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ZEMES POLITIKAS KONSULTATĪVĀS  

 PADOMES 

SĒDES PROTOKOLS 

 

Rīgā                                                           Nr.1                                   2018.gada 16.janvārī       

             

Sēdē piedalās:  

Āris Ādlers - Biedrības “Latvijas Lauku forums” padomes loceklis; 

Inga Bērziņa - Finanšu ministrijas Juridiskā departamenta Iepirkumu politikas un 

valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas politikas nodaļas vadītājas vietniece; 

Kristīne Cinkus - Zemkopības ministrijas Meža departamenta Zemes pārvaldības un 

meliorācijas nodaļas vadītāja; 

Līna Dmitrijeva - Latvijas Teritoriālplānotāju asociācijas priekšsēdētāja; 

Lelde Eņģele - Vides konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietniece; 

Guntis Gūtmanis - Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes valdes loceklis; 

Daiga Doļģe - Satiksmes ministrijas finanšu un attīstības plānošanas departamenta 

vecākā referente; 

Kristīne Ozoliņa - Pārresoru koordinācijas centra  Attīstības uzraudzības un 

novērtēšanas nodaļas konsultante; 

Edvīns Kāpostiņš - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Telpiskās 

plānošanas departamenta Zemes politikas nodaļas vadītājs; 

Judīte Mierkalne - Valsts zemes dienesta Zemes pārvaldības nodaļas vadītāja; 

Liene Priedīte –Kancēviča - Satiksmes ministrijas Juridiskā departamenta direktore; 

Ingrīda Reizina - Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta Politikas 

izstrādes un reliģijas lietu nodaļas vadītājas vietniece; 

Ingūna Urtāne - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Telpiskās 

plānošanas departamenta direktore; 

Vladislavs Vesperis - Pārresoru koordinācijas centra Attīstības uzraudzības un 

novērtēšanas nodaļas vadītājs. 

 

Sēdi vada: Aivars Draudiņš - Vides aizsardzības un attīstības ministrijas valsts 

sekretāra vietnieks reģionālās attīstības jautājumos. 

 

Protokolē: Mārtiņš Turks - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

Telpiskās plānošanas departamenta Zemes politikas nodaļas vecākais eksperts. 

 

 

Sēdes darba kārtība: 

 1. Iepazīšanās, padomes nolikuma izskatīšana un saskaņošana; 

2. Zemes  politikas vieta esošajā plānošanas sistēmā, vai un kāpēc mums 

nepieciešama Zemes politika; 

3. Viedokļu apmaiņa par termiņu, kādam izstrādā zemes politiku, tās ietvaru 

un detalizāciju. 
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1. Zemes politikas konsultatīvās padomes darba organizācija 

 
Padomes pārstāvji tiek informēti par sagatavoto Zemes politikas konsultatīvās padomes 

(turpmāk - padome) nolikumu un tajā iekļautajiem padomes uzdevumiem un padomes 

darba organizāciju. 

 

Padome diskutē:  

Konsultatīvās padomes sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties citi interesenti un viedokļu 

paudēji, kas nav konsultatīvās padomes sastāvā, bet kurus pieaicina konsultatīvās 

padomes locekļi un kuru viedoklis ir svarīgs – piemēram VARAM no savas puses sēdēs 

pieaicinās VARAM Vides bloka pārstāvjus, kas pārstāv vienu no VARAM 

izstrādājamām politikām – Vides politiku.  

Uz sēdēm var uzaicināt pārstāvjus, kas nav iekļauti, bet var paust profesionālu eksperta 

viedokli, piemēram, kā ekspertu varētu iesaistīt arī pārstāvi no Lauku atbalsts dienesta.  

Nepieciešams izvērtēt nozaru priekšlikumus un intereses zemes politikas jautājumos, 

lai veidotu sabalansētu zemes politiku. Nepieciešams vienoties, ko zemes politikā ietver 

un apskata. 

Nolikumā būtu nepieciešams noteikt arī termiņu, kad padome izbeidz savu darbību, 

piemēram, kad tiek pieņemts politikas plānošanas dokuments par zemes politiku. 

Padome varētu būt arī kā pastāvīgs forums, kurā izdiskutē ar zemes izmantošanu 

saistītus jautājumus, tajā skaitā, jaunas likumdošanas iniciatīvas pirms to iesniegšanas 

Saeimā.  

Par nolikumā iekļauto uzdevumu izstrādāt zemes izmantošanas scenārijus.  

 

Nolemj:  

 Padome akceptē nolikuma projektu un rosina vērtēt vai nolikumu nepieciešams 

papildināt ar punktu par padomes darbības izbeigšanas nosacījumiem. 

