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1. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un mikroliegumu izveides un
apsaimniekošanas jautājumi.
Vides ministrija (turpmāk VIDM) informē, ka:
- lai veicinātu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (turpmāk ĪADT)
apsaimniekošanu, tiks veidotas Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk DAP)
reģionālās struktūrvienības;
-

faktiskais valsts finansējums dabas aizsardzības plānu izstrādei 2007.gadā ir
26,490 Ls (no DAP budžeta). Minimālais nepieciešamais finansējums gadā –
50,000 Ls. Dabas aizsardzības plānu izstrādes uzraudzības process ir
nodrošināts vidēji 20-30 plāniem gadā, kuri tiek finansēti arī no citiem
līdzekļiem (Latvijas Vides aizsardzības fonds u.c.). No Latvijā esošajām 336
Eiropas savienības nozīmes ĪADT jeb NATURA 2000 teritorijām aptuveni
100 ĪADT ir izstrādāti dabas aizsardzības plāni;

-

šobrīd VIDM rīcībā nav informācijas, cik daudz naudas vajag ĪADT
apsaimniekošanai kopumā, šādi dati ir tikai par tām ĪADT, kurās ir izveidotas
administrācijas;

-

2007.gadā VIDM rīcībā kompensāciju izmaksai ir 3,5 miljoni latu no
Privatizācijas aģentūras līdzekļiem. 2007.gadā jau līdz 13.aprīlim ir saņemti
97 kompensācijas pieprasījumi. Tiek gatavots informatīvais ziņojums par
likuma „Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās
darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un
mikroliegumos” zemes maiņas tiesiskā regulējuma precizēšanas iespējām;

-

divu gadu laikā plānots izveidot aizsargājamās jūras teritorijas. VIDM aicina
Latvijas Pašvaldību savienību (turpmāk LPS) aktīvi iesaistīties teritoriju
veidošanā un normatīvo aktu saskaņošanas procesā;

-

tiek turpināta ĪADT valsts zemju ierakstīšana zemesgrāmatā piešķirtā
finansējuma ietvaros. 2007.gadā VIDM ĪADT ierakstīšanai Zemesgrāmatā ir
paredzēti 400 000 latu, kas ir nepietiekama summa.

LPS pārstāvji secina, ka valstī nav atvēlēti pietiekoši līdzekļi ĪADT dabas
aizsardzības plānu izstrādei un apsaimniekošanai un aicina:
VIDM pievērst lielāku uzmanību dabas aizsardzības jautājumu risināšanai un
pieprasīt papildus finansējumu dabas aizsardzības jomai.
VIDM un LPS vienojas:
1. VIDM aktīvāk prasīs papildus nepieciešamo finansējumu dabas aizsardzības
jomai;
2. DAP sagatavos informatīva rakstura vēstuli par vidējām ĪADT
apsaimniekošanas izmaksām dažādos reģionos;
3. VIDM izveidos darba grupu, lai noteiktu prioritātes jaunu ĪADT
administrāciju izveidei un kopīgi veidotu ĪADT administrāciju modeļus,
iesaistot pašvaldības;
4. LPS aktīvi iesaistīsies jūras teritoriju normatīvo aktu saskaņošanas procesā.
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2. Dabas aizsardzības problēmas piekrastē.
VIDM informē, ka:
- iespēja sodīt kāpu izbraukātājus, ja transporta līdzeklis ir apstājies krasta kāpu
aizsargjoslā, pašlaik ir Valsts vides dienestam (turpmāk VVD), šobrīd nav
juridiska pamata, lai to veiktu pašvaldības pilnvarotas amatpersonas.
LPS norāda, ka
nepieciešams stiprināt VVD kapacitāti un sakārtot normatīvos dokumentus, lai
pašvaldības pilnvarotas amatpersonas varētu sodīt iebraucējus kāpu zonā ārpus
autoceļiem.
VIDM un LPS vienojas:
1. VIDM stiprinās VVD kapacitāti, lai to inspektori 2007.gada vasaras
sezonā varētu apsekot visu piekrastes pašvaldību kāpu zonu;
2. VIDM izvērtēs un nepieciešamības gadījumā virzīs grozījumus
normatīvajos aktos, lai pašvaldības pilnvarotas amatpersonas varētu sodīt
iebraucējus kāpu zonā ārpus autoceļiem.
3. Eiropas savienības prasību ieviešana ūdenssaimniecības jomā, nodrošinot
ūdenssaimniecības infrastruktūras projektu finansēšanu visās pašvaldībās,
projektu vērtēšanas caurspīdīgums.
VIDM informē un LPS pieņem zināšanai:
- VIDM sniegto informāciju par vides kvalitātes uzlabošanai pieejamo
finansējumu 2007. – 2013. gadam un atbalstāmajām aktivitātēm. VIDM
iepazīstina LPS ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda
finansējuma plānošanas struktūrshēmu un VIDM kompetencē esošo aktivitāšu
plānojumu;
-

VIDM informē, ka, lai apgūtu pieejamo Eiropas Savienības finansējumu vides
sektorā, tiks sagatavoti 11 Ministru kabineta noteikumu projekti.

