Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par valsts meža zemes nodošanu Valkas
novada pašvaldības īpašumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)
Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums
Mērķis, risinājums un
Projekta mērķis ir atļaut Zemkopības ministrijai nodot bez
projekta spēkā stāšanās
atlīdzības Valkas novada pašvaldības īpašumā valsts meža zemi –
laiks (500 zīmes bez
valsts nekustamo īpašumu „Lustiņdruva” (nekustamā īpašuma
atstarpēm)
kadastra Nr. 9466 005 0304) 13,58 ha kopplatībā – Kārķu
pagastā, Valkas novadā, lai to izmantotu pašvaldības autonomās
funkcijas īstenošanai – mežaparka ierīkošanai un uzturēšanai.
Projekts stāsies spēkā pēc tā pieņemšanas Ministru kabinetā.

1. Pamatojums

2. Pašreizējā situācija
un problēmas, kuru
risināšanai tiesību
akta projekts
izstrādāts, tiesiskā
regulējuma mērķis
un būtība
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I. Tiesību akta projekta izstrādes
nepieciešamība
Meža likuma 44. panta ceturtās daļas 2. punkta
„d” apakšpunkts un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 42. panta pirmā daļa
un 43. pants
No Atsavināšanas likuma 43. panta izriet, ka atļauju
atsavināt valsts nekustamo īpašumu bez atlīdzības dod Ministru
kabinets, pieņemot par to attiecīgu lēmumu.
Savukārt no Atsavināšanas likuma 42. panta pirmās daļas
izriet, ka valsts nekustamo īpašumu atvasinātas publiskas
personas īpašumā var nodot bez atlīdzības, vienlaikus
reglamentējot, ka Ministru kabinets lēmumā par valsts nekustamā
īpašuma nodošanu bez atlīdzības atvasinātas publiskas personas
īpašumā nosaka, kuru atvasinātas publiskas personas funkciju vai
deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai tiek nodots nekustamais
īpašums.
Saskaņā ar Meža likuma 44. panta ceturtās daļas
2. punkta „d” apakšpunktu zemesgrāmatā ierakstītās valsts meža
zemes atsavināšanu var atļaut ar ikreizēju Ministru kabineta
rīkojumu, ja valsts meža zeme nepieciešama likumā „Par
pašvaldībām” noteikto pašvaldības autonomo funkciju veikšanai,
tajā skaitā mežaparku ierīkošanai un uzturēšanai pilsētu un ciemu
teritorijās. Šī pašvaldības autonomā funkcija atbilst likuma „Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktam, kurā noteikts,
ka pašvaldību autonomajās funkcijās ietilpst savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanas un sanitārās tīrības
nodrošināšana, tostarp parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana.
Atbilstoši Meža likuma 44. panta piektajai daļai Ministru
kabinets nosaka kārtību, kādā valsts meža zeme atsavināma šā
panta ceturtās daļas 2. punktā minēto pašvaldības autonomo
funkciju veikšanai.
Kārtību, kādā valsts meža zeme atsavināma, reglamentē
Ministru kabineta 2006. gada 19. septembra noteikumi Nr. 776
„Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība” (turpmāk – noteikumi
Nr. 776).
Zemkopības ministrija 2017. gada 28. aprīlī saņēma
Valkas novada domes ierosinājuma vēstuli Nr.3-9/17/735 ar
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pievienotu domes lēmumu (2016. gada 28. jūlija lēmums,
protokols Nr.9, 11. §). Vēstulē pašvaldība lūdz nodot Valkas
novada pašvaldības īpašumā valsts nekustamā īpašuma „Valsts
mežs 94660050272” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9466 005
0272) Kārķu pagastā, Valkas novadā sastāvā esošo zemes
vienību 13,58 ha platībā (kadastra apzīmējumu 9466 005 0273),
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā
noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai – gādāt
par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību (parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu).
