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Latvijas Pašvaldību savienība ir saņēmusi Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavoto Ministru kabineta 
rīkojuma projektu „Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību 
nodošanu Jēkabpils novada pašvaldības valdījumā”, kurā paredzēts, 
atsaucoties uz Tieslietu ministrijas 2012. gada 23. novembra vēstuli (bez 
numura) „Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes nomu”, izveidot jaunu 
normatīvajos aktos nenostiprinātu pieeju rezerves zemes nodošanai 
pašvaldībām valdījumā – ar ikreizēju VARAM gatavotu Ministru kabineta 
rīkojuma projektu. Uzskatām šādu pieeju par nepamatotu, nevajadzīgi 
birokratizētu un lauksaimniecības zemju efektīvu un ilgtspējīgu izmantošanu 
neveicinošu.  

Uzskatām, ka šajā konkrētajā gadījumā Jēkabpils novada pašvaldībai 
saskaņā ar spēkā esošo 2009. gada 1. septembra Ministru kabineta noteikumu 
Nr. 996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu 
zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij 
un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 13. punktu savs lēmums 
jānosūta Valsts zemes dienestam, kurš, pārliecinājies, ka Ministru kabinets 
nav izdevis rīkojumu par šīs zemes piekritību valstij, aktualizē kadastra 
informācijas sistēmas datus. Tālāk Jēkabpils novada pašvaldība kā minētās 
zemes valdītājs to drīkst nodot īstermiņa nomā. Pats par sevi saprotams, ka 
jebkurš jauns likums var grozīt pašreizējo juridisko situāciju ar visām no tā 
izrietošajām sekām. 
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Balstoties uz augstāk teikto, iesakām Jēkabpils novada domei 

rīkoties saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, bet VARAM - atsaukt Ministru 
kabineta rīkojuma projektu. 
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