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2018.gada 26.septembrī

Nr.366
(prot.Nr.15, 4.punkts)

Par Lielvārdes novada domes 2018.gada 25.jūlija lēmuma Nr.289 atcelšanu
Ar 2018.gada 25.jūlija Lielvārdes novada domes (turpmāk – Dome)
lēmumu Nr.289 izdoti Domes 2018.gada 25.jūlija saistošie noteikumi Nr.18
“Lielvārdes novada Lielvārdes pilsētas Lielvārdes un Rembates parka (turpmāk
– parki) aizsardzības un sabiedriskās kārtības noteikumi” (turpmāk –
Noteikumi).
2018.gada 20.augustā Lielvārdes novada pašvaldībā (turpmāk –
pašvaldība) saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
(turpmāk – VARAM) atzinums Nr.1 – 18/7284, ar lūgumu atcelt Noteikumus, jo
Lielvārdes un Rembates parks ir Ministru kabineta, nevis pašvaldības, izveidoti
dabas pieminekļi un atbilstoši likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas
teritorijām” (turpmāk – Likums) 17.panta otrajai daļai individuālos aizsargājamo
teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumus reglamentē Ministru
kabinets.
Papildus VARAM norādījusi, ka Ministru kabineta 2010.gada 16.marta
noteikumi Nr.264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi) attiecas uz Ministru
kabineta izveidotām aizsargājamām teritorijām, kurām nav individuālo
aizsardzības un izmantošanas noteikumu.
MK noteikumu 1.punkts noteic, ka noteikumi nosaka īpaši aizsargājamo
dabas teritoriju (turpmāk – aizsargājamās teritorijas) vispārējo aizsardzības un
izmantošanas kārtību, tajā skaitā pieļaujamos un aizliegtos darbību veidus
aizsargājamās teritorijās, kā arī aizsargājamo teritoriju apzīmēšanai dabā
lietojamās speciālās informatīvās zīmes paraugu un tās izveidošanas un
lietošanas kārtību.
Tādējādi secināms, ka Dome nav tiesīga izdot saistošos noteikumos par
parku aizsardzību un izmantošanu, tajā skaitā sabiedrisko kārtību tajos, un
Domes izdotie Noteikumi ir atceļami.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma “Par īpaši aizsargājamām
dabas teritorijām” 13.panta otro daļu, 16.pantu, 17.panta otro un trešo daļu,
Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumu Nr.131 “Noteikumi par
aizsargājamiem dendroloģiskiem stādījumiem” 57. un 58.punktu un Ministru
kabineta 2010.gada 16.marta noteikumu Nr.264 “Īpaši aizsargājamo dabas

teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 1.punktu,
Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Atcelt Lielvārdes novada domes 2018.gada 25.jūlija lēmumu Nr.289.
2. Uzdot Administratīvajai un pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas
nodaļai trīs darba dienu laikā no lēmuma stāšanās spēkā nosūtīt to
zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

Domes priekšsēdētāja
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