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Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 

 

 
 
Par Ministru kabineta noteikumu 
projektu “Slīteres nacionālā parka 
konsultatīvās padomes nolikums” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi un nesaskaņo Ministru 
kabineta noteikumu projektu “Slīteres nacionālā parka konsultatīvās padomes 
nolikums”, jo ir šādi iebildumi: 

1. 1. punktam, “ka Slīteres nacionālā parka konsultatīvā padome 
(turpmāk — padome) ir koleģiāla konsultatīva institūcija, kas 
izveidota, lai veicinātu dabas aizsardzības un saimnieciskās darbības 
interešu saskaņošanu”, jo noteiktais ietvars ir daudz šaurāks par 
likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 4. pantā 
“Nacionālie parki” (1) un (2) daļā noteikto nacionālo parku 
definējumu un galveno uzdevumu;  

2. 2. punktam un tā 2.1. apakšpunktam, jo padomes funkcijas nav 
noteiktas, ievērojot likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām” 4. pantā “Nacionālie parki” (1) un (2) daļā noteikto 
nacionālo parku definējumu un galveno uzdevumu;  

3. 3. punktam un tā 3.2. apakšpunktam, jo padomes uzdevumi nav 
noteikti, ievērojot likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām” 4. pantā “Nacionālie parki” (1) un (2) daļā noteikto 
nacionālo parku definējumu un galveno uzdevumu;  

4. 4.3. apakšpunktam, jo padomei būtu jāizskata visi ar īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām saistītie uz attiecīgo teritoriju 
attiecināmie teritoriju attīstības plānošanas dokumenti, kas var 
ietekmēt šīs aizsargājamām dabas teritorijas aizsardzības un 
attīstības aspektus saskaņā ar likumu “Par īpaši aizsargājamām 
dabas teritorijām”. Svītrot vārdus “kas var būtiski ietekmēt 
ekosistēmas”, jo tie būtiski samazina izvērtēšanas tvērumu;  



 
 

 

2 

5. 4.4. apakšpunktam, jo konsultatīvajai padomei jālūdz informācija no 
pašvaldību institūcijām;  

6. Anotācijas I daļas 2. sadaļas teksta skaidrojumam par Ministra 
kabineta noteikumu nepieciešamību attiecībā uz Slīteres nacionālo 
parku, jo skaidrojuma ietvars ir daudz šaurāks par likuma “Par īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām” 4. pantā “Nacionālie parki” (1) un 
(2) daļā noteikto nacionālo parku definējumu un to galveno 
uzdevumu.  
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


