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Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 

Informācijai: Engures novada domei 

Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
“Ķemeru Nacionālā parka individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) precizēto Ministru kabineta (MK) 
noteikumu projektu “Ķemeru Nacionālā parka individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi” un nesaskaņo to, jo ir šāds iebildums: 

1. Atkārtoti lūdzam MK noteikumu projekta 19.2. punktu papildināt ar 
apakšpunktu: 
“19.2.5. kapsētu ierīkošanai.” 

LPS vērš jūsu uzmanību uz faktu, ka Engures novada dome vairākkārt 
ir vērsusies VARAM, kā arī paudusi savu viedokli šajā jautājumā Latvijas 
Republikas tiesībsargam un Ministru prezidenta birojam par problēmu, kas 
radusies novada apdzīvotajā vietā – Ragaciemā. 

Šobrīd Ragaciema kapsēta savu kapacitāti ir izsmēlusi, un pašvaldībai, 
kā to nosaka likums “Par pašvaldībām”, ir jānodrošina kapsētas esamība. 
Pašvaldība pēc ilgām diskusijām ar VARAM, piesaistot arī Ķemeru 
Nacionālā parka vadību un Ķemeru Nacionālā parka konsultatīvo padomi, ir 
vienojusies par jaunu teritoriju kapsētas ierīkošanai. Tā atrodas blakus 
Ragaciemam, un saskaņā ar Engures novada domes apstiprināto Engures 
novada teritorijas plānojumu 2013.–2025. gadam Lapmežciema pagasta 
Ragaciemā plānota jauna kapsētas izveide aptuveni 5,2 ha platībā zemes 
gabalā ar kadastra nr. 9066-001-0607, kura tiesiskais valdītājs šobrīd ir Dabas 
aizsardzības pārvalde.  

LPS ieskatā, noraidot priekšlikumu par kapsētas ierīkošanu, nav ņemts 
vērā proporcionalitātes, samērīguma un arī subsidiaritātes princips. LPS 
ieskatā, pirms ņemt vērā Tieslietu ministrijas (TM) un vides aizsardzības 
organizāciju iebildumus, bija jāizvērtē, vai 

1) kapsētu ierīkošana ir leģitīms mērķis; 
2) darbība, ko rosinām ietvert noteikumu projektā, novedīs tieši pie šī 

mērķa; 
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3) novērtējot proporcionalitāti, jāsalīdzina: 
a) sabiedriskais labums no kapsētas ierīkošanas; 
b) sabiedriskais ļaunums no tā, ka nav ievērotas likuma normas (kā 

tas reāli ietekmēs nacionālā parka mērķi; vai, pieļaujot izņēmumu, sabiedrība 
daudz zaudēs). 

Tāpat, lai izlemtu, vai LPS priekšlikums ir noraidāms, jāvērtē arī, vai 
priekšlikums ir samērīgs.  

Šobrīd LPS ieskatā tiesību normas tiek tulkotas gramatiski, neņemot 
vērā ne faktisko situāciju, ne vietējo iedzīvotāju intereses, tāpat netiek ņemts 
vērā, ka Engures novada pašvaldība pirms lēmuma pieņemšanas ir veikusi 
izpēti un konsultācijas ar attiecīgajām valsts iestādēm, kuras šādu Engures 
novada pašvaldības priekšlikumu teritorijas plānojumam ir saskaņojušas.  

Papildus vēršam uzmanību uz to, ka Valsts pārvaldes iekārtas likumā ir 
noteikts subsidiaritātes princips, proti, publiskās varas pienākumus pēc 
iespējas realizē tā vara, kas atrodas vistuvāk personai un spēj nodrošināt 
pienākumu efektīvu īstenošanu zemākā pārvaldes līmenī. Likuma “Par 
pašvaldībām” 3. pantā ir noteikts, ka vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, 
kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības — domes — un tās izveidoto institūciju 
un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī šajā 
likumā paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības 
brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās 
teritorijas iedzīvotāju intereses. Kapsētas ierīkošana ir viena no pašvaldības 
funkcijām, un tādas ierīkošana ir iedzīvotāju interesēs.  

No izziņas 33. un 34. punkta secināms, ka vērā ir ņemti tikai vides 
aizsardzības organizāciju un Tieslietu ministrijas viedokļi, savukārt Engures 
novada pašvaldības viedoklis un sniegtā informācija par projekta izstrādes 
procesu, par to, kādas darbības ir veiktas un kas ir vērtēts, nosakot teritorijas 
plānojumā provizorisko kapsētas atrašanās vietu, nav ņemta vērā. Ņemot vērā 
minēto, lūdzam LPS priekšlikumu izvērtēt, ne tikai gramatiski tulkojot tiesību 
normas, bet arī pielietojot citas tiesību normu iztulkošanas metodes un 
vispārējos tiesību principus, kā arī ņemot vērā ne tikai dabas aizsardzības 
normas, bet arī vietējo iedzīvotāju vajadzības.  

Izskatot nesaskaņoto MK noteikumu projektu MK komitejā, lūdzam 
pieaicināt Engures novada domes pārstāvjus. 
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