PASKAIDROJUMA RAKSTS
Lielvārdes novada domes 2018.gada 25.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.18 „Lielvārdes
novada Lielvārdes pilsētas Lielvārdes un Rembates parka aizsardzības un sabiedriskās kārtības
noteikumi”
Paskaidrojuma raksta sadaļa
Informācija
1. Projekta nepieciešamības
1.1. Lielvārdes un Rembates parks ir dabas piemineklis –
pamatojums
aizsargājamais dendroloģiskais stādījums atbilstoši Ministru
kabineta 2001.gada 20.marta noteikumiem Nr.131
“Noteikumi
par
aizsargājamiem
dendroloģiskiem
stādījumiem”.
1.2. Lielvārdes un Rembates parks izveidots ar mērķi
veicināt personu rekreācijas iespējas un tūrisma attīstību, ar
prioritāti bērnu veselības, fiziskās un garīgās attīstības
veicināšanai, saglabāt to nākamajām paaudzēm kā
mantojumu, veicināt parka teritorijas līdzsvarotu attīstību, kā
arī novērst aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma, dabas un
kultūrvēsturiskās vides degradāciju.
1.3. Saistošie noteikumi izstrādāti ar mērķi radīt
priekšnoteikumus, lai nodrošinātu personu atpūtas un
izklaides iespējas parkā paredzētajā teritorijā dabu
saudzējošā un labiekārtotā vidē, saglabājot parka teritoriju
kā dabas pieminekli - aizsargājamu dendroloģisku
stādījumu, kā arī tā estētisko, ainavisko, ekoloģisko,
kultūrvēsturisko un izglītojošo vērtību.
2. Īss projekta satura izklāsts
2.1. Saistošie noteikumi reglamentē Lielvārdes un Rembates
parka aizsardzības noteikumus, tajā skaitā norādot, ka to
teritorijā atrodas pilsdrupas, skulptūras, vides objekti, īpaši
izveidoti bezseguma celiņi (Versaļas segums) un bērnu
rotaļu un atpūtas laukums, apstādījumi un mazās
arhitektūras formas (goda krēsli u.tml.), vienlaicīgi paredzot
attiecīgus konkrētus aizliegumus, tādējādi nodrošinot parka
aizsardzību un tā saglabāšanu kā dabas pieminekli –
aizsargājamo dendroloģisko stādījumu.
2.2. Saistošie noteikumi reglamentē Lielvārdes un Rembates
parka sabiedriskās kārtības noteikumus, paredzot attiecīgus
aizliegumus, tajā skaitā novērst aizsargājamā dendroloģiskā
stādījuma, dabas un kultūrvēsturiskās vides degradāciju.
Vienlaicīgi personām noteikti konkrēti pienākumi, tajā
skaitā informēt policiju par jebkāda veida prettiesiskām
darbībām parkā un pašvaldību par parka bojājumiem un/vai
iznīcināšanu.
3. Informācija par plānoto
3.1. Saistošie noteikumi būtiski neietekmēs pašvaldības
projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu, iespējams, pieaugs pašvaldības budžeta ieņēmumi
budžetu
saistībā ar administratīvo sodu uzlikšanu par saistošo
noteikumu pārkāpšanu.
3.2. Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot
jaunas institūcijas un/vai radīt jaunas darba vietas.
4. Informācija par plānoto
4.1.
Saistošo
noteikumu
īstenošana
neietekmēs
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

5.1. Uzraudzību un kontroli par saistošo noteikumu
ievērošanu veiks pašvaldības pilnvaroti pārstāvji un
pašvaldības policija.
6. Informācija par konsultācijām 6.1. Saistošo noteikumu izstrādes laikā nav notikušas
ar privātpersonām
konsultācijas ar privātpersonām.
S.Ločmele
Domes priekšsēdētāja
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