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Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un
reģionālās politikas komisijai
Priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos””
2. lasījumam
Vēršam Jūsu uzmanību, ka pašlaik likums “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” neparedz iespēju nevalstiskajām organizācijām (NVO) iegādāties zemi. Arī Saeimā
1. lasījumā apstiprinātie likuma grozījumi neparedz NVO tiesības iegādāties zemi.
NVO, kuras nodarbojas ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanu, vides izglītību un tūrisma infrastruktūras attīstību, arī vēlētos būt to juridisko personu skaitā, kuras var iegādāties zemi, lai veiktu aizsargājamo biotopu un aizsargājamo sugu dzīvotņu (galvenokārt zālāju) uzturēšanu un īstenotu citus dabas aizsardzības projektus sabiedrības interesēs. Atsevišķās
Eiropas Savienības finansētās programmās, piemēram, LIFE ir finansējums zemes iegādei dabas
aizsardzības nolūkos, taču Latvijas NVO to nevar izmantot likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” noteikto prasību dēļ. Arī ES fondu plānošanas dokumenti 2014.-2020. gadam paredz, ka NVO varēs pretendēt uz ES finansējumu tūrisma infrastruktūras, izglītības centru un
izveidei, bet viena no prasībām ir, ka projektus var īstenot uz savas zemes (savā īpašumā) vai
īpašumā, kas ir iznomāts vismaz uz 7 gadiem. Zemes nomāšana rada papildus finansiālos izdevumus NVO, kā arī nenodrošina šo projektu ilgtspējību, ja zemes īpašnieks izdomā nomas līgumu lauzt vai paaugstināt zemes nomas cenu. Citās ES valstīs, piemēram, Vācijā NVO var iegādāties zemi savā īpašumā, jo to darbības pamatprincipi ir balstīti uz konkrētā mērķa sasniegšanu
nevis peļņas gūšanu kā tas ir komersantiem.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ierosinām:
1) papildināt likuma 28. pantu ar jaunu punktu “7) Latvijas Republikas Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrētas biedrības un nodibinājumi, kuru darbības mērķis ir saistīts ar dabas
aizsardzību, lauksaimniecības kultūraugu vai produktu ražošanu vai medību saimniecības organizēšanu un uzturēšanu”.
2) papildināt 30.2 panta otrajā daļā doto personu uzskaitījumu ar: “Latvijas Republikas
Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrētām biedrībām un nodibinājumiem, kuru darbības
mērķis ir saistīts ar dabas aizsardzību un kuri zemi iegādājas dabas aizsardzības mērķu īstenošanai”.
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