Nekustamais īpašums „Valsts mežs 94660050272” Kārķu
pagastā, Valkas novadā 295,34 ha platībā 2011. gada 20. aprīlī ir
reģistrēts zemesgrāmatā uz valsts vārda Latvijas Republikas
Zemkopības ministrijas personā (Valkas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļas Kārķu pagasta zemesgrāmatas nodalījums
Nr. 100000489996)
Zemes vienība nepieciešama pašvaldības autonomo
funkciju veikšanai un dabas un vides objektu kompleksa ar
nosaukumu “Lustiņdruvas takas” izveidošanai un uzturēšanai,
paplašinot un pilnveidojot jau esošo dabas taku Valkas novada
domei piederošajos zemes gabalos, kas piekļaujas norādītajai
valsts meža zemes vienībai.
Pašvaldība zemes vienībā ar kadastra apz. 9466 005 0273
13,58 ha kopplatībā, kura atrodas Kārķu pagastā, Valkas novadā,
vēlas izveidot jaunu taku caur pārpurvojošos pļavu, mežaudzi
apvidū papildinot ar melnalkšņa stādījumiem, izveidot laukumu
atpūtas telšu un kemperu novietnei, izbūvēt jaunus atraktīvus
objektus “Lielā sēne”, “Lielās brilles”, “Zvēru kafejnīca” u.c.
veselīgai atpūtai domātas lietas. Plānotā dabas takas izveide jau ir
aizsākusies uz Valkas novada domei piederošajiem zemes
gabaliem, kas piekļaujas valsts meža zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 9466 005 0273. Takas izvietošana minētajā zemes
vienībā būtu loģisks tās turpinājums, kas kopumā ļautu izveidot
veselu kompleksu ar dabas un vides objektu apskates vietām ar
nosaukumu “Lustiņdruvas takas”.
Lai varētu izvērtēt atsavināšanas ierosinājumu un pieņemt
lēmumu par lietas tālāku virzību, Zemkopības ministrija nosūtīja
šo valsts meža zemes atsavināšanas ierosinājumu viedokļa
noskaidrošanai valsts meža īpašuma pārvaldītājai un
apsaimniekotājai akciju sabiedrībai „Latvijas valsts meži”.
Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži” 2017.gada 7.augusta
vēstulē Nr. 4.1-2_06jp_101_17_396 informēja, ka neiebilst pret
nekustamā īpašuma „ Valsts mežs 94660050272” (nekustamā
īpašuma kadastra Nr. 9466 005 0272) Kārķu pagastā, Valkas
novadā sastāvā ietilpstošās zemes vienības 13,58 ha platībā
(kadastra apzīmējumu 9466 005 0273) nodošanu Valkas novada
pašvaldībai autonomās funkcijas īstenošanai – parku, skvēru un
zaļo zonu ierīkošanai un uzturēšanai.
Savā vēstulē AS „Latvijas valsts meži” ir arī norādījusi,
ka:
a) zemes vienība ietilpst mežizstrādes platībās, par
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kurām noslēgts ilgtermiņa līgums ar akciju sabiedrību
"Strenču
mežrūpniecības
saimniecība"
(reģ.
Nr.40003009124), kas ir spēkā līdz 30.09.2026.
Atsavināšanas gadījumā nepieciešams saņemt
piekrišanu un noslēgt vienošanos par konkrēto platību
izslēgšanu no ilgtermiņa mežizstrādes līguma
platībām;
b) zemes vienība ietilpst platībās, par kurām noslēgts
medību tiesību nomas līgums ar medību sporta klubu
"KĀRĶI" (reģ. Nr. 40008015517), kas ir spēkā līdz
31.01.2044. Atsavināšanas gadījumā nepieciešams
grozīt noslēgto līgumu par medību tiesību nomu,
izslēdzot atsavināmo platību no nomas platībām;
c) par daļu no zemes vienības 2,5 ha kopplatībā ir
noslēgti zemes nomas līgumi, kuru mērķis ir iznomāt
zemi lauksaimnieciskajai ražošanai. Līgumu darbības
termiņš ir 27.05.2020. Atsavināšanas gadījumā
nepieciešams risināt jautājumu par to, ka pašvaldība
apņemas pāratjaunot minētos līgumus, ievērojot
līgumos noteikto darbības termiņu.
