
 

Informācija par Saeimas 2016. gada 16. jūnija lēmumā “Par uzdevumiem, kas veicami, 

lai nodrošinātu Latvijas dabas resursu un publisko aktīvu ilgtspējīgu, efektīvu un 

racionālu apsaimniekošanu” Ministru kabinetam dotā uzdevuma izpildi 

 

 

Saskaņā ar Ministru prezidenta 2016. gada 1. jūlija rezolūciju saistībā ar Saeimas 

2016. gada 16. jūnija lēmumā “Par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu Latvijas dabas 

resursu un publisko aktīvu ilgtspējīgu, efektīvu un racionālu apsaimniekošanu” Ministru 

kabinetam doto uzdevumu, Zemkopības ministrija sadarbībā ar Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministriju, Ekonomikas ministriju, Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju 

un Izglītības un zinātnes ministriju ir sagatavojusi informāciju par minētā uzdevuma izpildi. 

 

Nr.p

.k. 

LR Saeimas ilgtspējīgas attīstības 

komisijas lēmumā ietvertie 

uzdevumi 

Uzdevuma īstenošanas gaita 

 Zemes politika 

1. Saskaņā ar Latvijas vidēja termiņa 

un ilgtermiņa attīstības plānošanas 

dokumentos ietvertajiem mērķiem 

par Latvijas zemes resursu 

potenciāla izmantošanu izstrādāt 

zemes politiku vidējam 

termiņam, kas veicinātu 

neizmantoto zemju novirzīšanu 

produktīvai, ekonomiski 

izdevīgai un ilgtspējīgai 

izmantošanai, sekmējot uz zinātni 

balstītu vietējo resursu taupīgu 

izmantošanu, radot jaunus, tirgū 

pieprasītus konkurētspējīgus 

produktus, kas saražoti, izmantojot 

inovatīvas un modernas 

biotehnoloģijas, vienlaikus dodot 

pozitīvu ieguldījumu Latvijas 

siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanas saistību izpildē un 

arī turpmāk nodrošinot Latvijas kā 

“zaļas” valsts tēla saglabāšanu. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija pašlaik izstrādā Zemes politikas plānu 

2017.-2020. gadam (turpmāk – Zemes politikas 

plāns), kas izskatīšanai Ministru kabinetā tiks 

iesniegts līdz 2016. gada 31. decembrim. Ņemot 

vērā, ka plāns turpinās Zemes politikas 

pamatnostādnēs 2007.-2014. gadam iesāktās 

darbības un pamatnostādnēs noteiktā politikas 

mērķa – nodrošināt zemes kā unikāla resursa 

ilgtspējīgu izmantošanu, Zemes politikas plānā 

tiek paredzēti uzdevumi un rīcības, kas 

nodrošinātu virzību uz zemes efektīvāku 

izmantošanu un augsnes aizsardzību un 

bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. 

Lauksaimniecības atbalsta politikas veicina arī 

zemes kā dabas resursa ilgtspējīgu 

apsaimniekošanu un dod ieguldījumu klimata 

pārmaiņu mazināšanā, piešķirot atbalstu par 

ilgtspējīgu ražošanas prakšu piemērošanu un 

nodrošinot sabiedriskos labumus vides jomā. 

 Latvijas mežu ilgtspējīga un produktīva apsaimniekošana 

2.1. Zemkopības ministrijai (turpmāk – 

ZM) atbalstīt meža kooperatīvu 

attīstību veicinošus pasākumus, tai 

skaitā veicot normatīvo aktu 

analīzi, sagatavot priekšlikumus to 

uzlabošanai 

Lauku attīstības programmas pasākuma 

„Ražotāju grupu un organizāciju izveide” 

ietvaros ir paredzēts atbalsts, lai veicinātu jaunu 

kooperatīvu izveidi mežsaimniecības nozarē ar 

mērķi pielāgot tirgus prasībām biedru ražošanas 

procesu un to saražoto produkciju, kopīgi 

sagatavot un laist preces tirgū, nodrošināt 

pārdošanas centralizāciju un piegādi, izstrādāt 
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vienotas prasības attiecībā uz ražošanas 

informāciju, kā arī īstenot citus pasākumus, lai 

veicinātu uzņēmējdarbības un tirgvedības 

prasmju attīstīšanu un inovatīvu procesu 

organizēšanu. 

Lauku attīstības programmas ietvaros papildus 

pasākumiem, kas vērsti uz mežsaimniecības 

attīstību un pieejami meža īpašniekiem 

individuāli, ir pieejams atbalsts arī meža 

īpašnieku kooperatīviem: 

- pasākuma “Atbalsts konsultāciju 

pakalpojumu izmantošanas veicināšanai” mērķis 

ir veicināt individuālu konsultāciju saņemšanu 

par meža apsaimniekošanu, klimata pārmaiņu 

ietekmi, par saimniecības, uzņēmuma vai 

ieguldījuma ekonomisko un ekoloģisko rādītāju 

uzlabošanu, kā arī nekaitīgumu klimatam un 

noturību pret klimata pārmaiņām; 

- pasākuma “Profesionālās izglītības un 

prasmju apguves pasākumi” mērķis ir nodrošināt 

profesionālās izglītības un prasmju apguves 

pasākumus, kas veidotu izpratni par 

lauksaimniecības, mežsaimniecības vai pārtikas 

(izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas, 

konkurētspējas uzlabošanas, kā arī zemes un 

meža apsaimniekošanas, vides un klimata, 

ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanu 

veicinošu metožu izmantošanas, atjaunojamo 

energoresursu, zinātnes atziņu un jaunas prakses 

pielietojamības un citiem jautājumiem. 

-  pasākums “Sadarbība” šobrīd ir 

izstrādes stadijā. Pasākuma mērķis ir veicināt 

sadarbību lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un 

lauksaimniecības produktu pārstrādē, lai risinātu 

šo nozaru praktiskās vajadzības. Sadarbības 

rezultātā tiek radīti inovatīvi risinājumi jaunu 

produktu, pakalpojumu, tehnoloģiju, metožu 

izstrādei un to ieviešanai praksē. 

Meža kooperatīviem ir pieejams atbalsts 

aizdevuma veidā apgrozāmo līdzekļu iegādei 

akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija 

Altum” administrētajā aizdevumu programmā.  

Lai veicinātu mazo un vidējo meža īpašnieku 

kooperāciju no 2015.gada 1.oktobra atbilstīgie 

meža īpašnieku kooperatīvi var pretendēt uz 

vienreizēju maksājumu līdz 4270 euro apmērā 

katru gadu, bet ne ilgāk kā piecus gadus, ja 

pirmajā iesnieguma iesniegšanas gadā 
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mežsaimniecības preču un pakalpojumu 

apgrozījums vidēji starp sabiedrību un vienu tās 

biedru iepriekšējā gadā nepārsniedz 40 000 euro 

(rēķinot atbilstoši biedru skaitam, kuriem ir bijis 

preču un pakalpojumu apgrozījums ar 

sabiedrību).  

Atbilstošie meža īpašnieku kooperatīvi ir 

atbrīvoti no uzņēmumu ienākuma nodokļa 

maksāšanas 15 %. (Katrs kooperatīva biedrs 

maksā attiecīgi iedzīvotāju ienākuma nodokli 

vai uzņēmumu ienākuma nodokli par tam 

pienākošos sabiedrības peļņas (pārpalikuma) 

daļu). 

