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Sarunas vada:
Gints Kaminskis, LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas
priekšsēdētājs, Auces novada domes priekšsēdētājs
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Skat. Pielikumā pievienoto dalībnieku sarakstu.
Sarunas protokolē:
Ņina Rakstiņa, Zemkopības ministrijas
departamenta vecākā referente

Lauku attīstības atbalsta

Darba kārtība:
1. Par pašvaldību atbalsta iespējām Lauku attīstības programmas un Eiropas
Zivsaimniecības fonda Rīcības programmas 2007.-2013.gadam atbalsta
pasākumos (turpmāk – Rīcības programma).
2. Par Eiropas Savienības atbalstu piena un piena produktu piegādei izglītības
iestāžu skolēniem.
3. Par Eiropas Komisijas programmas ieviešanu skolu apgādei ar augļiem un
dārzeņiem.
4. Par meliorāciju un valsts polderu uzturēšanu .
1.

Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta
departamenta nodaļas vadītājas Inetas Stabulnieces, Lauku attīstības
atbalsta departamenta vecākās referentes Andras Karlsones un
Zivsaimniecības politikas departamenta nodaļas vadītājas Edītes
Kubliņas informāciju par pašvaldību atbalsta iespējām Lauku
attīstības programmas un Eiropas Zivsaimniecības fonda Rīcības
programmas 2007.-2013.gadam atbalsta pasākumos.

Latvijas Pašvaldību savienība un Zemkopības ministrija vienojās, ka atbalsta
intensitāte pašvaldībām Lauku attīstības
programmā
un
Eiropas
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zivsaimniecības fonda pasākumos būs 90 % (izņemot gadījumus, kad MK
noteikumos pasākumā atbalsta intensitāte ir noteikta līdz 90%) un maksimālā
attiecināmo izmaksu summa pašvaldībai īstenojot projektus Rīcības programmas
pasākuma „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros tiks saglabāta
140 000 latu visā plānošanas periodā.
2. Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas Tirgus un tiešā atbalsta
departamenta nodaļas vadītājas Daces Freimanes un Lauku atbalsta dienesta
Tirgus stabilizēšanas daļas vecākās referentes Agneses Neimanes informāciju
par Eiropas Savienības atbalstu piena un piena
produktu
piegādei
izglītības iestāžu skolēniem.
3.Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas Tirgus un tiešā atbalsta
departamenta nodaļas vadītājas Daces Freimanes un Lauku atbalsta dienesta
Tirgus stabilizēšanas daļas vecākās referentes Agneses Neimanes informāciju
par Eiropas Komisijas programmas ieviešanu skolu apgādei
ar
augļiem un dārzeņiem.
Latvijas Pašvaldību savienība un Zemkopības ministrija vienojās:
Atbalsta pretendents var būt:
– pašvaldības ;
– pašvaldību institūcijas (skola, izglītības pārvalde );
– augļu un dārzeņu audzētājs.
4.
Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas Meža departamenta Zemes
ilgtspējīgas apsaimniekošanas nodaļas vadītājas Valentīnas Mičurovas
informāciju par Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par valstij
piederošo polderu sūkņu staciju un inženierbūvju ekspluatācijai un uzturēšanai
nepieciešamajiem aprēķiniem un maksājumiem „ izstrādes un saskaņošanas
gaitu, Meža departamenta direktora Arvīda Ozola informāciju par meliorāciju un
valsts polderu uzturēšanu, Zemkopības ministrijas nekustāmo īpašumu
meliorācijas departamenta vadītāja Edgara Griķīša informāciju par esošo
situāciju polderos pēc šī pavasara plūdiem.
Pieņemt zināšanai Latvijas Pašvaldību savienības padomnieces Sniedzes
Sproģes informāciju par polderu teritoriju turpmāko attīstību.
Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:
a) meliorāciju saglabāt arī kā valsts funkciju, nodrošinot tai finansējumu no
valsts budžeta līdzekļiem normatīvajos aktos paredzēto uzdevumu
veikšanai;
b) tai skaitā, paredzēt finansējumu no valsts budžeta līdzekļiem valstij
piederošo hidrotehnisko būvju uzturēšanai, ja polderu teritorijā
lauksamniecībā un mežsaimniecībā izmantojamā zeme ir vairāk kā 50%;
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c) iesniegt Saeimā Meliorācijas likuma grozījumus, lai novērstu 19.un
26.panta pretrunu;
d) nesaskaņot Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par valstij
piederošo polderu sūkņu staciju un inženierbūvju ekspluatācijai un
uzturēšanai nepieciešamajiem aprēķiniem un maksājumiem „,, jo valsts
īpašums jāturpina uzturēt par valsts budžeta līdzekļiem.
Zemkopības ministrijas viedoklis
Sakarā ar šogad palu (plūdu) radītām sekām prasīt valdībai polderu sūkņu
staciju un inženierbūvju ekspluatācijai un uzturēšanai papildus finansējumu no
valsts pamatbudžeta apakšprogrammas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” ;
Turpmākajos gados plānotie risinājumi:
Valsts nozīmes meliorācijas sistēmu uzturēšana un ūdens režīma
regulēšana polderu platībās notiek, lai nodrošinātu labvēlīgus apstākļus esošo
zemes īpašnieku un zemes tiesisko valdītāju zemes apsaimniekošanai, līdz ar to
maksājumiem par valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu uzturēšanu un
ekspluatāciju jābūt cieši saistītiem ar zemi. Par maksājumu risinājumiem vēl
jādiskutē.
Jebkurā gadījumā, katra poldera nozīme esošā novada ietvaros izvērtējama
individuāli.
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