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Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 

 

 
 
Par Ministru kabineta noteikumu projektu "Aizsargājamo 
ainavu apvidus "Veclaicene" individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi" 

 
Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo Ministru 

kabineta noteikumu projektu "Aizsargājamo ainavu apvidus "Veclaicene" 
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" (turpmāk – Noteikumu 
projekts), jo ir šādi iebildumi: 

1. Noteikumu projekta 12.7.apakšpunktā noteikts nesamērīgi liels 
pārvietošanās ar mehāniskajiem transporta līdzekļiem, stāvēšanas 
un apstāšanās aizliegums. Jāņem vērā, ka aizsargājamo ainavu 
apvidus "Veclaicene” ir liela teritorija, kas sevī iekļauj arī 
apdzīvotas vietas ar apbūves teritorijām; 

2. Noteikumu projekta 12.15. apakšpunktā noteiktais aizliegums 
rīkot sacensības, to treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus 
ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, velosipēdiem, izņemot 
velosacensības pa pašvaldības autoceļiem un velomaršrutu “Tour 
de LatEst” ir nesamērīgs. Nav skaidrs, kādu kaitējumu dabai 
nodarīs sacensības, to treniņbraucieni un izmēģinājuma braucieni 
ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem un velosipēdiem pa valsts 
autoceļiem un pašvaldību ceļiem; 

3. Noteikumu projekta 12.20. punkts paredz aizliegumu iznīcināt 
bebru veidotos aizsprostus, izņemot, ja tas nepieciešams, lai 
novērstu inženierbūvju un infrastruktūras objektu bojājumus, 
negatīvu ietekmi uz ainavu apvidum blakus esošām teritorijām, 
negatīvu ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem vai īpaši 
aizsargājamām sugām un to dzīvotnēm. Tas nozīmē, ka bebru 
veidotos aizsprostus aizliegts nojaukt arī gadījumos, ja bebru 
darbības dēļ tiek appludinātas agrāk bebru neskartas mežaudzes 
vai bebru darbības dēļ nevar veikt saimniecisko darbību, kas ar 
šiem noteikumiem nav aizliegta. LPS ieskatā šāda norma ir 
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neatbilstoši stingra, vēl jo vairāk, ņemot vērā aizsargājamās 
teritorijas izveides mērķus; 

4. LPS iebilst Noteikumu projekta 16.11. punkta redakcijai, kas 
paredz, ka ainavu apvidus teritorijā bez Dabas aizsardzības 
pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts organizēt brīvā dabā 
publiskus pasākumus un nometnes, sporta, piedzīvojumu un citu 
veidu sacensības, neparedzot nekādu dalībnieku skaita limitu, ko 
pārsniedzot, šī atļauja būtu jāsaņem. Minētā redakcija nozīmē arī 
to, ka ar Dabas aizsardzības pārvaldi ir saskaņojami, piemēram, 
izglītības iestāžu rīkotie izziņas pārgājieni u.tml.; 

5. Lūdzu precizēt aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” atļauto 
kailcirtes platību, jo Noteikumu projekta 38. punktā minēts, ka 
ainavu aizsardzības zonā maksimāli pieļaujamā kailcirtes platība 
ir trīs hektāri, savukārt sākotnējā ietekmes novērtējuma ziņojumā 
(anotācijā) minēts, ka maksimālā pieļaujamā kailcirtes platība 
ainavu apvidū ir divi hektāri. 
 

Alūksnes novada dome ir informējusi LPS, ka 2019. gada 11. 
septembrī zemes īpašniekiem un pašvaldību pārstāvjiem tiks organizēta 
sanāksme par Noteikumu projektu, pēc kuras, iespējams, vēl tiks iesniegti 
papildus iebildumi un priekšlikumi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Priekšsēdis (paraksts*) Gints Kaminskis  
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*Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
 
 