2.2. ZM veicināt pasīvo privāto mežu 

īpašnieku iesaisti ilgtspējīgā meža 

apsaimniekošanā, informējot mežu 

īpašniekus par viņu īpašumā 

esošajām mežaudzēm, kurās 

nepieciešama kopšana, par 

neproduktīvām un pāraugušām 

mežaudzēm, kā arī īstenojot 

dažādus apmācību pasākumus, tai 

skaitā par bioloģiski augstvērtīgu 

mežaudžu apsaimniekošanu. 

Tiek īstenoti Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2014-2020. gadam atbalsta 

pasākumi – konsultāciju pasākumi un prasmju 

apguve, kuru ietvaros meža īpašniekiem ir 

iespēja iegūt informāciju un zināšanas par meža 

apsaimniekošanu. Turpina pieaugt atbalstam 

pieteiktās meža platības gan pasākumā 

“Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un 

mežu dzīvotspējas uzlabošanā”, gan “Natura 

2000 maksājums meža īpašniekiem”. 

2.3. Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai (turpmāk – 

VARAM) sadarbībā ar ZM atbalstīt 

šādu Meža un saistīto nozaru 

attīstības pamatnostādnēs noteikto 

uzdevumu izpildi: 

– izvērtēt un noteikt īpaši 

aizsargājamo sugu, meža un ar 

mežu saistīto biotopu aizsargājamo 

platību īpatsvaru, 

– izvērtēt mežaudžu 

apsaimniekošanai noteikto 

aprobežojumu pamatotību zemes 

izmantošanas un dabas aizsardzības 

mērķu kontekstā un izstrādāt 

optimālus īpaši aizsargājamo dabas 

teritoriju, mikroliegumu, to 

buferzonu un vides un dabas 

resursu aizsargjoslu 

apsaimniekošanas nosacījumus 

(režīmus), 

– veikt biotopu kartēšanu 

atbilstoši savstarpēji saskaņotai 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija izveidojusi darba grupu, kas līdz 2018. 

gada 1. jūnijam izvērtēs Zemkopības ministrijas 

izstrādātos un Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijā iesniegtos priekšlikumus 

MK noteikumu Nr. 421 “Noteikumi par īpaši 

aizsargājamo biotopu veidu sarakstu” 

grozījumiem, lai iekļautu tajos īpaši 

aizsargājamo biotopu noteikšanas kritērijus 

mežu, krūmāju un purvu biotopu veidiem. 
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metodikai. 

2.4. Finanšu ministrijai (turpmāk – FM) 

un ZM budžeta izstrādes gaitā kā 

prioritāti izvērtēt iespēju nodrošināt 

Meža likumā noteiktā finansējuma 

piešķiršanu nacionālā meža 

monitoringa īstenošanai pilnā 

apjomā un iegūt zinātniski 

pamatotu informāciju par meža 

resursu, zemes izmantošanas un 

vides, tai skaitā meža bioloģiskās 

daudzveidības, stāvokli valstī 

Zemkopības ministrija 2017. gadā sagatavos 

pieprasījumu jaunajām politikas iniciatīvām, lai 

normatīvos aktos noteiktajā kārtībā varētu 

nodrošināt Meža likumā noteiktā finansējuma 

piešķiršanu nacionālā meža monitoringa 

īstenošanai pilnā apjomā. 

Pieprasījums jaunajām politikas iniciatīvām tiks 

sagatavots likumprojekta “Par valsts budžetu 

2018. gadam” un likumprojekta “Par vidējā 

termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019., 2020. 

gadam” sagatavošanas procesā un tiks izvērtēts 

kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts 

iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieteikumiem.” 

2.5. VARAM noteikt jaunus 

mežsaimnieciskās un 

lauksaimnieciskās darbības 

aprobežojumus, izvērtējot meža un 

zemes īpašnieka vai tiesiskā 

valdītāja viedokli, nodrošinot 

noteiktajiem aprobežojumiem 

atbilstošu kompensāciju 

Tuvākajos gados (līdz 2019. gada 31. 

decembrim) nav paredzēts valstī plānveidīgi 

noteikt jaunus saimnieciskās darbības 

aprobežojumus dabas aizsardzības nolūkā. 

Ministru kabineta 2015. gada 3. novembra sēdes 

Nr.57 protokollēmuma 59.§ Informatīvais 

ziņojums "Par pasākumiem aizsargājamo 

biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanai" 

6.punktā Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai ir uzdots nodrošināt, ka līdz 

šī protokollēmuma 5. punktā minētā informatīvā 

ziņojuma iesniegšanai (2019. gada 31. 

decembrim) Ministru kabinetā plānveidīgi 

jaunas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 

biotopu aizsardzībai netiek veidotas. Skat. 

http://tap.mk.gov.lv/mk/mksedes/saraksts/protok

ols/?protokols=2015-11-03 

Normatīvie akti ir pakāpeniski pilnveidojami, lai 

zemes īpašnieki tiktu vairāk iesaistīti, jautājumu 

saskaņošanā pirms lēmuma pieņemšanas par 

jaunu aprobežojumu noteikšanu. 

2.6. Ekonomikas ministrijai (turpmāk – 

EM) sadarbībā ar ZM paredzēt 

normatīvajos aktos mūsdienu 

būvniecības tendencēm atbilstošu 

normatīvo regulējumu koka 

plašākai izmantošanai būvniecībā, 

piemēram, daudzstāvu koka māju 

būvniecībā 

Ekonomikas ministrija sadarbībā ar nozares 

pārstāvjiem, tai skaitā koka būvizstrādājumu 

ražotājiem, projektētājiem, Valsts ugunsdzēsības 

un glābšanas dienestu, sagatavojusi un 

2016.gada 24.novembrī izsludinājusi Valsts 

sekretāru sanāksmē grozījumus Ministru 

kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos 

Nr.333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 

LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība””, ar kuriem 

paredzēts paplašināt koksnes būvizstrādājumu 

izmantošanu jaunu ēku būvniecībā, kas veicinās 

koksnes būvizstrādājumu ražotāju lielāku 
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pieprasījumu tirgū un to pielietošanu jaunu ēku 

būvniecībā, labvēlīgi ietekmējot Latvijas 

ekonomikas kopējo izaugsmi.  

Grozījumu projekts paredz palielināt būves 

augstākā stāva grīdas līmeņa atzīmi līdz 12 m (4 

stāvu augstumam) bez papildu 

kompensējošajiem pasākumiem līdzšinējo 8 m 

vietā.  

Savukārt jaunu dzīvojamo un publisko 

(piemēram, viesnīcas, viesu mājas, biroji, 

administratīvās ēkas utml.) ēku būvniecībā 

rosinām palielināt būves augstākā stāva grīdas 

līmeņa atzīmi līdz 18 m (6 stāvu augstumam) ar 

papildu kompensējošajiem pasākumiem - būves 

telpas aprīkojot ar automātisko ugunsdzēsības 

sistēmu, nodrošinot iespēju būves lietotājiem 

evakuēties pa divām atsevišķām un dažādās 

vietās izvietotām evakuācijas izejām, un katrā 

telpā, kurā pastāvīgi var uzturēties būves 

lietotāji, paredzot atveramu ailu, kura 

sasniedzama ar ugunsdzēsības un glābšanas 

tehniku (autokāpnēm).” 