17.10.2017. no AS "Strenču mežrūpniecības saimniecība"
(pašreizējais nosaukums AS "PATA Strenči") saņemta akciju
sabiedrībai “Latvijas valsts meži” adresēta vēstule Nr.86, kurā
dota piekrišana tam, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
9466 005 0273, kas ietilpst mežistrādes ilgtermiņa līgumu
platībās (līgums līdz 30.09.2026.), tiek atsavināta par labu Valkas
novada pašvaldībai mežaparka ierīkošanai un uzturēšanai.
Valkas novada dome, pamatojoties uz akciju sabiedrības
“Latvijas valsts meži” 2017.gada 7.augusta vēstuli, ir iesūtījusi
2017.gada 20. oktobra Valkas novada domes lēmumu “Par valsts
meža zemes Kārķu pagastā sadalīšanu” (prot. Nr.10, 12.§), ar
kuru atļauj sadalīt nekustamo īpašumu Valkas novada Kārķu
pagastā “Valsts mežs 94660050272” (kadastra Nr. 9466 005
0272), no tā nodalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
9466 005 0273 13,58 ha kopplatībā. Vienlaikus lēmumā Valkas
novada dome apņemas pāratjaunot medību tiesību nomas līgumu,
kas noslēgts ar medību sporta klubu “KĀRĶI” (reģ. Nr.
40008015517) un ir spēkā līdz 31.01.2044, un zemes nomas
līgumus par daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
9466 005 0273, kuru mērķis ir iznomāt zemi lauksaimnieciskajai
ražošanai un kuru termiņš ir līdz 27.05.2020. (28.05.2015. līgums
ar fizisku personu Tatjanu Āri par 1,4 ha nomu, līguma Nr. 5.71.1_0028_150_15_46; 28.05.2015. līgums ar fizisku personu
Andi Eglīti par 1,1 ha nomu, līguma Nr. 5.71.1_0029_150_15_47), ievērojot līgumos noteikto darbības
termiņu.
Atbilstoši likuma “Par Ziemeļvidzemes biosfēras
rezervātu” (turpmāk – likums) 5.pantam un 1. un 2.pielikumam
plānotās darbības vieta atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras
rezervāta teritorijas neitrālajā zonā. Saskaņā ar likuma 14.pantu
neitrālā zona ir noteikta, lai veicinātu biosfēras rezervāta
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teritorijā esošo apdzīvoto vietu līdzsvarotu un ilgtspējīgu
attīstību. Atbilstoši dabas datu pārvaldības sistēmā „OZOLS”
pieejamajai informācijai Valkas novada Kārķu pagasta
nekustamā īpašuma “Valsts mežs 94660050272” (kadastra
numurs 9466 005 0272) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
9466 005 0273 nav reģistrēti īpaši aizsargājami biotopi un īpaši
aizsargājamo sugu dzīvotnes.
Atbilstoši
Nekustamā īpašuma valsts
kadastra
informācijas sistēmas datiem zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 9466 005 0273 ir noteikts apgrūtinājums – biosfēras
rezervuāra neitrālās zonas teritorija 13,58 ha platībā. Kā nosaka
likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 4.1 pants,
biosfēras rezervāti ietilpst aizsargājamo teritoriju kategorijās.
Dabas aizsardzības pārvalde, ievērojot noteikumu Nr. 776
5.4. apakšpunktu,
2017. gada
13.septembra
vēstulē
Nr. 3.15/702/2017-N-E ir sniegusi atzinumu, ka plānotā valsts
meža zemes atsavināšana Valkas novada Kārķu pagasta
nekustamā īpašuma “Valsts mežs 94660050272” (kadastra
numurs 9466 005 0272) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
9466 005 0273 ir pieļaujama un atbilst attiecīgās teritorijas
aizsardzību un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu prasībām.
