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Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 

 

Par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru 
kabineta 2008. gada 7. jūlija noteikumos 
nr. 512 “Dabas lieguma “Vidzemes 
akmeņainā jūrmala” individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”” 
 
Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo Vides 
aizsardzības un reģionālās ministrijas (turpmāk – VARAM) precizēto 
noteikumu projektu (VSS-1188) “Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 
7. jūlija noteikumos nr. 512 “Dabas lieguma “Vidzemes akmeņainā jūrmala” 
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”” (turpmāk – noteikumu 
projekts), jo ir šādi iebildumi: 

1. ka tiek svītrots noteikumu projekta 11. punkts, saglabājot līdzšinējo 
noteikumu redakciju, nosakot, ka visā lieguma teritorijā aizliegts 
“sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem 
(tai skaitā dalot kopīpašumu), kā arī noteikt lietošanas tiesības 
kopīpašumam, ja jebkura kopīpašnieka lietošanā paliek mazāk par 10 
hektāriem (izņemot īpašumus neitrālajā zonā) (8.15. punkts), jo: 

a. šis nosacījums neatbilst situācijām, kad ir jāierīko inženierbūves; 
b. kā arī saskaņā ar likuma “Par Ziemeļvidzemes biosfēras 

rezervātu” 21. pantā noteikto dabas liegumā “Vidzemes 
akmeņainā jūrmala” jauns zemes īpašumus vienlaidu platībās, 
kas nav mazākas par 10 hektāriem, atļauts veidot tikai tajā 
teritorijā, kas neatrodas krasta kāpu aizsargjoslā. Tātad saskaņā 
ar likumu “Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu” nosacījums 
par 10 hektāriem nav attiecināms uz visām dabas lieguma 
“Vidzemes akmeņainā jūrmala” teritorijām, bet tikai uz tām, 
kuras atrodas krasta kāpu aizsargjoslā. 

LPS pieprasa 8.15. punktu precizēt un noteikt, ka visā lieguma teritorijā 
aizliegts sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10 
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hektāriem (tai skaitā dalot kopīpašumu), kā arī noteikt lietošanas tiesības 
kopīpašumam, ja jebkura kopīpašnieka lietošanā paliek mazāk par 10 
hektāriem, izņemot inženierbūvju ierīkošanai, kā arī izņemot īpašumus 
neitrālajā zonā ārpus krasta kāpas aizsargjoslas;  

2. ka tiek saglabāta noteikumu 13.5. punkta līdzšinējā redakcija, kā arī 
15. punkta un tā apakšpunktu līdzšinējā redakcija, atsakoties no 
VARAM noteikumu projekta priekšlikumiem; 

a. 13.5. apakšpunktu izteikt jaunā redakcijā: “ceļu un elektrolīniju 
atjaunošana vai pārbūve, kā arī ceļu būvniecība saskaņā ar šo 
noteikumu 1. pielikumu un tam nepieciešamā zemes lietošanas 
kategorijas maiņa”, jo lieguma dabas aizsardzības plāna 
1. pielikumā funkcionālo zonu shēmā ir norādīts perspektīvais 
ceļš – tātad ir atļauta ceļa izveide. Anotācijā nepieciešams sniegt 
pamatojumu ceļa izveidei;  

b. 15. punktu un tā apakšpunktus izteikt redakcijās, kas pieļauj 
jaunu ceļu būvniecību dabas lieguma teritorijā saskaņā ar 
lieguma dabas aizsardzības plāna 1. pielikumu.  

LPS norāda, ka LPS izteiktais iebildums par 19. punktu un par 
15.1. apakšpunktu pretēji izziņas tabulā norādītajam nav ņemts vērā.  
LPS uzskata, ka projekta anotācija jāpapildina ar izsmeļošu informāciju par 
ceļu izveides nepieciešamību regulējamā režīma un dabas lieguma teritorijā, 
lai sabalansētu vides aizsardzības un sabiedrības vajadzības. 

3. ka tiek saglabāta līdz šim noteikumos esošā 8.19. punkta redakcija, kas 
nosaka aizliegumu visās lieguma zonās “ierīkot ceļus, kā arī mainīt 
esošo ceļu platumu un ceļa trases novietojumu, izņemot jauna ceļa 
būvniecību ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju saskaņā ar 
šo noteikumu 1. pielikumu”, jo dabas liegumā “Vidzemes akmeņainā 
jūrmala” notiek aktīva jūras krasta erozija, kā rezultātā pastāv risks 
esošo ceļu nobrukšanai un līdz ar to var rasties objektīva 
nepieciešamība mainīt ceļa trases novietojumu. LPS uzskata, ka arī 
jāsvītro piebilde, ka jauna ceļa būvniecībai saskaņā ar šo noteikumu 
1. pielikumu nepieciešams saņemt rakstisku Dabas aizsardzības 
pārvaldes atļauju, jo ceļa trase jau noteikumu 1. pielikumā ir 
kartogrāfiski iezīmēta. Tādejādi LPS pieprasa 8.19. punktu izteikt šādā 
redakcijā: 
“ierīkot ceļus, izņemot jaunu ceļu būvniecību saskaņā ar šo noteikumu 
1. pielikumu”, kā arī mainīt esošo ceļu platumu un ceļa trases 
novietojumu, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams jūras krasta 
erozijas procesu dēļ; 

4. ka nav īsti saprasts un ņemts vērā LPS izteiktais iebildums (21. punkts) 
par noteikumu 15.5. un 18.2. punktu redakciju, jo meža zemes 
transformācija ainavu zonā, tāpat kā tā tiek ar rakstisku atļauju atļauta 
dabas lieguma teritorijā, atļaujama inženierbūvju un citu inženierbūvju 
restaurācijai, renovācijai vai rekonstrukcijai vai arī izbūvei, kā arī ceļu 
rekonstrukcijai, arī būvniecībai vai periodisko uzturēšanai, kā arī 
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izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras (piemēram, taku, 
informācijas stendu, skatu torņu, telšu vietu, stāvlaukumu, tualešu, 
atkritumu tvertņu) ierīkošanai. 
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


