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Sarunas vada:
Sniedze Sproģe, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece
Piedalās:
Skat. pielikumā pievienoto dalībnieku sarakstu.
Sarunas protokolē:
Valdis Pētersons, Zemkopības ministrijas Meža departamenta
vecākais referents
Darba kārtība:
1. Polderi novados - to platības, saimniecības polderos, tehniskais
stāvoklis, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas.
2. Valsts pārvaldes sistēma un vēlamās izmaiņas no ZM puses.
3. Meliorācijas likuma grozījumi un LPS nesaskaņotie panti tam.
4. Diskusija un priekšlikumi iespējamajiem risinājumiem.
Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas Meža departamenta
direktora Arvīda Ozola informāciju par kopējo situāciju meliorācijas
nozarē. Samazinot Lauku atbalsta dienesta pašreizējo funkciju
īstenošanai nepieciešamo budžeta finansējumu, ir izvērtēta iespēja
atsevišķas Lauku atbalsta dienesta līdzšinējās funkcijas, kā meliorācijas
kadastra kārtošanu, tehnisko noteikumu izsniegšanu, būvatļauju
izsniegšanu nodot privāto vai publisko tiesību subjektam tādā veidā
efektivizējot Lauku atbalsta dienesta kā maksājumu aģentūras darbību
kopumā. Pārskatīta valsts meliorācijas sistēmu finansēšanas kārtība, jo ar
piešķirtajiem budžeta līdzekļiem nepietiek normālai šo sistēmu
ekspluatācijas un uzturēšanas nodrošināšanai, tādejādi palielinot šo
meliorācijas sistēmu avāriju risku. Izstrādāts jauns likumprojekts
„Meliorācijas likums”, kurā norādīts, ka valsts meliorācijas sistēma ir
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poldera sūkņu stacija un poldera inženiertehniskās būves, kuras ir valstij
piederošas un nav nodotas polderu platību zemes īpašniekiem. Valsts
ekspluatējot un uzturot šīs sūkņu stacijas un inženiertehniskās būves
būtībā veic pakalpojumu, kas līdzīgs ūdenssaimniecības (ūdensapgāde,
kanalizācija) pakalpojumiem, par kuru nodrošināšanu tiek iekasēta
samaksa. Tādēļ samazināta budžeta apstākļos poldera platībās esošo
zemju īpašniekiem, kuriem tiek nodrošināta iespēja izmantot zemi un
infrastruktūras objektus, ar noteiktu maksājumu ir jāsedz šie
ekspluatācijas un uzturēšanas izdevumi, ko paredz likumprojekta
26.pants.
ZM pārstāvis V.Pētersons informē par polderu ekspluatācijas un
uzturēšanas vidējām izmaksām, VSIA „Zemkopības ministrijas
nekustamie īpašumi” informē par polderu sūkņu staciju un
inženiertehnisko būvju tehnisko stāvokli. Tas tiek raksturots kā slikts.
Diskusijās iesaistās novadu domju pārstāvji. Iebildumus par plānoto
finansēšanas modeli izsaka Nīcas , Rēzeknes, Burtnieku un Jelgavas
novadu domju pārstāvji.
Latvijas Pašvaldību savienība nolēma:
1. Lūgt precizēt likumprojekta „Meliorācijas likums” 11.pantu par
meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas uzraudzību.
2. Lūgt precizēt likumprojekta „Meliorācijas likums” 26.pantu par
maksāšanas kārtību, un papildināt likumprojektu ar atsauci uz
Rīgas HES hidrobūvēm.
3. Nesaskaņot un lūgt svītrot likumprojekta „Meliorācijas likums”
29.panta trešo daļu, par iespējām pašvaldībām veikt melioratīvās
būvniecības darbus koplietošanas sistēmās pēc tam iekasējot
maksu no īpašniekiem.
4. Uzturēt spēkā iebildumus par likumprojektu, kuri iesniegti Valsts
kancelejā .
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