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Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 

 
Par likumprojektu „Slīteres nacionālā 
parka likums” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
likumprojektu „Slīteres nacionālā parka likums”, jo ir šādi iebildumi: 

1. 2. pantā noteiktajam likuma mērķim „.. saglabāt teritorijai raksturīgo 
Ziemeļkurzemes piekrastes ainavu, dabisko makroreljefu un 
kultūrvēsturiskās vides īpatnības, tipiskās un īpaši aizsargājamās 
sugas, to dzīvotnes un īpaši aizsargājamos biotopus, kā arī 
nodrošināt teritorijas ilgtspējīgu attīstību, saskaņojot dabas un 
kultūrvēsturisko vērtību aizsardzību un saglabāšanu ar teritorijas 
ekonomisko attīstību”, jo tas: 

a.  neatbilst likumā Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām 
noteiktajiem nacionālo parku izveides galvenajiem 
uzdevumiem: „.. dabas aizsardzība, kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšana, zinātniskās izpētes, izglītošanas un 
atpūtas organizēšana, kuru ierobežo dabas un kultūrvides 
aizsardzības mērķi”,  

b. ir konceptuāli atšķirīgs no šobrīd spēkā esošā „Slīteres 
nacionālā parka likuma” 1. pantā noteiktā parka izveides 
pamatojuma: „Nacionālais parks izveidots, lai saglabātu 
dabas un kultūrvēsturiskās vērtības, kā arī veicinātu 
ilgtspējīgu teritorijas saimniecisko attīstību.” Jaunajā 
likumprojektā izslēgta kultūrvēsturisko vērtību nozīme, 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un mazināta dabas 
vērtību, dabas daudzveidības aizsardzības nozīme, uzsvaru 
vēršot sugu un biotopu aizsardzības virzienā,  

c. mērķa daļai „saglabāt teritorijai raksturīgo Ziemeļkurzemes 
piekrastes ainavu”, jo tā vērsta tikai uz ainavas saglabāšanu, 
pretēji ainavu mainīgajai būtībai, neatbilst Ainavu politikas 
pamatnostādņu ainavu politikas pamatprincipam – ilgtspējīga 
ainavu attīstība, kā arī pamatnostādnēs noteiktajam, ka ainava 
ir vienots dabas un kultūras mantojums. 

2. Analoģiski citām zonām, iztrūkst panta par neitrālās zonas izveides 
mērķi. 
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3. 8. pantam, ka „Meža apsaimniekošanas plāna saturu, izstrādes un 
apstiprināšanas kārtību noteiks Ministru kabineta individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, jo meža 
apsaimniekošanas plānu izstrādā saskaņā ar Meža likuma 
nosacījumiem. 

4. Slīteres nacionālā parka likuma 1. un 2. pielikumam, jo Kolkas 
ciema robežās esošie īpašumi „Karlsoni”, „Pakrasti” un daļa no 
īpašuma „Slīteres nacionālais parks” analoģiski citām ciemu 
teritorijām (skat. anotāciju) nav iekļauti neitrālajā zonā. Saskaņā ar 
Kolkas pagasta teritorijas plānojumu aktualizējams parka zonējums 
Kolkas ciema teritorijā. 

5. Slīteres nacionālā parka likuma 1. un 2. pielikumam, jo esošās 
kapsētas: „Sīkraga kapi” (dabas lieguma zona), „Mazirbes kapi” un 
„Košraga kapi” (ainavu aizsardzības zona) teritorijas ir iekļautas 
zonās ar kapsētām neatbilstošu apsaimniekošanu, kapsētas iekļaut 
neitrālajā zonā. 

6. Slīteres nacionālā parka likuma 1. un 2. pielikumam, jo nav 
precizētas funkcionālo zonu robežas valsts autoceļa V-1388 
pievedceļš Pitragam pievienojuma vietā autoceļam P-124 Ventspils–
Kolka, un pagasta ceļa atzars – Jaunkalēji pievienojuma vietā 
autoceļam P-124 Ventspils–Kolka. Pēc autoceļa P-124 Ventspils–
Kolka rekonstrukcijas ir mainījušās ceļu pievienojuma vietas, 
jānosaka situācija pēc jaunā stāvokļa. 

7. Slīteres nacionālā parka likuma 1. un 2. pielikumam, jo noteiktās 
funkcionālo zonu robežas neatbilst aktuālajai kadastra informācijai. 
Lai varētu precīzi izvērtēt, nepieciešami laboti vektordati. 

8. Anotācijas 2. daļas tekstam, ka Slīteres nacionālā parka „galvenais 
uzdevums ir dabas aizsardzība”, jo saskaņā ar likumu Par īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām nacionālo parku izveides 
galvenais uzdevums ir „.. dabas aizsardzība, kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšana, zinātniskās izpētes, izglītošanas un atpūtas 
organizēšana, kuru ierobežo dabas un kultūrvides aizsardzības 
mērķi”, skat. iebildumus 1. punktā.  

LPS izsaka priekšlikumu: 
9. Precizēt likumprojekta 1. pielikumā „Slīteres nacionālā parka robežu 

shēma” valsts autoceļa P-124 Ventspils–Kolka izvietojumu, jo 
shēmā parādās arī iepriekšējā versijā norādītais ceļu izvietojums. 
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