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Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 
 

Par plāna projektu “Zemes politikas plāns 
2017.–2020. gadam” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavoto plāna projektu “Zemes 
politikas plāns 2017.–2020. gadam” un to nesaskaņo. 

LPS uzskata, ka plānā nav noteikti skaidri mērķi un rīcības virzieni 
atbilstoši esošajai situācijai. Uzskatām, ka jāpārdomā periods, kuram tiek 
gatavots plāns, jo šobrīd Eiropas Savienībā un Latvijā plaši diskutētie un 
pieņemtie lēmumi, kas skar klimata un enerģētikas politiku, ietekmē arī zemes 
izmantošanas politiku, bet šeit tie netiek atspoguļoti. 

Vēršam jūsu uzmanību uz to, ka daudzi 4. sadaļā “Veicamie pasākumi 
mērķa sasniegšanai” paredzētie pasākumi jau ir īstenoti un ir pieņemti 
normatīvie akti, citus pasākumus nevar veikt nepietiekamā finansējuma dēļ. Visā 
dokumentā ir atsauces uz dažādām datubāzēm un avotiem, arī rādītājiem 
uzrādītas dažādas vērtības. 

LPS uzskata, ka plāns būtu jāpapildina arī ar VISU normatīvo aktu 
uzskaitījumu, kas regulē zemes jautājumus, tādējādi dodot priekšstatu par 
normatīvisma apjomu zemes politikas jomā. No šī apkopojuma varētu paredzēt 
konkrētu dublējošo un nenozīmīgo birokrātijas normu samazinājumu.  

LPS uzskata, ka pirms konkrētu priekšlikumu un komentāru sniegšanas 
par “Zemes politikas plānu 2017.–2020. gadam” ir jāorganizē padziļināta 
diskusija par šā dokumenta 4.–6. nodaļu, kurā piedalītos VARAM, Zemkopības 
ministrija, LPS un citu iesaistīto institūciju pārstāvji. Tāpat uzskatām, ka 
jāvienojas par 1.–3. nodaļas struktūru, saturu un izmantoto datu avotiem un 
vērtībām, jo pēc dokumenta publicēšanas šos datus izmantos dažādos pētījumos, 
analizējot nozari un veidojot atsauces uz tiem. 
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Ivita Peipiņa, padomniece reģionālās attīstības jautājumos  
67508563, , ivita.peipina@lps.lv 
 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