Atbilstoši noteikumu Nr. 776 8.1. apakšpunktam Valkas
novada pašvaldība 2017. gada 24. aprīlī ir iesniegusi grafisko
ieceres risinājuma plānu ar plānotajām darbībām, taku ilustratīvo
izvietojuma karti, kā arī skaidrojumu plānotajām darbībām
saskaņā ar noteikumu Nr. 776 8.2. apakšpunktu.
Tā kā zemes gabalā plānotā darbība ir vērsta uz dabas un
vides objektu izveidošanu, izvietošanu un uzturēšanu, tā neatbilst
tematiskā parka definīcijai, tāpēc nav nepieciešams sākotnējās
ietekmes uz vidi novērtējums. Plānotais parks saglabās
konkrētajā apvidū esošo dabas un kultūrvēsturiskās vērtības, kas
tiks piemērotas atpūtai un izziņai.
Valkas novada dome 2017. gada 19. aprīļa izziņā Nr. 146/17/5 apliecināja, ka saskaņā ar spēkā esošo Valkas novada
teritorijas plānojumu (apstiprināts 2016.gada 29.decembrī,
protokols Nr.15, 6.§) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
9466 005 0273 atrodas lauksaimniecības un meža teritorijas
funkcionālajā zonējumā. Minētajos zonējumos viens no
galvenajiem izmantošanas veidiem ir publiskā ārtelpa (ar
labiekārtojumu vai bez tā), bet viens no papildizmantošanas
veidiem ir tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve. Tādējādi plānotā
Mežaparka ierīkošana atbilst Valkas novada teritorijas
plānojumam.
Valkas novada pašvaldība ir veikusi visas nepieciešamās
darbības, kas saistītas ar valsts meža zemes atsavināšanu, –
iesniegti visi nepieciešamie dokumenti atbilstoši noteikumu
Nr. 776 5. punktam, nekustamā īpašuma “Valsts mežs
94660050272” ar kadastra numuru 9466 005 0272 sastāvā
ietilpstošā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0273
ir kadastrāli uzmērīta, zemes vienības daļas nodalītas apvidū,
izgatavoti zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāni,
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mežaudze ir novērtēta un mežs – inventarizēts.
Atbilstoši Valsts meža dienesta izziņai par Meža un meža
zemes novērtējums zemes kadastrālās vērtības un mežaudzes
vērtības noteikšanu 2017.gadā zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 9466 005 0273 ietilpstošās meža zemes mežaudzes
vērtība noteikta 17 688 euro apmērā.
No nekustamā īpašuma “Valsts mežs 94660050272” ar
kadastra Nr. 9466 005 0272 ir nodalīta zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 9466 005 0273 13,58 ha platībā, un 2018.gada
5.janvārī izveidots jauns nekustamais īpašums „Lustiņdruva”
(kadastra Nr.9466 005 0304) (turpmāk – nekustamais īpašums
„Lustiņdruva”), kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9466 005 0273 (Valkas rajona tiesas zemesgrāmatu
nodalījums Nr.100000574396)
Pēc Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas datiem, nekustamā īpašuma „Lustiņdruva” sastāvā
ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9466 005
0273 lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
Atbilstoši zemes vienību platības sadalījumam pa
lietošanas veidiem nekustamā īpašuma „Lustiņdruva” sastāvā
ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9466 005
0273 (13,58 ha kopplatībā) 7,98 ha aizņem meži, 3,69 ha –
lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,24 ha – ūdens objektu
zeme, 0,28 ha – zeme zem ceļiem un 1,39 ha – pārējā zeme.
3. Projekta
izstrādē Zemkopības ministrija un akciju sabiedrība „Latvijas valsts
iesaistītās institūcijas meži”,
un
publiskas Valkas novada pašvaldība
personas
kapitālsabiedrības
4. Cita informācija
Nav.