2.7. FM, ZM, EM un Pārresoru 

koordinācijas centram izvērtēt 

valsts kapitālsabiedrību pārvaldības 

(tai skaitā dividenžu) politiku un 

sniegt priekšlikumus tās 

uzlabošanai ar mērķi nodrošināt 

aktīvu vērtības pieaugumu 

ilgtermiņā, pienesumu ekonomikas 

aktivizēšanai un tautsaimniecības 

izaugsmei, īpaši attiecībā uz a/s 

“Latvijas Valsts meži”, kas ļautu 

uzņēmumam atvēlēt pietiekami 

lielus līdzekļus investīcijām meža 

kapitāla vērtības palielināšanai, tai 

skaitā meža infrastruktūras 

attīstības programmas realizācijai, 

meža zemes iegādes programmas 

turpināšanai, bioloģiskās 

daudzveidības saglabāšanai un 

stabilas koksnes resursu plūsmas 

nodrošināšanai Latvijas 

kokrūpniecībai 

18.08.2016 MK sēdes protokollēmumā noteikts 

Finanšu ministrijai likumprojektā “Par valsts 

budžetu 2017. gadam” un likumprojektā “Par 

vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 

2019. gadam” iekļaut normu, nosakot, akciju 

sabiedrības “Latvijas Valsts meži” dividendēs 

izmaksājamo peļņas daļu. 

2.8. ZM sadarbībā ar FM, EM un 

Latvijas Pašvaldību savienību 

(turpmāk – LPS) izvērtēt iespēju 

paplašināt to nosacījumu loku, 

Zemkopības ministrija sadarbībā ar nozares un 

pašvaldību pārstāvjiem ir identificējusi 

problēmas, saistībā ar Meža likuma 44. panta 

ceturto daļu. Pašreiz ir izstrādāts grozījumu 
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kuriem pastāvot ir pieļaujama valsts 

meža zemes atsavināšana (Meža 

likuma 44. pants): 

– tā ir funkcionāli piekritīga 

atsavināmām publiskas personas 

būvēm vai zemes apvienošanai 

vienā īpašumā, kad tas 

nepieciešams;  

– tā ir nepieciešama ražošanas 

vai infrastruktūras attīstībai 

atbilstoši Ministru kabineta 

noteiktajiem kritērijiem un 

ikreizējam lēmumam 

projekts šo neatbilstību novēršanai. Ar 

grozījumiem tiks atrisināta valsts meža zemes 

piešķiršana ražošanas un infrastruktūras 

objektiem, kopīpašuma problēmu gadījumā. 

2.9. ZM izvērtēt meža apsaimniekošanu 

reglamentējošo normatīvo aktu 

efektivitāti un ietekmi uz 

mežsaimniecības ekonomisko 

dzīvotspēju salīdzinājumā ar citām 

valstīm, kurās ir līdzvērtīgs vai 

lielāks meža audzēšanai izmantotās 

zemes īpatsvars un kokrūpniecības 

potenciāls, lai samazinātu 

administratīvo slogu un uzlabotu 

kopējo meža nozares konkurētspēju 

un ilgtspējīgu attīstību. Sagatavot 

priekšlikumus normatīvo aktu 

uzlabošanai 

2016. gada 28. septembrī organizēta 

starptautiska meža nozares konference „Meža 

nozare bioekonomikai: iespējas un izaicinājumi 

klimata pārmaiņu gadsimtā”, kurā Ziemeļvalstu 

pārstāvji iepazīstināja ar savu pieredzi politikas 

formulēšanā un nesen īstenotajām reformām, kas 

vērstas uz efektīvāku meža apsaimniekošanu. 

Šobrīd sadarbībā ar nozares pārstāvjiem un 

zinātniskajām institūcijām notiek diskusija par 

normatīvo aktu efektivitāti. 

2.10. ZM sadarbībā ar FM izskatīt 

iespēju finanšu līdzekļus, kas iegūti 

no atmežošanas kompensācijām, 

novirzīt siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšanas atbalsta 

programmu finansēšanai, lai 

veicinātu oglekļa dioksīda 

piesaistes palielināšanu, 

piemērošanos klimata pārmaiņām. 

Zemkopības ministrija aktualizēs diskusiju par 

finanšu līdzekļu, kas iegūti no atmežošanas 

kompensācijām, novirzīšanu siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšanas atbalsta programmu 

finansēšanai 2018. gada budžeta veidošanas 

procesā (jaunās politikas iniciatīvas). 

 Ilgtspējīga lauksaimniecības nozaru un pārtikas rūpniecības nozares attīstība, 

palielinot produkcijas ar augstāku pievienoto vērtību un uz tirgu orientētas 

produkcijas ražošanu 

3.1. ZM, izstrādājot lauksaimniecības 

nozares atbalsta instrumentus, ņemt 

vērā atšķirības starp ražojošajām un 

pašpatēriņa saimniecībām 

Atbalsts lauksaimniecības nozarei galvenokārt 

pieejams saskaņā ar ES Kopējās 

lauksaimniecības politikas noteikumiem un tiek 

finansēts no Eiropas Lauksaimniecības Garantiju 

fonda (ELGF) un Eiropas Lauksaimniecības 

fonda lauku attīstībai (ELFLA). Līdz ar to 

Latvijas iespējas būtiski mainīt atbalsta 
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piešķiršanas pamatnoteikumus ir ierobežotas, 

taču, neskatoties uz to, tiek veiksmīgi ieviesti 

vārāki Latvijas Lauku attīstības programmas 

2014.-2020. gadam (turpmāk LAP) pasākumi.  

Tā, piemēram, pasākumā “Ieguldījumi 

materiālajos aktīvos” ir noteikta atsevišķa 

finansējuma aploksne mazajām saimniecībām ar 

apgrozījumu 70 000 euro. Šādā veidā tām tiek 

nodrošināta publiskā finansējuma pieejamība un 

izslēgta konkurence ar vidējām un lielām 

saimniecībām.  

Ir svarīgi uzsvērt arī LAP pasākuma “Lauku 

saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” 

apakšpasākumu “Atbalsts uzņēmējdarbības 

uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”, 

kas ir tieši orientēts un mazo lauku saimniecību 

attīstību. Šis pasākums tiek ieviests ar mērķi 

veicināt mazo lauku saimniecību konkurētspēju, 

paaugstinot to ražošanas produktivitāti, 

efektivitāti, atbalstot kooperāciju un tirgus 

pieejamību. Saimniecībām, kas jau ir lielākas, 

paredzēts atbalsts pasākuma “Lauku saimniecību 

un uzņēmējdarbības attīstība” apakšpasākumā 

“Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem 

uzņēmējdarbības uzsākšanai”, kura mērķis 

savukārt ir sekmēt gados jaunu cilvēku 

iesaistīšanos pastāvīgā lauksaimniecības darbībā 

un nodrošināt darbaspēka atjaunošanos un 

paaudžu nomaiņu lauksaimniecības sektorā, 

atbalstot gados jaunus cilvēkus, kas 

saimniecības vadītāja statusā pirmo reizi dibina 

ekonomiski dzīvotspējīgu saimniecību, lai 

ražotu lauksaimniecības produkciju vai savā 

īpašumā pārņemtu esošu saimniecību. 

