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Sarunas vada:
Gints Kaminskis, LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas
priekšsēdētājs, Auces novada domes priekšsēdētājs
Liene Jansone Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta
departamenta direktore
Piedalās:
Skat. Pielikumā pievienoto dalībnieku sarakstu.
Sarunas protokolē:
Ņina Rakstiņa, Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta
departamenta vecākā referente
Darba kārtība:
1.Dzeramā ūdens atbilstība normatīvajiem aktiem un pārejas perioda ieviešanas
problēmas saskaņā ar dzeramā ūdens direktīvas 98/83/EK prasībām.
2. Par neizmantotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsekošanas gaitu un
plānoto nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes summu.
3.Par Valsts lauku tīkla un zivsaimniecības tīkla aktivitātēm un to ieviešanas
gaitu, tai skaitā Lauku attīstības speciālistu lomu aktivitāšu ieviešanā un
ieguldījumu informācijas pieejamības nodrošināšanā.
1.
Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas pārstrādes
departamenta Pārtikas nekaitīguma nodaļas vadītājas Sarmas Sležes un vecākās
referentes Zanes Kamoliņas informāciju par Dzeramā ūdens atbilstība
normatīvajiem aktiem un pārejas perioda ieviešanas problēmas saskaņā ar
dzeramā ūdens direktīvas 98/83/EK prasībām.
Latvijas Pašvaldību savienība un Zemkopības ministrija vienojās:
- par to, ka atbildību par dzeramā ūdens kvalitātes uzraudzību un
pārejas periodu ieviešanas nodrošināšanu valstī vajadzētu uzticēt
vienai ministrijai. Tagad par iedzīvotāju nodrošināšanu ar
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kvalitatīvu un nekaitīgu dzeramo ūdeni, izejot no spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem, atbild Zemkopības ministrija, Veselības
ministrija, Vides ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību
lietu ministrija, Ekonomikas ministrija un ministriju padotības
iestādes;
ZM izvērtēt un paredzēt grozījumus MK noteikumos Nr. 235
atvieglojot prasības par ūdens monitoringu, paredzot, ka oficiālās
kontroles datus (testēšanas rezultātus) var iekļaut un izmantot
monitoringa programmā;
Izvērtēt, vai ūdens dezinfekciju varētu veikt pats ūdensapgādes
saimnieciskās darbības veicējs paškontroles sistēmas plāna
ietvaros;
ZM kopā ar citām ministrijām izvērtēt sekas par apdzīvotām
vietām, kurām II pārejas periods beigsies 2011.gada beigās (10 000
līdz 100 000 iedzīvotāju) un III pārejas periods beigsies 2015.gada
beigās (līdz 10 000 iedzīvotājiem),ja netiks piešķirts atbalsts
pašvaldībām un netiks veikti modernizācijas pasākumi ūdens
kvalitātes uzlabošanai;
ZM precizēt informāciju par III pārejas perioda apdzīvoto vietu
iedzīvotāju skaitu (no 50 vai 200 iedzīvotājiem), kuriem jāpiemēro
pārejas perioda prasības līdz 2015. gadam.
2.

Noklausījās Lauku atbalsta dienesta direktora vietnieks Ģirta Krūmiņa
informāciju par neizmantotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes
apsekošanas gaitu un plānoto nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes summu.
Apsekošanā kopā iesaistīti ap 200 darbinieku.
Apsekoti 85% no kuriem apstrādāts ir 84.5%, nekopts, aizaudzis, būvniecība
15.3% .
Latvijas Pašvaldību savienība un Zemkopības ministrija vienojās:
- Lauku atbalsta dienests pēc apsekošanas datiem izgatavos karti un līdz
15.novembrim to iesniegs Latvijas Pašvaldību savienībā, lai nākošajā tikšanas
reizē varētu lemt, ko darīt tālāk.
3.
Noklausījās Latvijas lauksaimniecības konsultācijas centra valdes
priekšsēdētāja Mārtiņa Cimermaņa informāciju par Valsts lauku tīkla (VLT) un
zivsaimniecības tīkla aktivitātēm un to ieviešanas gaitu, tai skaitā Lauku
attīstības speciālistu lomu.
Laukos strādā 104 LLKC algoti novadu lauku attīstības speciālisti un 182
pašvaldību algotie lauku attīstības speciālisti.
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LLKC pievērst lielāku uzmanību, lai izstrādātu un ieviestu
apmācību programmu novadu lauku attīstības speciālistu izaugsmei;
VLT organizēt semināru cikls par lauku attīstības stratēģijas izstrādes
nepieciešamību un citiem lauku attīstības jautājumiem;
VLT sekretariātam attīstīt spēcīgāku sadarbību ar pašvaldībām;
VLT sadarboties ar Valsts Nodarbinātības aģentūru un sniegt
priekšlikumus par pārkvalifikācijas programmu izstrādi tieši lauku
iedzīvotājiem;
LLKC pieprasīt rezultatīvos rādītājus no lauku attīstības speciālistiem par
veikto darbu;
LLKC sadarbībā ar lauku attīstības speciālistiem darbā nostiprināt vienas
pieturas aģentūras darba principu ,nodrošinot piekļuvi ZM informācijai
par atbalsta pasākumiem pēc iespējas tuvāk lauku cilvēku dzīves vietai.
ZM paredzēt finansējumu lauku attīstības speciālistu algošanai 2011.gadā
ne mazāku kā 579641 Ls (t.sk.PVN).
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