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Biedrībai “Meža īpašnieku kooperācijas atbalsta centrs” 

“Dīķenieki”, Alsungas novadā, LV -3306 

info@mezsaimnieks.lv  

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – ministrija) 

2018. gada 6. aprīlī saņēma biedrības “Meža īpašnieku kooperācijas atbalsta centrs” 

(turpmāk – biedrība) 2018. gada 3. aprīļa iesniegumu, kurā lūgts izteikt viedokli par to, 

vai biedrībai pamatoti atteikts deleģēt pārstāvi Vides konsultatīvajā padomē (turpmāk – 

padome), kā arī izteikts lūgums nosūtīt biedrībai protokolu, kurā tika izskatīts šis 

jautājums.  

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 27. marta noteikumu Nr. 209 “Vides 

konsultatīvās padomes nolikums” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 209) 2. punktu 

padomei ir noteiktas šādas funkcijas: 

1) sekmēt normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu sagatavošanu 

jautājumos, kas skar vides politiku; 

2) veicināt sadarbību un informācijas apmaiņu vides jomā starp atsevišķām 

personām un sabiedrību kopumā, kā arī valsts iestādēm un pašvaldībām. 

Būtiski, ka padomes lēmumiem ir ieteikumu raksturs.  

Paskaidrojam, ka ministrija savas kompetences ietvaros izvērtēja biedrības 

2018. gada 10. janvāra iesniegumu par pārstāvja deleģēšanu padomē, kā arī pievienotos 

dokumentus un secināja, ka biedrības pamatdarbība ir veicināt un atbalstīt meža 

īpašnieku kooperācijas kustību Latvijā. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 14. panta 

(turpmāk – likums) pirmajā daļā minēto, ministrija sadarbībā ar ieinteresētajām 

biedrībām un nodibinājumiem, kuru mērķis saskaņā ar statūtiem ir vides aizsardzība, 

izveido padomi.  Savukārt likuma 1. panta 18. punkts noteic, ka vides aizsardzība ir 

pasākumu kopums vides kvalitātes saglabāšanai un dabas resursu ilgtspējīgas 

izmantošanas nodrošināšanai. Ministrija konstatēja, ka biedrības statūtos noteiktie mērķi 

neietver vides aizsardzību šī likuma izpratnē. Informējam, ka ministrija, nevis padome 

pieņēma lēmumu atteikt biedrībai piedalīties padomes vēlēšanās un par to netika 

organizēta sēde, līdz ar to nav sagatavots protokols par šī lēmuma pieņemšanu.  

Likuma 14. panta otrajā daļā noteikts, ka padome veicina iespējami plašāku 

sabiedrības iesaistīšanu ar vidi saistītu lēmumu pieņemšanā, sadarbību un informācijas 

apmaiņu vides jomā starp ikvienu personu un sabiedrību kopumā, valsts iestādēm un 

pašvaldībām, kā arī sekmē priekšlikumu sniegšanu jautājumos, kas saistīti ar vides 
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politikas izstrādi un īstenošanu un attiecīgu normatīvo aktu vai plānošanas dokumentu 

sagatavošanu. Atbilstoši MK noteikumu Nr. 209 18. punktam padomes sēdes ir atklātas 

un tajās var piedalīties jebkuras biedrības vai nodibinājuma pārstāvis, kā arī iesniegt 

savus priekšlikumus sēdes darba kārtībai padomes priekšsēdētājam.   

Ievērojot minēto, aicinām iesaistīties padomes darbā un aktivitātēs un sekot 

aktualitātēm ministrijas tīmekļvietnē https://ej.uz/zbgv   sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”, 

kurā ir atrodams arī padomes 2018. gada 18. janvāra protokols par vēlēšanu norisi un 

rezultātiem, kuru pievienojam arī pielikumā. 

 

 

Pielikumā: Vides konsultatīvās padomes 2018. gada 18. janvāra protokols.   

  

 

Ar cieņu 

Valsts sekretāra p.i., 

valsts sekretāra vietnieks        S.Cakuls 
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