Jāņem vērā arī Eiropas Savienības uzņemtās 

saistības Pasaules Tirdzniecības organizācijā, 

kas nosaka ierobežojumus ar ražošanu saistīta 

atbalsta piešķiršanai. 

Tiešmaksājumu mērķis ir nodrošināt 

lauksaimnieku ienākumu stabilitāti, nodrošināt 

ieguldījumu vides saglabāšanā un citu 

sabiedrisko labumu sniegšanā, veicināt jaunu 

cilvēku iesaistīšanos lauksaimniecībā, kā arī 

nodrošināt lauksaimniecības nozaru 

saglabāšanu, ja tajās vērojams vai saskatāms 

samazinājuma risks. 

85% no kopējā tiešmaksājumu apjoma tiek 

piešķirts atsaistīti no ražošanas, kamēr 15% 

tiešmaksājumu finansējums ir sasaistīts ar 
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ražošanu.  Ražotāji var saņemt brīvprātīgi 

saistīto atbalstu saskaņā ar 13 atbalsta shēmām, 

kas aptver dažādas lopkopības un augkopības 

specializācijas nozares. 

3.2. ZM izvērtēt likuma “Par zemes 

privatizāciju lauku apvidos” jauno 

normu par lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes iegādi 

sasniegto un vēlamo efektu, tai 

skaitā atbilstību izvirzītajiem 

mērķiem (lauksaimniecības zemes 

tirgus, konsolidācija, produktivitāte 

utt.) un sagatavot priekšlikumus 

minētā likuma normu uzlabošanai, 

nepasliktinot ražojošo 

lauksaimnieku iespējas iegādāties 

lauksaimniecībā izmantojamo zemi 

Zemkopības ministrija ir izstrādājusi 

likumprojektu „Grozījumi likumā „Par zemes 

privatizāciju lauku apvidos”, novēršot likumā 

„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 

identificētās nepilnības, kuras tika norādītas 

informatīvajā ziņojumā "Par Ministru kabineta 

2014. gada 2. decembra sēdes protokola Nr.66 

57.§ 4.punktā dotā uzdevuma izpildi" (Ministru 

kabineta 2015. gada 15. decembra sēdes 

protokols Nr.67., 79.§).  

Pašreiz attiecīgais likumprojekts tiek skatīts 

Latvijas Republikas Saeimā 2.lasījumā. 

3.3. FM sadarbībā ar ZM ieviest 

pievienotās vērtības nodokļa 

(turpmāk – PVN) reverso 

maksāšanas kārtību atsevišķiem 

pārtikas produktiem 

PVN apgrieztā maksāšanas kārtība ir terminēts 

pasākums cīņā pret krāpniecības apkarošanu 

konkrētā nozarē un viens no pasākumiem godīga 

biznesa aizsargāšanai no krāpniekiem un 

negodīgas konkurences samazināšanai nozarē, 

kad jau strādājot ar parastajiem 

administratīvajiem un kontroles rakstura 

pasākumiem vairs nav iespējams īstenot 

krāpniecības mazināšanu PVN jomā. Saskaņā ar 

neatkarīga pētnieka SIA 

“PricewaterhouseCoopers” ziņojumā “Par spēkā 

esošo PVN apgrieztās maksāšanas kārtības 

efektivitāti un iespēju to piemērot citās nozarēs” 

izdarītajiem secinājumiem, par vienu no 

nozarēm, kurā ir augsts PVN nemaksāšanas 

risks tika atzīta graudaugu nozare, tādējādi šajā 

nozarē bija vēlams ieviest PVN apgriezto 

maksāšanas kārtību.  

PVN apgrieztā maksāšanas kārtība ar 2016. gada 

1. jūliju tiek piemērota graudaugu un tehnisko 

kultūru (tostarp eļļas augu sēklu) piegādei, tai 

skaitā šo preču maisījumu (ko neizmainītā 

stāvoklī parasti neizmanto galapatēriņam) 

piegādei, lai mazinātu PVN krāpniecības riskus 

un negodīgu konkurenci graudaugu nozarē. 

Šobrīd nav plānots ieviest šo PVN maksāšanas 

kārtību arī uz citiem pārtikas produktiem. 

Tādējādi šis uzdevums ir uzskatāms par 

izpildītu. 

3.4. FM sadarbībā ar ZM izvērtēt Saskaņā ar M.Kučinska vadītā Ministru kabineta 
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iespēju diferencēt PVN likmi 

pārtikai, veicinot vietējo pārtikas 

produktu patēriņu un Latvijas 

tautsaimniecības izaugsmi 

Valdības rīcības plānā iekļauto 23.2.pasākumu ir 

uzdots izvērtēt iespējas PVN likmes 

diferencēšanai pārtikai, veicinot vietējo pārtikas 

produktu patēriņu un Latvijas tautsaimniecības 

izaugsmi. Par uzdoto uzdevumu atbildīgā 

ministrija ir noteikta Zemkopības ministrija, 

līdzdarbojoties Finanšu ministrijai un Veselības 

ministrijai. Pasākuma izpildes termiņš ir noteikts 

2017. gada 31. decembris. 

Atbilstoši minētajam uzdevumam Zemkopības 

ministrija ir veikusi citu ES dalībvalstu 

pieredzes izpēti un analīzi par PVN sistēmu 

lauksaimniecības nozarē, tostarp samazināto 

PVN likmi pārtikas produktiem. Pamatojoties uz 

veikto izpēti, Zemkopības ministrija turpinās 

darbu pie PVN likmes diferencēšanas pārtikai 

iespēju izvērtēšanas, lai sniegtu priekšlikumus 

PVN likmes diferencēšanai pārtikai, veicinot 

vietējo pārtikas produktu patēriņu un Latvijas 

tautsaimniecības izaugsmi. 

3.5. FM sadarbībā ar ZM pilnveidot 

PVN administrēšanas sistēmu, lai 

uzlabotu Latvijā ražotās pārtikas 

konkurētspēju 

PVN administrēšanas sistēmas pielāgošana, lai 

uzlabotu tieši Latvijā ražotās pārtikas 

konkurētspēju ir pretrunā ar brīvā tirgus 

konkurences apstākļiem un tādā veidā 

nedrīkstētu radīt apstākļus, kas varētu ierobežot 

citās valstīs ražotās pārtikas vai citu nozaru 

konkurētspēju.  

Jau šobrīd PVN regulējošie tiesību akti paredz 

īpašus noteikumus lauksaimniecības ražotājiem, 

kurus attiecīgi izmantojot, var uzlabot Latvijas 

vietējās pārtikas konkurētspēju, piemēram, 

noteikumi par tā saukto kases principu (PVN 

likuma 137.pants, kas nosaka īpašo PVN 

maksāšanas un priekšnodokļa atskaitīšanas 

kārtību) un kompensācijas maksāšana 

lauksaimniecības produkcijas ražotājiem (PVN 

likuma 135.pants, kurš nosaka īpašo PVN 

piemērošanas režīmu lauksaimniekam). 

