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Rīga 
24.05.2016. Nr. 0520161484/A920 
Uz TAP VSS-423 

Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 

 
Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
“Slīteres nacionālā parka individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi Ministru kabineta 
noteikumu projektu “Slīteres nacionālā parka individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi” un nesaskaņo tos, jo ir šādi iebildumi. 

1. Iebilstam pret 9.2. punktu “iegūstot savvaļas augus, sēnes, sūnas un 
ķērpjus, bojāt vai iznīcināt zemsedzi, kā arī izmantot speciālas vākšanas 
palīgierīces savvaļas ogu, izņemot mellenes, vākšanai”, jo punktā 
speciālas vākšanas ierīces nav atļautas brūkleņu vākšanai. 
2. 9.4. apakšpunktā, kurā noteikts, ka meža atjaunošanā un ieaudzēšanā 
aizliegts izmantot citzemju sugas, nepieciešama norāde – kurā 
normatīvajā aktā šīs sugas, kuras nedrīkst izmantot meža atjaunošanā 
un ieaudzēšanā, ir uzskaitītas. 
3. Uzskatām, ka 9.6. punkts “ierīkot jaunus atkritumu poligonus” ir 
lieks.  
4. Iebilstam pret 9.12. apakšpunktu “novākt erozijas procesa rezultātā 
izgāztos kokus Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastē (pludmalē un 
teritorijā līdz mežaudzei), izņemot, ja tie traucē šajos noteikumos 
atļauto pārvietošanos vai publiski pieejamu dabas tūrisma un izziņas 
infrastruktūras objektu ierīkošanu, nozāģētos kokus atstājot tuvākajā 
apkārtnē”, jo piekrastē pludmalē pret ciemiem atrodas neoficiālas 
peldvietas un Kolkā ir oficiāla peldvieta, kuras labiekārtošanu 
reglamentē attiecīgi Ministru kabineta noteikumi “Peldvietas 
izveidošanas un uzturēšanas kārtība”, kā arī, lai piekrasti/pludmali 
izmantotu turpmāk tūrisma attīstībā, jānodrošina jaunu oficiālu 
peldvietu ierīkošana. Šajās esošajās un perspektīvajās rekreācijas 
teritorijās nogāztie koki traucē/traucēs atpūtas iespējas.   
5. 14. punkts jāpapildina ar vārdiem “pašvaldības tīmekļa vietnē” un 
teksts “pašvaldības informatīvajā izdevumā un pašvaldības izdotā 
laikrakstā (ja tāds ir) vai citā vietējā vai reģionālā laikrakstā” jālabo uz 
šādu redakciju: “pašvaldības informatīvajā izdevumā jeb pašvaldības 
izdotā laikrakstā vai citā vietējā vai reģionālā laikrakstā”. 
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6. 26.5. apakšpunkts papildināms ar vārdiem “… vai pagalma 
nožogošanai”, jo mežs var atrasties atļautajā apbūves teritorijā.  
7. Iebilstam pret 32. punktu, kurš nosaka, ka “Ainavu aizsardzības zonā 
zemes vienību sadalīšana atļauta tikai gadījumos, ja katras atsevišķās 
zemes vienības platība pēc sadalīšanas nav mazāka par 2 hektāriem”, jo 
nosacījums neatbilst spēkā esošajam Kolkas pagasta teritorijas 
plānojumam. Atsevišķas ainavu aizsardzības zonas īpašumos pēc spēkā 
esošajiem Dundagas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem var 
sadalīt mazākās platībās. 
8. Anotācija: 
8.1. punkts nosaka, ka noteikumu projekts 2016. gada 22. janvārī 
nosūtīts atzinuma sniegšanai nacionālā parka teritorijā ietilpstošajām 
novadu pašvaldībām, bet nav norādīts, vai atzinumi ir saņemti un vai 
tajos izteiktie iebildumi, ja tādi ir, ir ņemti vērā.  
8.2. punkts nosaka, ka iedzīvotāju, sabiedrisko organizāciju un valsts 
institūciju līdzdalība īstenota 2016. gada 19. februāra sabiedriskajā 
apspriešanā Mazirbē, bet anotācijā nav aprakstīti sabiedrības 
līdzdalības rezultāti. 
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