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Par informatīvo ziņojumu "Par papildu 

finansējumu valsts un valsts nozīmes 

meliorācijas sistēmu ekspluatācijai un 

uzturēšanai" 

 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 

informatīvo ziņojumu "Par papildu finansējumu valsts un valsts nozīmes 

meliorācijas sistēmu ekspluatācijai un uzturēšanai", jo ir šādi iebildumi: 

1. Atbilstoši 2017. gada 5. oktobrī parakstītā Ministru kabineta un 

Latvijas Pašvaldību savienības 2018. gada vienošanās un domstarpību 

protokola I daļas 3. punktam nepieciešams būtiski palielināt valsts 

budžeta programmas 26.00.00 “Zemes resursu ilgtspējības 

saglabāšana” finansējumu, lai kompleksi risinātu valsts un valsts 

nozīmes meliorācijas infrastruktūras sakārtošanu, kā arī izstrādāt 

valsts investīciju programmu pašvaldību un pašvaldību nozīmes 

koplietošanas meliorācijas sistēmu, ūdenssaimniecības vai ceļu 

posmu sakārtošanai, lai nodrošinātu ūdens noteci un mazinātu plūdu 

un palu risku visā Latvijas teritorijā. Tādēļ, lūdzam, papildināt 

Informatīvo ziņojumu ar otru ļoti nepieciešamu sadaļu par teritorijām, 

kurās ir palu un plūdu draudi un kurās nepieciešams noteikt pašvaldību 

nozīmes  koplietošanas meliorācijas sistēmu statusu, lai nodrošinātu 

ūdens noteci,  kā arī izstrādāt priekšlikumus šo sistēmu finansēšanas 

kārtībai no valsts investīciju programmas! 

2. Protokollēmuma 2.punktu izteikt sekojoši: “2.Jautājums par papildu 

finansējumu valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas 

sistēmu ekspluatācijai un uzturēšanai, kā arī par speciālas 

programmas izveidošanu pašvaldību nozīmes koplietošanas 

meliorācijas sistēmu rekonstrukcijai skatāms Ministru kabinetā 

likumprojekta par valsts budžetu kārtējam gadam un likumprojekta par 

vidējā termiņa budžeta ietvaru sagatavošanas procesā kopā ar visu 

ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritāro pasākumu 

pieprasījumiem, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas.”  
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3. Tāpat valsts investīciju programmā paredzēt iespēju pašvaldībām 

piedalīties kopprojektā tādu infrastruktūras projektu realizēšanā, 

kuros nepieciešams veikt rekonstrukcijas darbus meliorācijas 

sistēmā, lai saglabātu/uzlabotu ūdensnoteci šajā teritorijā. 

 

 

 

 

 

 

 

Priekšsēdis Gints Kaminskis 
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Sniedze Sproģe, Padomniece lauku attīstības jautājumos  

67508529, 29457537, sniedze.sproge@lps.lv 

 

 

 

 

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

 

 

 

 