Savukārt, ja tiek piemērota PVN apgrieztā 

maksāšanas kārtība graudaugu un tehnisko 

kultūru jomā, tad saskaņā ar PVN likuma 

109.panta piektās daļas 4.punktu ir noteikti īpaši 

nosacījumi attiecībā uz pārmaksātā PVN 

atmaksu.  

Ņemot vērā minēto, Finanšu ministrija no PVN 

regulējošo tiesību aktu puses šobrīd nesaskata 

īpaši veicamus pasākumus PVN administrēšanas 

kārtības uzlabošanai. 
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Zemkopības ministrija uzskata, ka Finanšu 

ministrijai un Valsts ieņēmumu dienestam ir 

jāizstrādā un jāievieš elektroniskie preču 

pavaddokumenti. Vienlaikus ir jāstrādā arī pie 

PVN maksāšanas shēmas pārtikas sektorā 

Latvijā pilnveides, jo pašreizējā PVN 

administrēšanas sistēma mazumtirdzniecībā rada 

priekšrocības citu ES dalībvalstu produkcijai, jo, 

iegādājoties preces no citu ES valstu ražotājiem, 

PVN ir 0, savukārt iepērkot no vietējiem 

ražotājiem par produkciju ir jāatskaita arī PVN, 

kas nozīmē līdzekļu iesaldēšanu. Tādēļ 

izdevīgāk ir izvēlēties ārzemju piegādātājus. Tā 

rezultātā Latvijas ražotāji, salīdzinājumā, 

piemēram, ar Polijas ražotāju, ir mazāk 

konkurētspējīgi, jo iepērkot produkciju no 

Latvijas ražotāja, par produkciju ir jāsamaksā 

pilna summa ar PVN. 

3.6. FM, ZM un EM izvērtēt iespēju 

izdarīt grozījumus normatīvajos 

aktos, paredzot Latvijas Zemes 

fondam tiesības:  

– iegūt rezerves zemes fondā 

ieskaitītās bezsaimnieka 

lauksaimniecības zemes, kuras būtu 

iespējams iznomāt ar ekonomiski 

pamatotiem nosacījumiem, 

– samazināt nekustamā 

īpašuma objekta pārdošanas cenu 

atbilstoši nomnieka 

kapitālieguldījumiem, 

– piemērot reverso zemes 

nomu 

Zemkopības ministrija sadarbībā ar Latvijas 

zemes fondu ir izstrādājusi tiesisko regulējumu 

reversās nomas ieviešanai. Reversā noma kā 

jauns pakalpojums lauksaimniecības zemes 

īpašniekiem ir iestrādāts likumprojektā 

„Grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju 

lauku apvidos”, un pašreiz reversās zemes 

nomas koncepcija tiks skatīta Latvijas 

Republikas Saeimā 2.lasījumā 

3.7. ZM sadarbībā ar EM izstrādāt 

priekšlikumus lauksaimniecības 

nozares ievainojamības 

mazināšanai ilgtermiņā, tai skaitā 

izveidot krīzes seku pārvarēšanas 

instrumentus 

Zemkopības ministrija sadarbībā ar Latvijas 

zemes fondu ir izstrādājusi tiesisko regulējumu 

reversās nomas ieviešanai. Reversā zemes noma 

ir krīzes seku pārvarēšanas instruments 

lauksaimnieciskās darbības veicējiem un tā 

mērķis ir atbalstīt lauksaimniecības produkcijas 

ražotāja spēju turpināt lauksaimniecisko 

darbību, kā arī saglabāt darbavietas lauku 

reģionos.  

Īslaicīgu krīžu, tirgus cenu svārstību vai 

nelabvēlīgu ražošanas apstākļu radītu negatīvu 

seku pārvarēšanai šobrīd Kopējā 

lauksaimniecības politikā ir paredzēti šādi 

drošības tīkla instrumenti: 
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- valsts intervences iepirkums graudiem, 

vājpiena pulverim, sviestam, liellopu gaļai; 

- atbalsts produktu privātai uzglabāšanai; 

- atbalsts augļu un dārzeņu izņemšanai no 

tirgus; 

- Vienotais platības maksājums. 

Jāatzīmē, ka LAP ietvaros ir iespēja dalībvalstij 

izvēlēties un īstenot ienākumu stabilizācijas 

instrumentu (kompensācija lauksaimniekam 

70% apmērā, ja tā ienākumu kritums pārsniedz 

30% no gada ienākumiem 3 gadu periodā), 

Diemžēl šo pasākumu Latvijas lauksaimnieki 

neizvēlējās ieviest LAP ietvaros. Šobrīd ES 

lēmumu pieņemšanas institūcijās notiek 

diskusijas par šī instrumenta pielāgošanu, 

paredzot kompensācijas specifiskam sektoram 

70% apmērā ja tā ienākumu kritums pārsniedz 

20% no gada ienākumiem 3 gadu periodā. 

3.8. ZM sadarbībā ar EM izvērtēt un 

sagatavot priekšlikumus 

lauksaimniecības produkcijas 

pārstrādes un tirdzniecības 

kooperācijas veicināšanai ar mērķi 

stiprināt Latvijas lauksaimniecības 

nozares un pārtikas rūpniecības 

nozares konkurētspēju ārējos tirgos 

Pašreiz Latvijā ir pieejami dažādi atbalsta 

mehānismi eksporta veicināšanai, galvenokārt, 

mazajiem un vidējiem pārtikas nozares 

uzņēmumiem. Tomēr lielāko eksporta daļu valstī 

veido tieši lielie pārtikas nozares uzņēmumi, 

kuriem nav pieejams atbalsts no valsts jaunu 

tirgu apgūšanai. Lai palielinātu eksporta 

apjomus un paaugstinātu Latvijas pārtikas 

ražotāju konkurētspēju ārējos tirgos, būtu 

jāmeklē iespējas izveidot atbalsta mehānismu 

Latvijas lielajiem pārtikas uzņēmumiem jaunu 

eksporta tirgu apgūšanai. Zemkopības ministrija 

kopā ar Ekonomikas ministriju, sadarbojoties ar 

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federāciju un 

lielajiem pārtikas uzņēmumiem, ir uzsākusi 

darbu pie atbalsta sistēmas izveidošanas Latvijas 

lielajiem pārtikas nozares uzņēmumiem eksporta 

tirgu apgūšanai. 

3.9. ZM sadarbībā ar FM rast iespēju 

īstenot valsts mēroga projektu, 

izveidojot harmonizētu mūsdienām 

atbilstošu digitalizētu informācijas 

sistēmu par Latvijas augsnēm 

Izmatojot EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu, 

paredzēts īstenot projektu “Ilgtspējīgas zemes 

resursu pārvaldības veicināšana, izveidojot 

harmonizētu Latvijas augšņu datu bāzi, resursu 

ilgtspējīgai apsaimniekošanai” 

Projekta rezultātā plānots:  

1. Aktualizēt mūsdienām atbilstošu 

digitalizētu informāciju par Latvijas augsnēm; 

2. Pārskatīt Latvijas augšņu klasifikāciju, 

atbilstoši Pasaules Augšņu klasifikatoram (FAO, 
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OECD). 