LPS norāda, ka:
vissāpīgākā šī brīža problēma ir budžeta līdzfinansējuma jautājums
ūdenssaimniecības projektiem, it īpaši tajos gadījumos, kad gala saņēmējs ir
pašvaldības uzņēmums, kas nepieciešams, lai varētu uzsākt projektu
realizāciju 2007.-2013.gada plānošanas periodam.
VIDM un LPS vienojas:
VIDM apņemas organizēt trīspusējas sarunas kopā ar Īpašu uzdevumu
ministru Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās, pieaicinot LPS, lai
atrisinātu budžeta līdzfinansējuma jautājumus projektiem.
4. Atkritumu apsaimniekošana. Pašvaldības uzdevumi, problēmas, risinājumi.
VIDM informē un LPS pieņem zināšanai:
- ka darba grupā Atkritumu apsaimniekošanas likuma grozījumu izstrādei
paredzēts izvērtēt Ministru kabineta 2006. gada 23.maija noteikumu Nr.413

3

-

“Atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas, pagarināšanas,
pārskatīšanas un anulēšanas kārtība” pilnveidošanu;
par likumprojektu “Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā”
(izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē 08.03.2007.), kurus paredzēts izskatīt
Saeimas pavasara sesijā;
ka pārējo nepieciešamo Atkritumu apsaimniekošanas likuma grozījumu, kā arī
atkritumu apsaimniekošanas reglamentējošo normatīvo aktu izstrādei tiks
veidota darba grupa, kur tiks aicināta līdzdarboties arī LPS.

LPS ierosina:
- maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu noteikt kā
vietējās pašvaldības nodevu;
- pagarināt atkritumu apsaimniekošanas atļaujas līdz 12 gadiem.
VIDM un LPS vienojas:
1. ka VIDM, atbalstot LPS ierosinājumus, apņemas izvērtēt, ka maksu par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem varētu noteikt kā
vietējās pašvaldības nodevu;
2. ņemt vērā Rīgas Domes viedokli par atkritumu apsaimniekošanas pārvaldi.
5. Atjaunojamie energoresursi.
energoefektivitātes pasākumiem.

Energoefektivitāte

un

valsts

atbalsts

VIDM informē un LPS pieņem zināšanai,
- ka energoefektivitātes jautājumus nepieciešams aktualizēt ar sabiedrības
informēšanas pasākumiem un, ka VIDM plāno izveidot sociālās reklāmas klipus
par energoefektifitāti.
VIDM un LPS vienojas,
ka energoefektivitātes jautājumus nepieciešams aktualizēt un par tiem
informēt sabiedrību.
6. Klimata izmaiņas. Klimata izmaiņu ekonomiskie aspekti. Par izmešu (CO2)
kvotām – prognozējama politika un vīzija.
VIDM un LPS vienojas,
savstarpēji sadarboties, sekmējot pašvaldību un pašvaldību uzņēmumu
informēšanu par emisiju tirdzniecības sistēmas ieviešanu.
7. Grozījumi Aizsargjoslu likumā vai konceptuāli jauna likuma izstrāde.
VIDM informē,
- ka ir izveidota darba grupa ar LPS pārstāvja līdzdalību, kas izstrādās
priekšlikumus grozījumiem “Aizsargjoslu likumā”.
VIDM un LPS vienojas,
ka darba grupā tiks skatīti jautājumi arī par piekļuvi jūras piekrastei un
iekšējiem ūdeņiem.

4

8. Pilsētu izplešanās/jauno ciemu izbūves vides un ilgtspējīgas attīstības aspekti.
VIDM un LPS secina,
ka, attīstoties nekontrolētai piepilsētu apbūvei, rodas problēmas ar vides
aspektu (ūdensapgāde, kanalizācija, resursu izmantošana u.c.) ievērošanu.
VIDM un LPS vienojas,
ka VIDM sadarbībā ar LPS fiksēs vides problēmas augošajās piepilsētās un
aktualizēs šo pilsētu nekontrolētas izplešanās jautājumu no vides aspekta.
9. Valsts īpašumu apsaimniekošanas vides aspekti.
VIDM informē:
- ka 2007.gada jūnijā ir paredzams sagatavot Programmas projektu “Plūdu
risku novērtēšanas un pārvaldības nacionālais plāns”, kurā tiks iezīmētas
iespējami applūstošās teritorijas, kā arī atsevišķās vietās, par kurām ir
pietiekoša informācija (piemēram, Daugava pie Jēkabpils un Pļaviņām), tiks
noteikti galvenie pasākumi, lai pasargātu šīs teritorijas no plūdu riska. Šajā
plānā tiks arī iezīmētas apdraudētās piejūras teritorijas, kurās jūras uzplūdu
rezultātā notiek pastiprināta krasta erozija;
- VIDM informē, ka atbilstoši Ūdens apsaimniekošanas likumam 2 gadu laikā
tiks izstrādāti Upju baseinu apsaimniekošanas plāni.
LPS ierosina:
- nopietnāk risināt ūdeņu izmantošanas un to apsaimniekošanas jautājumus no
valsts institūciju puses;
- noteikt tiesisko regulējumu un vides pamatprasības būvniecībai uz ūdens.
- VIDM atbalstīt iespēju pašvaldībām izsludināt ārkārtas situāciju savā
administratīvajā teritorijā.
VIDM un LPS vienojas,
1. sadarboties, lai risinātu problēmas ar ūdeņu izmantošanu un
apsaimniekošanu;
2. ka VIDM atbalstīs iespēju pašvaldībām izsludināt ārkārtas situāciju savā
administratīvajā teritorijā.

Sarunu vadītājs no
Vides ministrijas puses

Sarunu grupas vadītājs no
Latvijas Pašvaldību savienības puses

Raimonds Vējonis
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Ģibuļu pagasta padomes priekšsēdētājs
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