LIELVĀRDES NOVADA DOME
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Lielvārdē
2018.gada 25.jūlijā

Nr.18
(protokols Nr.12, 8.punkts)

Lielvārdes novada Lielvārdes pilsētas Lielvārdes un Rembates parka aizsardzības un
sabiedriskās kārtības noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta
pirmās daļas 2. un 4.punktu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi Nr.18 “Lielvārdes novada Lielvārdes pilsētas Lielvārdes un Rembates
parka aizsardzības un sabiedriskās kārtības noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) nosaka
Lielvārdes novada Lielvārdes pilsētas Lielvārdes un Rembates parka (turpmāk katrs
atsevišķi – Lielvārdes parks un Rembates parks, bet kopā - parki) aizsardzības un
sabiedriskās kārtības noteikumus.
2. Lielvārdes parks atrodas Lielvārdē, Lielvārdes novadā, tas ir Lielvārdes novada pašvaldības
(turpmāk – Pašvaldība) īpašums un dabas piemineklis – aizsargājamais dendroloģiskais
stādījums, kura shēma un robežas noteiktas Ministru kabineta 2001.gada 20.marta
noteikumu Nr.131 “Noteikumi par aizsargājamiem dendroloģiskiem stādījumiem” (turpmāk
– MK noteikumi) 57.pielikumā.
3. Rembates parks ir Pašvaldības īpašums un dabas piemineklis – aizsargājamais
dendroloģiskais stādījums, kura shēma un robežas noteiktas MK noteikumu 58.pielikumā.
Rembates parka adrese: Parka iela 3, Lielvārde, Lielvārdes novads.
4. Noteikumu mērķis ir radīt priekšnoteikumus, lai nodrošinātu personu atpūtas un izklaides
iespējas parkos paredzētajā teritorijā dabu saudzējošā un labiekārtotā vidē, saglabājot parku
teritoriju kā dabas pieminekli - aizsargājamu dendroloģisku stādījumu, kā arī tā estētisko,
ainavisko, ekoloģisko, kultūrvēsturisko un izglītojošo vērtību.
5. Parku izveidošanas mērķis ir veicināt personu rekreācijas iespējas un tūrisma attīstību, ar
prioritāti bērnu veselības, fiziskās un garīgās attīstības veicināšanai, saglabāt to nākamajām
paaudzēm kā mantojumu, veicināt parku teritorijas līdzsvarotu attīstību, kā arī novērst
aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma, dabas un kultūrvēsturiskās vides degradāciju.
II. PARKU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMI
6. Parkos aizliegtas jebkādas darbības, kas nav atbilstošas Noteikumu 5.punkta mērķim, kā arī
var izmainīt vai ietekmēt kultūrvēsturiskās vides īpatnības, ainavas elementus vai samazināt
to bioloģisko daudzveidību un ekoloģisko stabilitāti vai izraisīt nevēlamas pārmaiņas dabas
procesu norisēs.
7. Lielvārdes parka teritorijā atrodas pilsdrupas, skulptūras un vides objekti, kurus aizliegts
bojāt un/vai iznīcināt.
8. Rembates parka teritorijā ir īpaši izveidoti bezseguma celiņi (Versaļas segums) un bērnu
rotaļu un atpūtas laukums, pa kuriem aizliegts pārvietoties ar jebkāda veida
transportlīdzekli, tajā skaitā velosipēdu, kā arī skrituļslidām, skrituļdēļiem u.tml. Rembates

parka bērnu rotaļu un atpūtas laukumā papildus jāievēro Lielvārdes novada domes
2009.gada 25.novembra saistošie noteikumi Nr.34 “Par kārtību bērnu rotaļu un atpūtas
laukumu teritorijā”.
9. Rembates parka teritorijā izveidoti apstādījumi un atrodas mazās arhitektūras formas (goda
krēsli u.tml.), kuras aizliegts bojāt un/vai iznīcināt.
III. PARKU KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
10. Parkos aizliegts:
10.1. veikt komercdarbību bez Pašvaldības rakstiskas atļaujas;
10.2. izvietot jebkāda veida reklāmu bez Pašvaldības rakstiska saskaņojuma;
10.3. patvaļīgi ierīkot, papildus esošajiem objektiem, izziņas atpūtas un tūrisma
infrastruktūras objektus, kā arī nometnes, atpūtas vietas vai t.ml., vākt dabas
materiālus;
10.4. iznīcināt un/vai bojāt dabisko zemsedzi;
10.5. lietot alkoholiskos un enerģijas dzērienus, izņemot gadījumus, kad publiska pasākuma
laikā notiek ar Pašvaldību saskaņota alkoholisko un enerģijas dzērienu tirdzniecība;
10.6. bojāt un/vai iznīcināt teritoriju;
10.7. pārvietoties pa nogāzēm un iežu segumiem, jebkādā veidā bojāt tos, rokot un/vai
gravējot (Lielvārdes parkā);
10.8. kāpt pilsdrupās, bojāt tās (Lielvārdes parkā);
10.9. pārvietoties ar jebkāda veida transportlīdzekli (izņemot velosipēdus, ievērojot
Noteikumu 8.punktu), izņemot vietas, kur tas atļauts ar likumu un/vai Pašvaldība
izsniegusi tam rakstisku atļauju (izņēmumi nav attiecināmi uz tricikliem, kvadricikliem
un mopēdiem);
10.10. pārvietoties pa bruģētiem celiņiem un zaļo zonu ar skrituļdēli, skrituļslidām u.tml.
(ievērojot Noteikumu 8.punktu);
10.11. patvaļīgi pārveidot aprīkojumu vai izvietot jebkādas konstrukcijas;
10.12. bojāt un/vai pārveidot norādes, informatīvās zīmes un cita veida aprīkojumu;
10.13. bojāt/iznīcināt apstādījumus;
10.14. ievest suņus bez pavadas un uzpurņa;
11. Ievedot parkos dzīvniekus, personām ir pienākums nekavējoties savākt to ekskrementus
(izkārnījumus).
12. Papildus Noteikumu 10.punktā noteiktajiem aizliegumiem personai ir pienākums parkos:
12.1. neatstāt bez uzraudzības savus bērnus un mantas;
12.2. ievērot sadzīves uzvedības, tīrības, sanitārās, ugunsdrošības un vides aizsardzības
normas;
12.3. atturēties no jebkādas darbības un/vai rīcības, kas traucē, rada neērtības citām personām,
apdraud savu vai citu personu veselību un/vai drošību;
12.4. nekavējoties informēt policiju par jebkāda veida prettiesiskām darbībām parkā
(Pašvaldības policijas dežūrtālrunis darba laikā 26538811, Valsts policijas tālrunis
ārpus Pašvaldības policijas darba laika 110);
12.5. nekavējoties informēt Pašvaldību par parka bojājumiem un/vai iznīcināšanu (tālruņa
Nr.65053370, e – pasta adrese: dome@lielvarde.lv).
IV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS
13. Uzraudzību un kontroli par Noteikumu ievērošanu veic Pašvaldības pilnvaroti pārstāvji un
Pašvaldības policija.
Domes priekšsēdētāja
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