no pagājušā gadsimta 
90. gadu sākuma, gadu gaitā tajā veikti neskaitāmi grozījumi, pieņemta 
jauna politika (piem., Eiropas ainavu konvencija) un nostādnes, piem., 
Nacionālā attīstības plāna nostādnes saistībā ar īpaši aizsargājamām 
dabas teritorijām un to izmantošanu.  
Kā pamatojumu skat., lūdzu, 1. pielikumā 2013. gada pavasarī saņemto 
informāciju no pašvaldībām, Vidzemes plānošanas reģiona un biedrības 
„Abavas senleja” par problēmām dabas aizsardzības jomā. 

2) Jebkurā gadījumā, veicot grozījumus likumā, tas jāsaskaņo ar tās pašas 
ministrijas (VARAM) citā departamentā izstrādāto Ainavu politikas 
pamatnostādņu projektu un ar likumu pieņemto Eiropas ainavu 
konvenciju (EAK), piemēram, ņemot vērā minēto, nepieciešams veikt 
grozījumus tajos likuma pantos, daļās un punktos, kas nosaka 
aizsargājamo teritoriju kategorijas.  

Iebildumi pret konkrētu likuma pantu un punktu redakciju un likuma 
grozījumu redakciju: 

1. Iebilstam pret 2. panta „Likuma objekti” (2) daļas redakciju, ka 
jāaizsargā „skaistas un Latvijai raksturīgas ainavas”, jo formulējums 
neatbilst EAK un Ainavu politikas pamatnostādņu terminiem un 
nostādnēm attiecībā uz ainavu aizsardzību.  
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2. 4. panta „Nacionālie parki” (1); (2); (3) daļas redakcija jāsaskaņo ar 
Ainavu politikas pamatnostādņu terminiem un nostādnēm (piem., 
attiecībā uz ainavu kā vienoto mantojumu).  

3. 5. panta „Dabas parki” (1); (2) daļas redakcija jāpilnveido, ņemot 
vērā Ainavu politikas pamatnostādņu terminus un nostādnes.  

4. 8. panta „Aizsargājamo ainavu apvidi” redakcija jāsaskaņo ar 
Ainavu politikas pamatnostādņu terminiem un nostādnēm attiecībā 
uz ainavu, kā arī jāņem vērā EAK.  

5. Jāprecizē III nodaļas nosaukums „Aizsargājamo teritoriju 
izveidošanas kārtība”, jo, veicot izmaiņas tā daļās, nosaukums vairs 
neatbilst būtībai. Ierosinām izteikt to redakcijā: „Aizsargājamo 
teritoriju izveidošanas un tajās veicamo izmaiņu kārtība”. 

6. 15. panta „Aizsargājamo teritoriju aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi” (1) daļa vienpusīgi vērsta tikai uz esošo dabas vērtību 
saglabāšanu.  

7. 18. panta „Aizsargājamo teritoriju dabas aizsardzības plāni” 
(1) daļas redakcija vienpusīgi vērsta tikai uz dabas vērtību 
saglabāšanu.  

8. Iebilstam pret 19. panta daļas „Aizsargājamo teritoriju iedalījums 
zonās” (2) daļu attiecībā uz ainavu aizsardzības zonu.  

9. 21. pantā lietotais termins „teritoriālā plānošana” neatbilst spēkā 
esošajam normatīvajam regulējumam.  

10. Iebilstam pret grozījumiem 24. panta (2) punktā, aizstājot vārdus 
„aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūciju” ar vārdiem „Dabas 
aizsardzības pārvalde”, jo vispirms par iespējamajām izmaiņām 
dabas veidojumos vai aizsardzības un izmantošanas noteikumu 
pārkāpumiem būtu jāziņo institūcijai, kura atrodas tuvāk un konkrēti 
pārvalda, apsaimnieko attiecīgo teritoriju. Tādu iespēju pieļauj tā 
paša panta (1) daļa. 

11. 25. pants un 26. pants apvienojami vienā. 
 

Pielikumā: 
Informācija no pašvaldībām, Vidzemes plānošanas reģiona un biedrības 
Abavas senleja par problēmām dabas aizsardzības jomā - 19. lpp. 
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