Latvijas Pašvaldību savienības un Zemkopības ministrijas
sarunu
PROTOKOLS
2008.gada 11.septembrī

Gulbenes rajona Lejasciema pagastā

Sarunas vada:
Uldis Rozenbergs, Latvijas Pašvaldību savienības Pagastu apvienības
valdes priekšsēdētāja vietnieks, Ģibuļu pagasta padomes priekšsēdētājs
Piedalās:
Skat. pielikumā pievienoto dalībnieku sarakstu.
Sarunas protokolē:
Anita Baumane, Zemkopības ministrijas Meža politikas departamenta
Meža stratēģijas nodaļas vadītāja vietniece
Sanāksmes sākums: plkst.11.00
Darba kārtība:
1. Informācija par Valsts meža dienesta Konsultāciju pakalpojumu
centra darbību;
2. Teritoriālā plānošana un zemju transformācijas noteikumi;
3. Kārtība, kādā izsludināmas ārkārtas situācijas saskaņā ar ugunsgrēka
un meža kaitēkļu savairošanās iespējām;
4. Meža īpašnieka un sabiedrības pienākumi un atbildība valsts mežos,
meža apsaimniekošanas modeļi; sociālās palīdzības veidi inflācijas
apstākļos.
Zemkopības ministrija un Latvijas Pašvaldību savienība vienojās:
1. pieņemt zināšanai informāciju par Valsts meža dienesta
Konsultāciju pakalpojumu centra darbību;
2. vienkāršot lauksaimniecībā izmantojamo zemju transformācijas
noteikumus un veicot saimniecisko darbību, zemes izmantošanas
mērķus un veidus saskaņot ar pašvaldību teritorijas plānojumos
noteikto. Turpināt diskusiju starp Latvijas Pašvaldību savienību,
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Zemkopības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministriju, Vides ministriju un Meža īpašnieku biedrību par teritoriālo
plānošanu, zemju transformāciju un kompensāciju mehānismu meža
zemju īpašniekiem;
3. turpināt sarunas par meža ugunsdrošības jautājumiem. Latvijas
Pašvaldību savienībai un Zemkopības ministrijai vienoties ar Iekšlietu
ministriju par turpmāko sadarbību meža uzgunsgrēku dzēšanā un Valsts
meža dienesta un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta meža
ugunsgrēku ierobežošanā un likvidācijā pildāmo pienākumu pārdales
grafika satādīšanu;
4.1. pēc diskusijām darba grupā (Latvijas valsts meži, Latvijas
valsts ceļi, Latvijas Pašvaldību savienība, Vides ministrija) vienoties par
kārtību ceļu uzturēšanā un sakārtošanā – kā meža darbu veikšanas
periodā, tā darbus pabeidzot;
4.2. aicināt Saeimas Sociālo un darba lietu komisiju ierosināt
grozījumus Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu likumā par
jauna dzīvokļa pabalsta no valsts ieviešanu, (piemēram, sociālās
programmas
„Dedzināmās
malkas
piegāde
mazturīgajiem
iedzīvotājiem” izveidošana). Veidot darba grupu, lai vienotos par
kārtības noteikšanu apaļkoksnes iepirkumiem un piegādēm.
Sanāksme beidzās: plkst.14.00
Latvijas Pašvaldību savienības
Pagastu apvienības valdes
priekšsēdētāja vietnieks, Ģibuļu
pagasta padomes priekšsēdētājs
______________Uldis Rozenbergs

Zemkopības ministrijas Meža
resursu departamenta Meža
apsaimniekošanas nodaļas vadītāja
___________________Rita Benta

Protokolēja:
Zemkopības ministrijas
Meža politikas departamenta
Meža stratēģijas nodaļas vadītāja vietniece
A.Baumane
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