II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un
administratīvo slogu
1. Sabiedrības mērķgrupas, kuras Nav.
tiesiskais regulējums ietekmē
vai varētu ietekmēt
2. Tiesiskā regulējuma ietekme Nekustamais īpašums „Lustiņdruva” ir apgrūtināts ar
uz tautsaimniecību un
lietu tiesībām – biosfēras rezervāta neitrālās zonas
administratīvo slogu
teritorija (13,58 ha); īpaši aizsargājams meža iecirknis
(4,59 ha); sanitārās aizsargjoslas teritorija ap kapsētu
(1,93 ha); no 10 līdz 25 km garas dabiskas ūdensteces
vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas
teritorija lauku apvidos (2,01 ha); dabiskas ūdensteces
vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas
teritorija pilsētās un ciemos (0,05 ha); ekspluatācijas
aizsargjoslas teritorija gar valsts reģionālajiem
autoceļiem lauku apvidos (1,23 ha); ekspluatācijas
aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un
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pašvaldību autoceļiem lauku apvidos (0,2 ha);
ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko
tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar
nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (0,5 ha);
ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu
gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo
spriegumu līdz 20 kilovoltiem (0,17 ha); ekspluatācijas
aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu
līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20
kilovoltiem (0,01 ha); ekspluatācijas aizsargjoslas
teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (0,01ha);
ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu
sadales iekārtu (0,001 ha) un nostiprināts beztermiņa
elektropārvades līnijas personālservitūts ar tiesībām
ierīkot, lietot un attīstīt, tostarp rekonstruēt, renovēt un
remontēt elektropārvades kabeļu līniju zemes vienībā
ar kadastra apzīmējumu 94660050273, kuras servitūta
garums ir 0,0035 km, servitūta platums – 2 m. Tiesības
ieguvējs:
AS
“Sadales
tīkls”,
reģistrācijas
Nr.40003857687. Ieraksts pārnests no Kārķu pagasta
zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000489996 (žurnāls
Nr.300003923003).
Dabas aizsardzības pārvalde 2017. gada
13.septembra vēstulē Nr. 3.15/702/2017-N-E ir
sniegusi atzinumu, ka plānotā valsts meža zemes
atsavināšana Valkas novada Kārķu pagasta nekustamā
īpašuma “Valsts mežs 94660050272” (kadastra
numurs 9466 005 0272) zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 9466 005 0273 ir pieļaujama un atbilst
attiecīgās teritorijas aizsardzību un izmantošanu
regulējošo normatīvo aktu prasībām.
Aizsargjoslu veidus un to funkcijas, kā arī
saimnieciskās darbības aprobežojumus aizsargjoslās
reglamentē Aizsargjoslu likums. Tādējādi Valkas
novada pašvaldībai kā nekustamā īpašuma īpašniekam
būs saistoši un jāievēro Aizsargjoslu likumā noteiktie
vispārīgie
aprobežojumi,
kā
arī
konkrētajai
aizsargjoslai noteiktie aprobežojumi.
Pēc Ministru kabineta rīkojuma projekta
pieņemšanas un nodošanas un pieņemšanas akta
parakstīšanas akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”
grozīs ar medību sporta klubu "KĀRĶI" (reģ. Nr.
40008015517) noslēgto medību tiesību nomas līgumu,
medību tiesību nomas platības samazinot par
atsavināto valsts meža zemes platību. Tiks grozīts arī
mežizstrādes ilgtermiņa līgums, kas noslēgts ar AS
"Strenču
mežrūpniecības
saimniecība"
(reģ.
Nr.40003009124) un zemes nomas līgumi, kuru mērķis
ir iznomāt zemi lauksaimnieciskajai ražošanai. Valkas
novada dome 2017.gada 20. oktobra Valkas novada
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domes lēmumā apņemas pāratjaunot minētos līgumus.
Nav.
3. Administratīvo izmaksu
monetārs novērtējums
4. Atbilstības izmaksu monetārs Nav.
novērtējums
Nav.
