Ministru kabineta noteikumu projekta
“Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.714
“Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”
sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)
Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums
Mērķis, risinājums un projekta
spēkā stāšanās laiks
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Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi
Ministru kabineta 2010. gada 3.augusta noteikumos
Nr. 714 „ Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un
uzturēšanas noteikumi” (turpmāk – noteikumu
projekts) sagatavots, lai paplašinātu to personu loku,
kas izvērtē meliorācijas sistēmu bojājumus un
nepieciešamību kopt sistēmas.
Projekts stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā
izsludināšanas
Latvijas
Republikas
oficiālajā
izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
Pamatojums
Zemkopības ministrijas iniciatīva.
Noteikumu projekts sagatavots atbilstoši Meliorācijas likuma
25.pantam.
Zemkopības ministrijā ar Zemkopības ministrijas 2019.gada 27.maija
rīkojumu Nr.76 izveidota darba grupa, lai identificētu un apspriestu
aktuālos problēmjautājumus par apdzīvotu vietu meliorācijā. (turpmāk
– Darba grupa). Darba grupas sēdē, konstatēta nepieciešamība
pilnveidot normatīvos aktus apdzīvoto vietu meliorācijas sistēmu
būvniecībā un pašvaldības amatpersonu kontroles iespējām
meliorācijas sistēmu ekspluatācijā.
Pašreizējā
Pašreiz tās prasības, kas zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam
situācija un
jāievēro meliorācijas sistēmas izmantošanā, kopšanā un saglabāšanā
problēmas, kuru nosaka Ministru kabineta 2010. gada 3.augusta noteikumos Nr. 714
risināšanai tiesību „Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”.
akta projekts
Noteikumu 4.pamts nosaka, ka, lai noteiktu meliorācijas sistēmas
izstrādāts, tiesiskā bojājumus un veiktu kopšanas darbus, zemes īpašnieks vai tiesiskais
regulējuma
valdītājs apseko meliorēto zemi pēc pavasara palu un vasaras plūdu
mērķis un būtība maksimuma beigām un novērtē meliorācijas sistēmas būvju un ierīču
darbību.
Saskaņā ar Meliorācijas likuma 34. pantu administratīvā pārkāpuma
procesu par šā likuma 33. pantā minētajiem pārkāpumiem veic
pašvaldības būvvaldes amatpersona vai pašvaldības vides kontroles
amatpersona.
Līdz ar to noteikumu projektā nepieciešams noteikt, kuras
amatpersonas apseko meliorācijas sistēmas. Noteikumu projekts
nosaka, ka pēc analoģijas meliorācijas sistēmu apsekošanu veic arī
pašvaldības būvvaldes amatpersona vai pašvaldības vides kontroles
amatpersona.
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Projekta izstrādē Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas
iesaistītās
nekustamie īpašumi” (turpmāk- ZMNĪ).
institūcijas un
publiskās
personas
kapitālsabiedrības
Cita informācija Nav.
II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību
un administratīvo slogu
Sabiedrības
Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi
mērķgrupas, kuras pašvaldības, meliorācijas sistēmu īpašnieki.
tiesiskais
regulējums ietekmē
vai varētu ietekmēt
Tiesiskā regulējuma Projekts neparedz administratīvā sloga palielināšanos.
ietekme uz
tautsaimniecību un
administratīvo
slogu
Administratīvo
Nav nepieciešams
izmaksu monetārs
novērtējums
Atbilstības izmaksu Nav.
monetārs
novērtējums
Cita informācija
Nav.

un

III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Projekts šo jomu neskar.
IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu
Projekts virzāms vienotā paketē ar Ministru kabineta noteikumu projektiem:
1) Grozījumi Meliorācijas likumā;
2) Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 329 “Noteikumi par
Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 “Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”;
3) Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija noteikumos Nr.378
“Meliorācijas sistēmas būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēķināšanas,
sadales un norēķinu kārtība un kārtība, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes
koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā, kā arī minēto
izmaksu segšanā”;
4) Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 26.marta noteikumos Nr.128 “Meliorācijas
kadastra noteikumi”.
V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
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Projekts šo jomu neskar.
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VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes
Plānotās sabiedrības līdzdalības un
Sabiedriskā apspriešana. Darba grupā piedalās
komunikācijas aktivitātes saistībā ar
Latvijas pašvaldību savienība, kas atbalsta
projektu
projektu.
Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē Informācija par noteikumu projektu ievietota
Zemkopības
ministrijas
tīmekļvietnes
www.zm.gov.lv sadaļā „Sabiedriskā apspriešana”
un
Ministru
kabineta
tīmekļa
vietnē
www.mk.gov.lv
sadaļā “Ministru
kabineta
diskusiju dokumenti”.
Sabiedrības līdzdalības rezultāti
Ņemti vērā starpinstitīciju meliorācijas darba
grupas ierosinājumi.
Cita informācija
Nav.

VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Projekta izpildē iesaistītās institūcijas
Izpildi nodrošinās pašvaldības
Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām
un institucionālo struktūru. Jaunu institūciju
izveide, esošo institūciju likvidācija vai
reorganizācija, to ietekme uz institūcijas
cilvēkresursiem.
Cita informācija

Zemkopības ministrs

G.Melkins 67027207
Gints.Melkins@zm.gov.lv
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Projekts
neparedz ietekmi
uz
esošajām valsts pārvaldes funkcijām,
ne arī jaunu institūciju izveidi vai
pārmaiņas esošajās institūcijās, vai
pārmaiņas to cilvēkresursos.
Nav.

K. Gerhards