3. Pilnveidotā (aktualizētā) informācija ļaus 

aktualizēt Valsts zemes dienesta uzturēto zemes 

kadastra reģistrā esošo informāciju par augsnēm. 

3.10. VARAM sadarbībā ar ZM, EM un 

Satiksmes ministriju nodrošināt to, 

ka siltumnīcefekta gāzu emisiju 

(pēc 2020. gada) sadale starp 

Latvijas ne-ETS sektoriem notiek 

zinātniski pamatoti un ņemot vērā 

katra sektora devumu 

tautsaimniecībā un 

sociālekonomisko jūtību. 

Šobrīd ir spēkā 2016. gada 3. maija Ministru 

kabineta rīkojums Nr.275 „Par Valdības rīcības 

plānu Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā 

Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai”, 

kurā ir noteikts: „Izstrādāsim tautsaimniecības 

attīstības un sabiedrības interesēm atbilstošu 

klimata politiku. Sasniegsim Latvijai saistošus 

klimata politikas mērķus, nosakot ekonomiski 

pamatotus un uz mērķi fokusētus 

siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošus 

pasākumus (sabalansējot izmaksas un 

ieguvumus nozaru – enerģētika, 

lauksaimniecība, transports un rūpniecība – 

dalījumā).”  

 Valsts aktīvu racionāla apsaimniekošana un pašvaldību intereses un atbildības 

par uzņēmējdarbības attīstīšanu palielināšana 

4.1. VARAM sadarbībā ar FM sniegt 

pašvaldībām atbalstu to īpašumā 

esošo pazemes aktīvu uzskaites 

veikšanā, lai nodrošinātu 

pašvaldību pilnīgu kontroli pār šo 

aktīvu izmantošanu un radītu 

pamatu ilgtspējīgai to izmantošanai 

pašvaldības iedzīvotāju interesēs, 

kā arī lai nodrošinātu pilnīgu 

informāciju par pašvaldību īpašumā 

esošajiem pazemes aktīviem 

vienotas valsts zemes dzīļu 

apsaimniekošanas politikas 

izstrādāšanai un vidējā termiņā – 

centralizētas zemes dzīļu uzskaites 

sistēmas izveidei 

Zemes dzīļu resursi tiek centralizēti uzskaitīti un 

informācija tiek arī iekļauta teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentos.  Derīgo izrakteņu 

ieguves bilance par katru gadu tiek ievietota 

tīmeklī 

http://www.lvgmc.lv/lapas/geologija/derigo-

izraktenu-atradnu-registrs/derigo-izraktenu-

krajumu-bilance/derigo-izraktenu-krajumu-

bilance?id=1472&nid=659.   

VSIA “Latvijas Vides ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) likumā „Par 

zemes dzīlēm” un citos normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā iegūst, apkopo ģeoloģisko 

informāciju un to uzglabā ģeoloģiskās 

informācijas sistēmā. Tajā tiek ietverti 

ģeoloģiskās un ģeotehniskās izpētes, zinātniskās 

pētniecības darbu, zemes dzīļu monitoringa 

rezultāti, kā arī derīgo izrakteņu ieguves un cita 

veida zemes dzīļu izmantošanas rezultātā iegūtie 

dati. LVĢMC nodrošina tās pieejamību, tajā 

skaitā sniedz informāciju par pašvaldības 

teritorijā pieejamiem derīgo izrakteņu resursiem.  

Ģeoloģiskās informācijas pieejamību būtiski 

uzlabos Eiropas Parlamenta un Padomes 

2007.gada 14.marta Direktīvas 2007/2/EK, ar ko 

izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru 

Eiropas Kopienā ieviešana Latvijā. Izpildot 
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direktīvas prasības, liela daļa ģeoloģiskās 

informācijas būs publiski pieejama tīmeklī, t.sk. 

jau tagad darbu uzsākušajā portālā 

www.geolatvija.lv  

2016. gada 26.aprīlī Ministru kabinets ir 

apstiprinājis Aizsardzības ministrijas sagatavoto 

informatīvo ziņojumu par minētās direktīvas 

ieviešanu. Noteikti uzdevumi atbildīgajām 

ministrijām un institūcijām, to izpildes termiņi. 

Direktīvas ieviešanu un līdz ar to informācijas 

pieejamību būtiski kavē finansējuma trūkums. 

Fiansējums nepieciešams, jo iestāžu rīcībā eošo 

informāciju ievietošanai tīmeklī jāsagatavo 

atbilstoši noteiktām prasībām, kas prasa papildus 

darbu. 

4.2. VARAM sadarbībā ar EM un ZM 

izstrādāt kompleksu ekonomiski 

nozīmīgāko zemes dzīļu resursu 

(metālu rūdas, ogļūdeņraži, 

nemetāliskie derīgie izrakteņi, 

kūdra, sapropelis, smilts-grants 

u.c.) izmantošanas stratēģiju, 

vienlaikus nosakot principus 

iekļaujošai vietējai nodarbinātībai 

un līdzdalībai zemes dzīļu un citu 

dabas resursu apguvē, motivējot 

privātās zemes īpašnieku iesaisti, 

ieinteresētību un līdzdarbību, kā arī 

nodrošināt ģeoloģiskās informācijas 

digitalizāciju un informācijas 

publisku pieejamību 

Latvijā, atšķirībā no citām Eiropas Savienības 

dalībvalstīm, zemes dzīles bez atrunām un 

izņēmumiem pieder zemes īpašniekam, ko 

nosaka Civillikums un sekojoši arī likums “Par 

zemes dzīlēm”. Tādēļ zemes dzīļu izmantošana 

(ģeoloģiskā izpēte, derīgo izrakteņu ieguve) ir 

tieši saistīta ar zemes īpašumtiesībām. Tomēr 

zemes dzīļu uzbūve, resursu un zemes dzīļu 

derīgo īpašību izplatības robežas nesakrīt ar 

zemes īpašumu vai administratīvajām robežām. 

Izvērtējot pašreizējo situāciju, jāsecina, ka 

pašreizējais normatīvais regulējums kavē zemes 

dzīļu resursu izpēti un apgūšanu, kā arī nerada 

investīcijām draudzīgu vidi. Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrija ir sagatavojusi 

Koncepciju par zemes dzīļu izmantošanas 

tiesiskā regulējuma pilnveidošanu potenciālo 

investīciju piesaistei (turpmāk – koncepcijas 

projekts). Tā iesniegta izskatīšanai Ministru 

kabineta sēdē. 

Koncepcijas projekta mērķi:  

1) veicināt zemes dzīļu izpēti un jaunas, 

mūsdienīgas informācijas iegūšanu par zemes 

dzīļu uzbūvi un īpašībām;  

2) veidot investīcijām labvēlīgu vidi, 

pilnveidojot normatīvo aktu ietvaru un 

nodrošinot iespējas veicināt zemes dzīļu 

efektīvu izmantošanu;  

3) veicināt zemes īpašnieku ieinteresētību zemes 

dzīļu resursu izpētē un izmantošanā.  