5. Cita informācija

III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Turpmākie trīs gadi (euro)
n-gads
n+1
n+2
n+3
izmaiņas
izmaiņas,
izmaiņas, izmaiņas,
kārtējā
salīdzinot
salīdzinot salīdzinot
saskaņā
saskaņā
saskaņā
gadā,
ar vidēja
ar vidēja ar vidēja
Rādītāji
ar valsts
ar vidēja
ar vidēja
salīdzinot
termiņa
termiņa termiņa
budžetu
termiņa
termiņa
ar valsts
budžeta
budžeta budžeta
kārtējam
budžeta
budžeta
budžetu
ietvaru
ietvaru ietvaru
gadam
ietvaru
ietvaru
kārtējam
n+1
n+2
n+2
gadam
gadam
gadam
gadam
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta
ieņēmumi
1.1. valsts
pamatbudžets, tai
skaitā ieņēmumi no
maksas
pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi
1.2. valsts speciālais
budžets
1.3. pašvaldību
budžets
2. Budžeta izdevumi
2.1. valsts
pamatbudžets
2.2. valsts speciālais
budžets
2.3. pašvaldību
budžets
3. Finansiālā
ietekme
3.1. valsts
pamatbudžets
3.2. speciālais
budžets
ZManot_160418_Valka
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3.3. pašvaldību
budžets
4. Finanšu līdzekļi
papildu izdevumu
finansēšanai
(kompensējošu
izdevumu
samazinājumu
norāda ar "+" zīmi)
5. Precizēta
finansiālā ietekme
5.1. valsts
pamatbudžets
5.2. speciālais
budžets
5.3. pašvaldību
budžets
6. Detalizēts
ieņēmumu un
izdevumu aprēķins
(ja nepieciešams,
detalizētu ieņēmumu
un izdevumu
aprēķinu var
pievienot anotācijas
pielikumā)
6.1. detalizēts
ieņēmumu aprēķins
6.2. detalizēts
izdevumu aprēķins
7. Amata vietu skaita
izmaiņas
8. Cita informācija Rīkojuma projektam nav ietekmes uz valsts budžetu, jo papildu līdzekļi
no valsts budžeta nav nepieciešami. Valkas novada pašvaldība segs
izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma „Lustiņdruva”
pārreģistrāciju uz Valkas novada pašvaldības vārda.
IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu
Projekts šo jomu neskar.
V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Projekts šo jomu neskar.
VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes
1. Plānotās sabiedrības
Informācija
par
rīkojuma
projektu
līdzdalības un komunikācijas Zemkopības
ministrijas
tīmekļa
ZManot_160418_Valka
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aktivitātes saistībā ar projektu (www.zm.gov.lv) sadaļā „Sabiedriskā apspriešana”,
nodrošinot sabiedrības pārstāvjiem iespēju rīkojuma
projekta izstrādes gaitā sniegt viedokļus.
2. Sabiedrības līdzdalība projekta Nav.
izstrādē
3. Sabiedrības līdzdalības
Nav.
rezultāti
4. Cita informācija
Nav.

1.

2.

3.

VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana
un tās ietekme uz institūcijām
Projekta
izpildē
iesaistītās Projekta
izpildi
nodrošinās
Zemkopības
institūcijas
ministrija, akciju sabiedrība “Latvijas valsts
meži” un Valkas novada pašvaldība.
Projekta izpildes ietekme uz Rīkojuma projekta izpilde neietekmē pārvaldes
pārvaldes
funkcijām
un funkcijas un uzdevumus, tās netiek paplašinātas
institucionālo struktūru.
vai sašaurinātas. Jaunas institūcijas saistībā ar
Jaunu institūciju izveide, esošu rīkojuma projekta izpildi netiek radītas, un
institūciju
likvidācija
vai rīkojuma projekts neparedz arī esošu institūciju
reorganizācija, to ietekme uz likvidāciju vai reorganizāciju. Rīkojuma projekta
institūcijas cilvēkresursiem.
izpildi var nodrošināt esošajās institūcijās ar tām
pieejamiem resursiem.
Cita informācija

Zemkopības ministrs
Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

Neimane 67027459
Liga.Neimane@zm.gov.lv
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Jānis Dūklavs

Dace Lucaua

