Latvijas Pašvaldību savienības un Zemkopības ministrijas sarunu
PROTOKOLS
Rīgā

2010.gada 17.februārī

Sarunu vieta:
Zemkopības ministrija
Sarunas vada:
Jānis Dūklavs – zemkopības ministrs;
Andris Jaunsleinis – Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis
Sarunās piedalās:
Dace Lucaua – Zemkopības ministrijas valsts sekretāre;
Liene Jansone – Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta
departamenta direktore;
Andra Balode – Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta
departamenta direktora vietniece
Sniedze Sproģe – Latvijas Pašvaldību savienības padomniece
Darba kārtība:
Par Zemkopības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības sarunu
tēmām un sadarbību 2010.gadā.
Sarunu laikā Zemkopības ministrija un Latvijas Pašvaldību savienība
vienojas, ka 2010.gadā tiks organizētas diskusijas un tikšanās par šādām sarunu
tēmām:
Nr.p.k.

1.

2.

3.

Sarunu tēmas

Sarunu
norises laiks
Meliorācijas sistēmu uzturēšana, atjaunošana, Februāris
t.sk. polderu teritoriju attīstība.
Valsts nozīmes lauksaimniecības zemes.
Publisko mežu plānošana un apsaimniekošana Marts
(parki, meža parki, parkmeži, piekraste, saimnieciskie
meži) (pieaicinot VidM, RAPLM, LVM).
Par pašvaldību atbalsta iespējām Lauku attīstības Marts
programmas un Eiropas Zivsaimniecības fonda
Rīcības programmas 2007.-2013.gadam atbalsta
pasākumos.
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4.

5.

6.

7.
8.

Par Eiropas Savienības atbalstu piena un piena Aprīlis
produktu piegādei izglītības iestāžu skolēniem.
Par pārtikas piegādi no intervences krājumiem
vistrūcīgākajām
personām
īstenojot
Eiropas
Komisijas programmu vistrūcīgākajām personām.
Par Eiropas Komisijas programmas ieviešanu
skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem.
Dzeramā ūdens atbilstība normatīvajiem aktiem Aprīlis
un pārejas perioda ieviešanas problēmas saskaņā ar
dzeramā ūdens direktīvas 98/83/EK prasībām.
Par Valsts lauku tīkla un zivsaimniecības tīkla Jūnijs
aktivitātēm un to ieviešanas gaitu, tai skaitā Lauku
attīstības speciālistu lomu aktivitāšu ieviešanā un
ieguldījumu informācijas pieejamības nodrošināšanā.
Publisko ūdeņu plānošana un apsaimniekošana Augusts
(pieaicinot VidM, RAPLM, EM, FM).
Par neizmantotās lauksaimniecībā izmantojamās Oktobris
zemes apsekošanas gaitu un plānoto nekustamā
īpašuma nodokļa papildlikmes summu.

Organizējot tikšanās un diskusijas tiek ievērota 2004.gada 6.jūlija Ministru kabineta noteikumos Nr.585
„Kārtība, kādā Ministru kabinets saskaņo ar pašvaldībām jautājumus, kas skar pašvaldību intereses” noteiktā
kārtība.

Papildus Zemkopības ministrija un Latvijas Pašvaldību savienība
vienojas, ka īstenojot atbalsta pasākumus 2007.-2013. gada programmēšanas
periodā Lauku attīstības programmas un Eiropas Zivsaimniecības fonda Rīcības
programmas atbalsta pasākumu ietvaros:
- Pašvaldību projektiem tiek piemērota vienāda atbalsta intensitāte visos
atbalsta pasākumos;
- plānojot finansējumu LEADER pasākumos tiek ievērtēts pašvaldību
pieprasījums infrastruktūru projektu realizēšanai attiecīgajā reģionā.

Zemkopības ministrs

Latvijas Pašvaldību savienības
priekšsēdis
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