Koncepcijas projektā piedāvāti četri risinājuma 

varianti, kā arī raksturoti iespējamie grozījumi 
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normatīvajos aktos par zemes dzīļu izpēti un 

resursu ieguvi. Koncepcijas projektam 

pievienotajā Ministru kabineta rīkojuma projektā 

ministrija iesaka atbalstīt B variantu, kas paredz, 

ka tiek pilnveidots spēkā esošais normatīvais 

regulējums, nosakot zemes dzīļu lietošanas 

tiesību aprobežojumus zemes dzīļu izpētes 

gadījumos, kā arī paredzot iespēju noteikt valsts 

nozīmes zemes dzīļu nogabalus minerālresursu 

izmantošanai.  

Lai nodrošinātu koncepcijā ietvertā risinājuma B 

varianta īstenošanu, ministrijai jāsagatavo 

likumprojekts par grozījumiem likumā „Par 

zemes dzīlēm”, kurā:  

- noteikt zemes dzīļu lietošanas tiesību 

aprobežojumus, lai varētu veikt zemes dzīļu 

izpēti; 

- paredzēt atlīdzību par zemes dzīļu 

izpētes darbu gaitā zemes virsmai nodarītajiem 

zaudējumiem; 

- paredzēt kārtību kompensācijas 

noteikšanai par zemes dzīļu izmantošanu;  

- paredzēt kārtību kā zemes dzīļu 

izmantošanā iesaistītās puses var vienoties par 

strīdīgajiem jautājumiem;  

- iekļaut likumprojektā deleģējumu 

Ministru kabinetam izstrādāt noteikumus 

koncepcijā ietvertā risinājuma „B” varianta 

īstenošanai.  

Pēc tam, kad Ministru kabinets būs pieņēmis 

lēmumu par koncepcijas projekta virzību, 

ministrija uzsāks darbu pie normatīvo aktu 

izstrādes.  

Tāpat VARAM uzsākusi darbu pie Kūdras 

izmantošanas stratēģijas. Pašlaik tiek īstenots 

Latvijas Vides aizsardzības fonda finansēts 

projekts “Latvijas kūdras atradņu datu kvalitātes 

analīze, ieteikumu sagatavošana to uzlabošanai 

un izmantošanai valsts stratēģijas 

pamatdokumentu sagatavošanā”. Minētā 

projekta gaitā kamerāli, bez pārbaudes dabā, tiek 

izvērtēta pašlaik pieejamā informācija par 

kūdras atradnēm. Projekta gaitā kā rūpnieciski 

izmantojamas atradnes ir noteiktas atradnes, 

kuru platība nav mazāka par 25ha (pie 0 

robežas), rūpnieciski izmantojamā slāņa vidējais 

dziļums atradnes nenosusinātā stāvoklī ir 
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vienāds jeb lielāks par 2,0 m. Izvērtējuma 

rezultāts būs kūdras ieguvei potenciāli pieejamās 

platības. 

Kūdras izmantošanas stratēģijā tiks apskatīti ar 

purvu izmantošanu saistītie jautājumi: termini, 

informācija par kūdras atradnēm 

(īpašumtiesības, licencētās platības), zemes 

izmantošanas veidi (“pamestie” purvi), 

normatīvā ietvara izvērtējums, kūdras 

izmantošana, dabas resursu nodoklis un zemes 

nomas maksas noteikšana, nozares devums 

tautsaimniecībai un pašvaldībām, dabas 

aizsardzība, klimata pārmaiņu jautājumi, CO2 

piesaiste un emisijas, rekultivācija. Stratēģijas 

izstrādes termiņš ir 2017. gada 1. jūnijs. 

Pēc kūdras izmantošanas stratēģijas izstrādes 

VARAM uzsāks darbu pie citu derīgo izrakteņu 

(būvmateriālu izejvielu) izstrādes. 

4.3. FM sadarbībā ar ZM un VARAM 

izvērtēt iespēju rast nepieciešamo 

finansējumu aktuālo Latvijas 

augšņu datu iegūšanai – augšņu 

kartēšanas metodoloģijas izstrādei, 

kartēšanai un augšņu monitoringam 

Izmatojot EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu, 

paredzēts īstenot projektu “Ilgtspējīgas zemes 

resursu pārvaldības veicināšana, izveidojot 

harmonizētu Latvijas augšņu datu bāzi, resursu 

ilgtspējīgai apsaimniekošanai” 

Projekta rezultātā plānots:  

1. Aktualizēt mūsdienām atbilstošu 

digitalizētu informāciju par Latvijas augsnēm; 

2. Pārskatīt Latvijas augšņu klasifikāciju, 

atbilstoši Pasaules Augšņu klasifikatoram (FAO, 

OECD). 

3. Pilnveidotā (aktualizētā) informācija ļaus 

aktualizēt Valsts zemes dienesta uzturēto zemes 

kadastra reģistrā esošo informāciju par augsnēm. 

4.4. Tieslietu ministrijai (turpmāk – 

TM) sagatavot priekšlikumus 

grozījumiem Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 

6.1 panta pirmajā daļā, lai salāgotu 

zemes, zemes dzīļu un cita 

nekustamā īpašuma nomas līguma 

termiņus 

Ar Ministru kabineta 2016. gada 23. maija 

rīkojumu Nr. 303 “Par konceptuālo ziņojumu 

“Par publiskas personas mantas iznomāšanas 

kārtības uzlabošanu”” ir apstiprināts Finanšu 

ministrijas izstrādātais konceptuālais ziņojums 

“Par publiskas personas mantas iznomāšanas 

kārtības uzlabošanu”. Ziņojuma 1.3. 

apakšpunktā ir identificētas problēmas, kas ir 

saistītas ar Izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 

panta pirmās daļas piemērošanu un šajā 

apakšpunktā ir ierosināts virzīt grozījumus 

Izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta 

pirmajā daļā, salāgojot nekustamā īpašuma 

iznomāšanas maksimālos termiņus. 
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Finanšu ministrija ir izstrādājusi likumprojektu 

“Grozījums Publiskas personas finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā”, 

precizējot Publiskas personas finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

6.1panta pirmajā daļā noteiktos nekustamā 

īpašuma nomas līgumu maksimālos termiņus. 

Likumprojekts izsludināts Valsts sekretāru 

2016.gada 14.jūlija sanāksmē (prot.Nr.27, 5.§) 

VSS-659; 2016.gada 2.novembrī nosūtīts 

izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē 

(Finanšu ministrijas Nr.7-VK/5909). 

VARAM noteiktajā kārtībā virzīs grozījumus 

likumā “Par zemes dzīlēm”, lai nodrošinātu 

iespēju nomāt zemi derīgo izrakteņu ieguvei līdz 

atradnes izstrādes beigām. Tas nodrošinās gan 

investīciju aizsardzību, gan rekultivācijas 

veikšanu pēc derīgo izrakteņu ieguves 

pabeigšanas atradnē. 

