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Zemkopības ministrijai 
 

 
Par Ministru kabineta noteikumu 
projektu “Meliorācijas sistēmas 
būvniecības, ekspluatācijas un 
uzturēšanas izmaksu 
aprēķināšanas, sadales, norēķinu 
kārtība un kārtība, kādā pašvaldība 
piedalās pašvaldības nozīmes 
koplietošanas meliorācijas sistēmas 
būvniecībā, ekspluatācijā un 
uzturēšanā, kā arī šo izmaksu 
segšanā” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi un nesaskaņo Ministru 
kabineta noteikumu projektu “Meliorācijas sistēmas būvniecības, 
ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēķināšanas, sadales, norēķinu 
kārtība un kārtība, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes 
koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā, 
kā arī šo izmaksu segšanā”, jo ir šādi iebildumi un ieteikumi: 

1. Papildināt noteikumu projekta 3. punktu ar tekstu “un citi palu vai 
plūdu apdraudējumu veidi”, lai nerastos situācijas, kad nepieciešama ātra 
rīcība, bet normatīva regulējums izrādās par šauru. 

2. Svītrot 8. punktā tekstu “vai to pilnvarota persona”, jo pilnvarotā 
persona īpašnieka vārdā var veikt visas darbības, kas minētas pilnvarā, bez 
īpaša regulējuma atsevišķos likumos. 

3. Precizēt un izteikt saprotamāk, kas un kā organizē un finansē darbus, 
ja kāds no zemes īpašniekiem to nedara, jo, piemēram, 20. punktā tāpat paliek 
neskaidrs – “koplietošanas meliorācijas sistēmas īpašnieks vai pašvaldība”.  

4. Tāpat sarežģītās formulas nerada skaidrību par iespējamo plūdu vai 
palu kaitējumu un izmaksu proporciju, apjomu un atbilstību katram zemes 
īpašumam. 
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5. Precizēt 21. punktu, lai skaidri saprotams, par kādiem pašvaldību 

savstarpējiem norēķiniem, līgumiem un domē apstiprinātu izmaksu tāmi šeit 
ir runa! 

6. Nav skaidrs, kā tiks izpildīts noteikumu projekta 1.3. punkts. 
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