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ZEMES POLITIKAS KONSULTATĪVĀS  

 PADOMES 
SĒDES PROTOKOLS 

 
Rīgā                                                         Nr.4                                   2018.gada 5.septembrī       
 

Sēdē piedalās:  

Gints Lanka - Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības departamenta 

Lauksaimniecības ilgtspējīgas attīstības nodaļas vadītāja vietnieks; 

Inga Bērziņa - Finanšu ministrijas Juridiskā departamenta Iepirkumu politikas un 

valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas politikas nodaļas vadītājas vietniece; 

Ingūna Urtāne - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Telpiskās 

plānošanas departamenta direktore; 

Judīte Mierkalne - Valsts zemes dienesta Zemes pārvaldības nodaļas vadītāja 

Kristīne Sirmā - Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības departamenta 

Lauksaimniecības ilgtspējīgas attīstības nodaļas vadītāja; 

Vladislavs Vesperis - Pārresoru koordinācijas centra Attīstības uzraudzības un 

novērtēšanas nodaļas vadītājs; 

Žanis Bacāns - Latvijas Meža īpašnieku biedrības pārstāvis; 

Mārtiņš Ailts - Latvijas Meža īpašnieku biedrības pārstāvis; 

Valdis Kalns - AS “Latvijas valsts meži” Nekustamo īpašumu pārvaldes vadītājs; 

Inese Birziņa - Satiksmes ministrijas Juridiskā departamenta Nekustamo īpašumu 

nodaļas Departamenta direktora vietniece - nodaļas vadītāja; 

Anda dundure - Satiksmes ministrijas Juridiskā departamenta Nekustamo īpašumu 

nodaļas Vecākā referente; 

Mārtiņš Trons - Biedrības “Zemnieku saeima” Lauksaimniecības politikas eksperts 

Raimonds Kašs - Klimata pārmaiņu departamenta Klimata finanšu un tehnoloģiju 

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. Informatīvā ziņojuma  par Latvijas zemes apsaimniekošanas politiku (turpmāk – 

zemes politika) saskaņošanas procesā iesūtīto priekšlikumu iebildumu izskatīšana. 

2. Latvijas zemes fonda iesaiste zemes kompensēšanā transporta infrastruktūrai. 

3. Informatīvā ziņojuma projekta izsludināšana Valsts sekretāru sanāksmē. 

 

1. Informatīvā ziņojuma  par Latvijas zemes apsaimniekošanas politiku (turpmāk 

– zemes politika) saskaņošanas procesā iesūtīto priekšlikumu iebildumu 

izskatīšana. 

Ziņo E.Kāpostiņš: 

No visām iesaistītajam institūcijām ir saņemti priekšlikumi un iebildumi par 

zemes politikas dokumenta izstrādi. Lielākā daļa priekšlikumi un iebildumi ir ņemti 

vērā un iestrādāti zemes politikas dokumentā. Palikuši daži diskutējami jautājumi, 

kurus šajā sanāksmē būtu vēlams izrunāt.  

 

Padome diskutē:  

Par izstrādātā zemes politikas dokumenta virzību un dalīto īpašumu problemātikas 

tēmas iekļaušanu dokumentā, kā arī par tēmām, kas nav iekļautas Zemes politikas 
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dokumentā kā, piemēram, lauksaimniecības zemes tirgus problemātikas un nekustamā 

īpašuma nodokļi. 

Par zemes politikas atspoguļojošiem rādītājiem un to iekļaušanu dokumentā un zemes 

politikas ietveršanu gatavojot Nacionālo attīstības plānu. 

Par Zemes fonda funkciju paplašināšanu, tā turpmākā darbība un Latvijas zemes fondā 

esošā zemes izmantošanu satiksmes infrastruktūras attīstībai un citām sabiedrības 

vajadzībām.  

Par zemes politikas ietekmi uz valsts budžetu. 

 

Padome vienojās: 

1. Zemes politikā tiks iestrādāti šajā sanāksmē apskatītie iebildumi un priekšlikumi. 

2. Zemes politikas projekts tiek iesniegts izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 

2018.gada 13.septembrī.. 

3. Zemes politikas konsultatīvā padome turpina darbību arī pēc Valsts sekretāru 

sanāksmes. 

 

 

Nākamo zemes politikas konsultatīvās padomes sēdi sasaukt pēc padomes locekļu 

iniciatīvas. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 15:10 

 

Padomes priekšsēdētājs    A.Draudiņš     

 

Protokolēja                                                                                                           M.Turks 

 

 