 
2. Zemes politikas vieta esošajā nozaru attīstības plānošanas sistēmā 

 
Padomes pārstāvji tiek informēti par to, ka zemes politika ir saistīta ar daudzām 

tautsaimniecības nozarēm un to plānošanas dokumentos noteiktais atstāj zināmu 

ietekmi arī uz zemes politiku. Nozaru politiku Eiropas Savienības un nacionālā līmeņa 

plānošanas dokumentos jau ir noteiktas daudzas būtiskas lietas arī zemes politikā. Līdz 

ar to nepieciešama diskusija un izšķiršanās, vai ir nepieciešams izstrādāt jaunu politikas 

plānošanas dokumentu zemes politikai. 

 

Padome diskutē: 

Būtu noderīgi, ja katrā valsts institūcijā zemes politiku skatītu vienādi un dažādu nozaru 

attīstības plānošanas dokumenti nebūtu pretrunā viens ar otru. 

Būtu nepieciešama vienota politika zemes izmantošanā, ko ievērotu, plānojot citu 

nozaru attīstību. 

Zemes politika, kurā būtu noteikti sasniedzamie mērķi zemes izmantošanā, būtu 

nepieciešama arī no teritorijas attīstības plānošanas viedokļa it sevišķi pašvaldību 

līmenī. Pašlaik bieži vien šādas stratēģijas iztrūkst, izstrādājot teritorijas plānojumus 

pašvaldībās, kā arī domājot par ainavu plānošanu. 

Zemes politikas izstrāde būtu atbalstāma arī no zemkopības nozares puses un tā būtu 

veidojama līdzīgi kā  Meža politika, nodefinējot, kādi ir zemes politikas virzieni, 

sabalansējot visu nozaru intereses. 
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3. Termiņš, kādam izstrādā zemes politiku, detalizācija un ietveramie jautājumi. 

 

Padome diskutē: 

Zemes politiku nepieciešams veidot kā stratēģisku dokumentu, lai tas būtu pietiekoši 

ietverošs un tālredzīgs. 

Zemes politiku vajadzētu veidot ilgākam termiņam, vismaz līdz 2040.gadam. 

Pastāv divas iespējas kā izstrādāt zemes politiku - Zemes politiku veido līdzīgi kā Meža 

politiku, kā stratēģiju un Ministru kabinetā to apstiprināt informatīvo ziņojumu; zemes 

politiku izstrādāt kā pamatnostādnes uz septiņiem gadiem. 

Zemes politikā vairāk vajadzētu runāt par lietderību nevis regulējumu un kā zemes 

politika var palīdzēt citu nozaru plānošanā. 

Pirms zemes politikas izstrādes vajadzētu saprast, kādas problēmas nav atrisinātas jau 

esošajos plānošanas dokumentos, un izejot no tā definēt zemes politikas mērķus un 

darbības virzienus. 

Zemes politikā vajadzētu runāt par zemes racionālu izmantošanu teritorijas plānošanas 

izpratnē. Teritorijas plānošanas regulējums ir viens no zemes politikas jautājumiem. 

Zemes politikā būtu jāietver jautājumi, kas skar vides jautājumus, zemes dzīles, 

publiskos ūdeņus, nepieciešamās teritorijas valsts aizsardzībai un dabas aizsardzībai, 

ainavas, zemes pieejamību un izmantošanu, ņemot vērā klimata pārmaiņu ietekmi un 

noteiktos ierobežojumus privāta īpašuma izmantošanā.  

Būtu apsverams, vai nav nepieciešams, ka zemes politika apstiprina Saeimā.  

 

Vienojas:  
1. Zemes politiku izstrādāt kā ilgtermiņa politikas plānošanas dokumentu 

(stratēģiju, laika periodam vismaz līdz 2040.gadam); 

2. Zemes politikā (līdzīgi kā Meža politikā) tiek nodefinēti mērķi un principi šo 

mērķu sasniegšanai. 

3. Nākamajā padomes sēdē turpināt diskusiju par zemes politikas ietvaru (politikā 

skatāmajiem jautājumiem) un zemes politikas mērķiem.  

 

 

Nākamo zemes politikas konsultatīvās padomes sēdi sasaukt 2018.gada 7.februārī, 

plkst.14:30. 

 

Priekšlikumus par zemes politikā risināmajiem jautājumiem, sasniedzamajiem 

mērķiem iesniegt līdz 2018.gada 1.februārim. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 15:45 

 

Padomes priekšsēdētājs    A.Draudiņš     

 

Protokolēja                                                                                                           M.Turks 


