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Sarunas vada:
Gints Kaminskis, LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas
priekšsēdētājs, Auces novada domes priekšsēdētājs
Arvīds Ozols, Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktors
Piedalās(reģistrācija pielikumā):
Novadu, kuru teritorijā atrodas polderi, vadītāji
Zemkopības ministrijas Zemes ilgtspējīgas apsaimniekošanas nodaļas
vadītāja Valentīna Mičurova un vecākais referents Valdis Pētersons
VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” pārstāvji,
RAPLM Telpiskās plānošanas departamenta zemes politikas nodaļas
vadītājs Edvīns Kāpostiņš
Latvijas Pašvaldību savienības padomniece Sniedze Sproģe
Sarunas protokolē:
Valdis Pētersons, Zemkopības ministrijas Meža departamenta vecākais
referents
Darba kārtība:
1.
Meliorācijas sistēmu uzturēšana, atjaunošana, t.sk. polderu teritoriju
attīstība.
2.
Valsts nozīmes lauksaimniecības teritorijas.
Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktora Arvīda Ozola
informāciju par kopējo situāciju meliorācijas nozarē. 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. 2010.gada 25.janvārī spēkā stājies Meliorācijas likums, kurā norādīts, ka valsts
meliorācijas sistēma ir 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 likuma
26.pants.
LPS padomniece Sniedze Sproģe prezentē apkopoto informāciju par polderu teritoriju
attīstību šobrīd un šīs attīstības traucējošiem faktoriem (prezentācija pielikumā).
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Diskusijās iesaistās VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” pārstāvji,
RAPLM Telpiskās plānošanas departamenta pārstāvis un novadu domju pārstāvji. Iebildumus
par plānoto finansēšanas modeli izsaka Nīcas, Carnikavas un Jelgavas novadu domju
pārstāvji. Babītes novada domes pārstāvis paskaidro situāciju ar pašvaldības īpašumā
pārņemtajām polderu sūkņu stacijām un inženierbūvēm.

Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
Prasīt valdībai finansējumu 2010.gadam valsts īpašumā esošo polderu sūkņu
staciju ekspluatācijai un uzturēšanai pilnā apmērā. Lēmumu par 2011.gada
finansējuma attiecību starp polderu platībā un to ietekmes zonā esošās zemes
īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem un valsti pieņemt tikai pēc visu polderu
platību apsekošanas un vienošanās protokolu iesniegšanas zemkopības
ministrijā.
Zemkopības ministrijas viedoklis:
Zemkopības ministrija prasīs finansējumu valdībai no neparedzētiem
izdevumiem 2010.gadam, lai nosegtu 75% no 2010.gadā nepieciešamā
finansējuma valsts polderu sūkņu staciju un inženierbūvju ekspluatācijas un
uzturēšanas izmaksām. Atbilstoši Meliorācijas likuma redakcijai, ko 2009.gada
23. oktobrī akceptēja valdība, tika piešķirts finansējums 2010. gada pirmajam
ceturksnim. Saeima pieņēma Grozījumus Meliorācijas likumā, kur noteica, ka
zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji uzsāk maksājumus par polderu sūkņu
staciju un inženierbūvju ekspluatāciju un uzturēšanu ar 2010.gada 1. jūliju un
2010.gadā sedz 50% no kopējām izmaksām.
Latvijas Pašvaldību savienība un Zemkopības ministrija vienojas:
1. Lūgt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju precizēt
nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritoriju statusu valstī (iespējams,
svītrojot no noteikumiem punktus par polderiem) un iesniegt grozījumus
Ministru kabineta noteikumos Nr.689 „Noteikumi par nacionālas nozīmes
lauksaimniecības teritorijām”
2. Novadu, kuru teritorijā atrodas polderi, pašvaldībām vienoties ar ZM un
VSIA „ZMNĪ” pārstāvjiem par tikšanos vietējās pašvaldībās ar mērķi
izzināt situāciju polderos un iesniegt vienošanās protokolus zemkopības
ministrijā līdz 2010.gada 31.martam.
LPS Reģionālās attīstības un
Sadarbības komitejas
priekšsēdētājs, Auces novada
domes priekšsēdētājs
Gints Kaminskis
_______________
_______________

Zemkopības ministrijas
Meža departamenta direktors

Arvīds Ozols
_______________
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Protokolists

Valdis Pētersons

