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Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 

 
Par Ministru kabineta protokollēmumu un 
Informatīvo ziņojumu par zemes dzīļu 
izmantošanu 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi un nesaskaņo Ministru 
kabineta protokollēmumu un Informatīvo ziņojumu par zemes dzīļu 
izmantošanu (turpmāk – ziņojums), jo ir konceptuāli iebildumi un iebildumi 
ziņojuma tekstam: 
Konceptuāli iebildumi: 

1. Ar ziņojumu nav izpildīts Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju 
projektu koordinācijas padomes 2013. gada 10. janvāra sēdē 
nolemtais – „Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijai 
sadarbībā ar Ekonomikas ministriju definēt valsts mērķus un 
izstrādāt valsts interesēm atbilstošu zemes dzīļu izmantošanas 
politiku līdz 2013. gada 10. aprīlim”, kā arī līdz 2013. gada 
10. aprīlim definēt turpmākas darbības zemes dzīļu izpētes un 
ieguves projektu realizācijai. Ziņojumā tiek paredzēts tikai 
2014. gadā izstrādāt zemes dzīļu stratēģiju un tikai valsts un 
pašvaldību zemēs.  

2. Ziņojums ir šauri resorisks. Tas pamatā vērsts uz pārvaldības 
jautājumu sakārtošanu.  

3. Ziņojums balstās uz brīvu pieņēmumu, ka „Zemes dzīļu 
izmantošanas mērķis ir nodrošināt sabiedrību (valsts, pašvaldības, 
teritorijas plānotāji, komersanti, zemes īpašnieki) ar mūsdienīgu, 
aktuālu informāciju par zemes dzīļu resursiem un mūsdienu 
ģeoloģiskajiem procesiem” (ziņojuma 2. punkta 1. rindkopa). Spēkā 
esošais likums „Par zemes dzīlēm” nosaka citas definīcijas un 
mērķus.  

4. Ziņojumā nav apskatīti jau esošie ierobežojumi zemes dzīļu 
izmantošanā, kas dabas aizsardzības un aizsargjoslu ierobežojumu 
dēļ izslēdz zemes dzīļu apguvi. Augstvērtīgas derīgo izrakteņu 
atradņu rezervētās teritorijas ir iekļautas aizsargājamās dabas 
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teritorijās utt., līdz ar to ir ievērojamas pašvaldību teritoriju daļas, 
kur vietējās izejvielas nav pieejamas vienkāršu pašvaldības funkciju 
pildīšanai (ceļu uzturēšana, teritoriju aizsardzība pret plūdiem utt.).  

Iebildumi ziņojuma tekstam: 
1. 2. nodaļas pirmās rindkopas tekstam, jo: 

a. pirmkārt, tajā nav dots atbilstošs zemes dzīļu izmantošanas 
mērķis,  

b. otrkārt, iekavās atzīmētajam „teritorijas plānotāji”, jo ar 
terminu „teritorijas plānotāji” saprot teritorijas plānojumu 
(pamatā zemes izmantošanas plānu) izstrādātājus, savukārt 
gan valstī, gan pašvaldībās zemes dzīļu izmantošana vispirms 
jāplāno stratēģiski.  

2. 3.1. sadaļai „Izmantojamie resursi”, jo nav atrunāts, ka ziņojumā šie 
resursi (ne tikai minētie pazemes ūdeņi) turpmāk nav detaļās 
analizēti;  

3. 4.1. sadaļā (11. lpp.) apgalvotajam, ka kopā valsts un pašvaldības 
zemes dzīļu izmantošanu var plānot 33,4% no valsts teritorijas – 
tātad plānot zemes dzīļu izmantošanu visās valsts un pašvaldību 
īpašumā esošajās un piekrītošajas zemēs, neskatoties uz to pašreizējo 
izmantojumu (pilsētas, ceļi, dabas aizsardzības teritorijas utt.); 

4. 7.1. sadaļā „Problēmas un risinājumi” kā prioritāras norādītas 
institucionālas problēmas (piem., nepietiekama atbildīgo institūciju 
kapacitāte): 

a. trūkst iespēju un risinājumu, 
b. kā sestā problēma norādīta, ka pašvaldības, plānojot attīstību, 

nepietiekami ņem vērā informāciju par zemes dzīļu resursiem. 
Pirmkārt, attiecīgā konstatējuma nav valsts līmenī. Otrkārt, 
netiek minēts iemesls, kāpēc pašvaldības, plānojot attīstību, 
stratēģiski nepietiekami plāno perspektīvo zemes dzīļu 
izmantošanu (informācijas nepieejamība utt.). 

5. Sekojoši 7.2. sadaļā „Rīcības virzieni” identificēto problēmu 
risināšanai prioritārā secībā netiek noteikti rīcības virzieni ar 
attiecīgu izpildes laiku.  

6. 7.2. sadaļā nav ietvertas analīzes daļā atzīmētas iespējas. Piemēram, 
3.2. sadaļā „Perspektīvie resursi” atzīmēts, ka „ģeotermālās enerģijas 
plašāka izmantošana dotu iespēju samazināt Latvijas 
tautsaimniecības atkarību no importētajiem energoresursiem”, bet 
7.2. sadaļā norādīta rīcība tikai par normatīvā regulējuma izstrādi 
zemes siltuma izmantošanai.  
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