4.5. FM sadarbībā ar VARAM, ZM, 

TM, EM un LPS sagatavot 

priekšlikumus grozījumiem 

normatīvajos aktos, paredzot 

taisnīgu nodokļu sadali 

pašvaldībām par to teritorijā esošo 

dabas resursu izmantošanu (dabas 

resursu nodoklis, iedzīvotāju 

ienākuma nodoklis, uzņēmuma 

ienākuma nodoklis) 

Saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma 

nodokli” 26. pantā noteikto, iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa (turpmāk - IIN) summas tiek 

ieskaitītas maksātāja deklarētās dzīvesvietas 

pašvaldības budžetā un valsts pamatbudžetā 

atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likumā 

noteiktajam sadalījumam. IIN procentuālais 

sadalījums starp pašvaldību budžetiem un valsts 

budžetu tiek noteikts gadskārtējā valsts budžeta 

likumprojekta izstrādes procesā, sagatavojot 

Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību 

savienības vienošanās un domstarpību protokola 

projektu, kas ir neatņemama gadskārtējā valsts 

budžeta likumprojekta sastāvdaļa. Ņemot vērā 

minēto, grozījumi normatīvajos aktos attiecībā 

par IIN sadalījumu nav nepieciešami. 

4.6. FM sadarbībā ar VARAM apkopot 

rezerves zemes fondā ieskaitītos 

bezsaimnieku īpašumus, kuri nav 

nepieciešami valsts funkciju 

veikšanai un kuriem nav 

apgrūtinājumu, un izvērtēt iespēju 

nodot šos īpašumus pašvaldībām to 

funkciju veikšanai vai attiecīgās 

teritorijas iedzīvotāju, kā arī 

komersantu saimnieciskās darbības 

veicināšanai 

Atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 29.marta 

noteikumiem Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem 

lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto 

zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai 

neizmantoto zemes gabalu piederību vai 

piekritību” pašlaik notiek izvērtēšanas process, 

kura laikā ministrijas un arī pašvaldības izvērtē 

rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību 

nepieciešamību noteikto funkciju īstenošanai. 

Izvērtēšanas procesa rezultātā par zemju 

piekritību valstij tiks sagatavots Ministru 

kabineta rīkojums, kas noteiks kuras rezerves 

zemes fondā ieskaitītās zemes vienības nonāks 
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valsts īpašumā. Savukārt attiecībā uz pārējo 

zemes vienību piekritību, tiek VARAM gatavo 

grozījumus Zemes pārvaldības likumā, kas 

paredzētu ka minētās zemes vienības pieder 

pašvaldībām un tas varētu tikt izmantotas 

komersantu saimnieciskās darbības veicināšanai. 

4.7. VARAM sadarbībā ar FM un TM 

veikt nepieciešamos grozījumus 

normatīvajos aktos, paredzot 

pašvaldībām tiesības ar 

atvieglotiem nosacījumiem veikt 

īpašuma nostiprināšanu 

zemesgrāmatā 

VARAM gatavo grozījumus Zemes pārvaldības 

likumā, kas paredzētu, ka rezerves zemes fondā 

ieskaitītās zemes vienības pēc izvērtēšanas 

procesa noslēguma pieder pašvaldībām un tās 

varētu tikt izmantotas komersantu saimnieciskās 

darbības veicināšanai. Papildus tam ir 

nepieciešami grozījumi Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likumā, lai vienkāršotu 

rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību 

atsavināšanas kārtību bez to sākotnējās 

ierakstīšanas zemesgrāmatā. 

4.8. VARAM sadarbībā ar EM un ZM, 

balstoties uz citu valstu pieredzi, 

sagatavot priekšlikumus piejūras 

teritoriju saimnieciskās darbības 

aktivizēšanai un inovatīvai un 

ilgtspējīgai attīstībai 

Šo jautājumu risina Piekrastes telpiskās 

attīstības pamatnostādnes 2011. – 2017. gadam, 

kur viens no apakšmērķiem ir – “Izveidoti jauni 

piekrastes telpiskās attīstības politikas 

īstenošanas instrumenti, kas uzlabo sadarbību un 

sabiedrības līdzdalību piekrastes attīstības 

plānošanā un nodrošina efektīvu līdzekļu 

izmantošanu, kā arī ir nodrošināts piekrastes 

attīstībai nepieciešamais normatīvais 

regulējums”. 

Ministru Kabinetā apstiprināšanai ir iesniegts 

“Valsts ilgtermiņa tematiskais plānojums 

Baltijas jūras piekrastes publiskās infrastruktūras 

attīstībai”. 

 Izglītības un zinātnes mērķtiecīga, uz bioekonomikas principiem balstīta 

līdzdalība dabas resursus izmantojošo nozaru konkurētspējas un pievienotās 

vērtības palielināšanā 

5.1. ZM sadarbībā ar Izglītības un 

zinātnes ministriju (turpmāk – 

IZM), VARAM un EM Viedās 

specializācijas stratēģijas ietvaros 

veicināt visas zināšanas ietverošo 

bioekonomikas pamatprincipu 

īstenošanu, lai sasniegtu Eiropas 

Savienības definētos 

bioekonomikas mērķus: pārtikas 

nodrošinājums, bioloģisko resursu 

ilgtspējīga apsaimniekošana, 

atkarības no fosilajiem resursiem 

mazināšana, konkurētspējas 

Saskaņā ar M.Kučinska vadītā Ministru kabineta 

Valdības rīcības plānā iekļauto 5.1.pasākumu ir 

uzdots izstrādāt bioekonomikas attīstības 

stratēģiju. Par uzdoto uzdevumu atbildīgā 

ministrija ir noteikta Zemkopības ministrija, 

līdzdarbojoties Ekonomikas ministrijai, Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, 

Izglītības un zinātnes ministrijai un Finanšu 

ministrijai. Pasākuma izpildes termiņš ir noteikts 

2017. gada 30. jūnijs. Dotais uzdevums tiks 

izvērtēts stratēģijas izstrādes ietvaros. 
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saglabāšana un darba vietu radīšana 

5.2. ZM ar IZM atbalstu sekmēt 

zinātnes un izglītības institūciju 

cilvēkresursu un infrastruktūras 

attīstību, ņemot vērā 

bioekonomikas nozaru attīstības 

prioritātes un tādējādi nodrošinot 

zināšanu un pētniecības izcilību, 

nozaru inovāciju sniegumu un 

starpdisciplināros pētījumus 

Dotais uzdevums tiks izvērtēts bioekonomikas 

stratēģijas izstrādes ietvaros. 

5.3. IZM sadarbībā ar ZM sekmēt 

inovāciju un pētniecības attīstību 

dabas resursu ilgtspējīgā 

izmantošanā, tai skaitā izmantojot 

starptautisko pētījumu iespējas, kā 

arī koncentrējoties uz to, lai tiktu 

palielinātas no zemes un ūdeņu 

resursu apsaimniekošanas iegūtās 

vērtības, proti:  

– inovatīvu augstas 

pievienotās vērtības nišas produktu 

izstrāde no koksnes, tradicionālām 

un netradicionālām 

lauksaimniecības augu, dzīvnieku 

un zivju izejvielām, 

– koksnes biomasas pilnīga 

izmantošana ķīmiskajai pārstrādei 

un enerģijas ražošanai, 

– lauksaimniecības augu, 

dzīvnieku un zivju audzēšanas un 

pārstrādes blakusproduktu 

izmantošanas tehnoloģiskie 

risinājumi. 

Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas 

pamatnostādnes 2014. – 2020. gadam ietver 

Viedās specializācijas stratēģiju, kas nosaka 

stratēģisku pieeju ekonomiskajai attīstībai, 

tostarp sekmē uz zinātni balstītu vietējo resursu 

taupīgu izmantošanu. 
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