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Zemkopības ministrijai 

 

 

Par Ministru kabineta noteikumu projektu 

„Prasības veterinārmedicīniskā pakalpojuma 

sniedzējiem un to reģistrācijas un 

reģistrācijas anulēšanas kārtība” 

 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 

noteikumu projektu „Prasības veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējiem 

un to reģistrācijas un reģistrācijas anulēšanas kārtība”, jo ir šādi iebildumi. 

1. Nav ievērots Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 64. pantā 

noteiktais: „Visu veidu norādēs uz kadastra objektu valsts vai 

pašvaldības informācijas sistēmās un dokumentos lieto tam piešķirto 

kadastra numuru vai kadastra apzīmējumu.” Atbilstoši minētā likuma 

1. panta 6) apakšpunktam: „kadastra objekts — Nekustamā īpašuma 

valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nekustamais īpašums kā 

īpašuma objektu kopums, kā arī zemes vienība, būve, telpu grupa un 

zemes vienības daļa.” Noteikumu projektā ir paredzēts reģistrēt 

konkrētos nekustamajos īpašumos veterinārmedicīniskās prakses 

iestādes un veterinārmedicīniskās prakses kabinetus, tātad jāparedz 

precīzas norādes uz konkrētās ēkas un telpu grupas kadastra 

apzīmējumiem. Gadījumos, kad veterinārmedicīniskās prakses iestādes 

un veterinārmedicīniskās prakses kabinets neatrodas visā ēkā vai visā 

telpu grupā, lūdzam papildināt noteikumu projektu, paredzot, ka 

jānorāda precīza veterinārmedicīniskās prakses iestādes un 

veterinārmedicīniskās prakses kabineta platība kvadrātmetros. 

2. Lūdzam papildināt noteikumus, ka atbildīgā iestāde nodod Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmai un pašvaldībām ziņas par 

veterinārmedicīniskās prakses iestāžu un veterinārmedicīniskās prakses 

kabinetu atrašanās ēku kadastra apzīmējumiem, ja prakses iestādes un 

prakses kabineti ir visā ēkā, kadastra apzīmējumu telpu grupai, ja 

prakses iestādes un prakses kabineti atrodas visā telpu grupā, kā arī 

gadījumos, kad prakses iestādes un kabineti atrodas tikai ēkas, kurai 

reģistrēta tikai viena telpu grupa, daļā - tiek nodots gan ēkas kadastra 
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apzīmējums, gan aizņemtā platība, kā arī gadījumos, kad prakses 

iestādes un kabineti atrodas vienas telpu grupas daļā, tiek nodots gan 

telpu grupas kadastra apzīmējums, gan aizņemtā platība. Kā arī 

paredzēt, ka jebkuras izmaiņas prakses iestāžu un kabinetu atrašanās 

vietās un reģistrācijas statusā arī tiek nodotas Nekustamā īpašuma 

valsts kadastra informācijas sistēmai un pašvaldībām, jo īpaši – 

projekta 35. un 36. punktā paredzētajos gadījumos, nedēļas laikā. 

3. Visās vietās, kur noteikumu projektā ir norādītas adreses, lūdzam 

papildināt, ka jābūt norādītam Adrešu reģistra kodam, kā arī adresei 

jābūt reģistrētai Adrešu reģistrā. 

4. Vēršam uzmanību uz to, ka atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likumam vairs netiek izgatavotas inventarizācijas lietas, bet 

tiek izgatavoti būves un telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas 

dokumenti. Lūdzam izvērtēt iespēju atbilstoši labas pārvaldības 

principiem minētos dokumentus saņemt no Valsts zemes dienesta, 

nepieprasot dokumentu kopiju iesniegšanu no privātpersonas. 

 

Minēto datu nodošana pašvaldībām ir nepieciešama atbilstoši Ministru 

kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 495 „Likuma „Par nekustamā 

īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 3. punktam. Gadījumā, ja 

Zemkopības ministrija vienlaikus iesniegs grozījumu Ministru kabineta 

2006. gada 20. jūnija noteikumos Nr. 495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma 

nodokli” normu piemērošanas kārtība”, no 3. punkta svītrojot vārdus „un 

Veterinārmedicīnas likuma 1. panta 8. punktam”, datu nodošana pašvaldībām 

nebūs nepieciešama. 

 

 

 

Priekšsēdis Andris Jaunsleinis 
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Sanita Šķiltere 67326633, 26313528 

sanita.skiltere@lps.lv 
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