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Par starpinstitūciju meliorācijas darba grupu
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 2. punktu, 73.
panta pirmās daļas 1. punktu un Ministru kabineta 2019. gada 30.aprīļa noteikumu Nr.187
„Zemkopības ministrijas nolikums“ 4.1.19. apakšpunktu, lai identificētu un apspriestu aktuālos
problēmjautājumus par apdzīvotu vietu meliorāciju, lemtu par tiesiskā regulējuma pilnveidošanu
(t.sk.tiesību normu pretrunu novēršanu) virszemes ūdensobjektu un meliorācijas sistēmu
apsaimniekošanas jomā, panāktu vienotu izpratni par meliorācijas sistēmu un ūdenssaimniecības
objektu demarkācijas robežu apdzīvotās vietās, un sagatavotu priekšlikumus tiesiskā regulējuma
pilnveidošanai, izveidot meliorācijas darba grupu (turpmāk – darba grupa) šādā sastāvā:
Darba grupas vadītājs:

Arvīds Ozols

Darba grupas vadītāja Kristīne Cinkus
vietniece:
Darba grupas locekļi:

Jānis Eglīts
Egils Helmanis

Zemkopības
ministrijas
Meža
departamenta direktors
Zemkopības
ministrijas
Meža
departamenta Zemes pārvaldības un
meliorācijas nodaļas vadītāja
Zemkopības ministrijas ministra biroja
vadītājs
Zemkopības
ministrijas
ministra
padomnieks

Edvīns Kāpostiņš

Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas Zemes politikas
nodaļas vadītājs

Ruta Rimša

Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas Vides aizsardzības
departamenta Ūdens resursu nodaļas
vecākā eksperte
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas Dabas aizsardzības
departamenta Aizsargājamo teritoriju
nodaļas vecākā referente.
Ekonomikas ministrijas Būvniecības
politikas
departamenta
direktora
vietnieks
Zemkopības
ministrijas
Meža

Diāna Saulīte

Andris Lazarevs
Valdis Pētersons

departamenta Zemes pārvaldības un
meliorācijas nodaļas vadītāja vietnieks
Mārtinš Krasovskis
Zigurds Zēns
Romualds Dovgjallo
Jānis Biezais
Sniedze Sproģe
Ilze Krēmere
Daiga Meiriņa
Vitalijs Kurpelis
Liene Zīliņa
Rūdolfs Cimdiņš
Dace Jūgāne

Komisijas sekretārs
Gints Melkins
(ir
darba
grupas
loceklis):

VSIA
“Zemkopības
ministrijas
nekustamie īpašumi” Meliorācijas
departamenta vadītāja vietnieks
Valsts SIA “Meliorprojekts” valdes
priekšsēdētājs
Latvijas Melioratoru biedrības valdes
priekšsēdētājs
Latvijas hidromelioratīvo būvnieku
asociācijas padomes priekšsēdētājs
Latvijas
Pašvaldību
savienības
padomniece lauku attīstības jautājumos
Biedrības
“Pierīgas
pašvaldību
apvienība” pārstāve, Mārupes novada
domes Attīstības nodaļas vadītāja;
Carnikavas
novada
domes
priekšsēdētāja
Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju
un ģeodēzijas nodaļas vadītāja
vietnieks
Ogres novada pašvaldības Nekustamo
īpašumu pārvaldes nodaļas meliorācijas
inženiere;
Rīgas plānošanas reģiona Telpiskās
plānošanas nodaļas vadītājs
Rīgas domes Mājokļu un vides
departamenta Vides pārvaldes Ūdens
resursu un meliorācijas nodaļas galvenā
speciāliste - eksperte
Zemkopības
ministrijas
Meža
departamenta Zemes pārvaldības un
meliorācijas nodaļas vecākais referents

2. Apstiprināt darba grupas nolikumu.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Zemkopības ministrijas 2017. gada 20. decembra rīkojumu Nr.173 “
Par starpinstitūciju meliorācijas darba grupas izveidošanu”.
Ministrs

K.Gerhards

Melkins, 67027207
Gints.Melkins@zm.gov.lv
Kopijas: Zemkopības ministrijas valsts sekretāram, Meža departamentam, Juridiskajam departamentam, Iekšējā audita
nodaļai, Administratīvā departamenta Informācijas tehnoloģiju nodaļai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai, Ekonomikas ministrijai, VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, Latvijas Melioratoru
biedrībai, VSIA "Meliorprojekts", Latvijas hidromelioratīvo būvnieku asociācijai, Rīgas domes Mājokļu un vides
departamentam, Rīgas plānošanas reģionam, Latvijas Pašvaldību savienībai, Pierīgas pašvaldību apvienībai,
Carnikavas novada domei, Mārupes novada domei, Ogres novada domei, Jūrmalas pilsētas domei.
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