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Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 

 
 

Par Ministru kabineta noteikumu 
projektu „Noteikumi par saimnieciskās 
darbības ierobežojumiem, par kuriem 
pienākas kompensācija, tās izmaksas 
nosacījumiem, kārtību un apmēru” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi un nesaskaņo Ministru 
kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par saimnieciskās darbības 
ierobežojumiem, par kuriem pienākas kompensācija, tās izmaksas 
nosacījumiem, kārtību un apmēru”, jo ir šādi iebildumi: 

1. noteikumu nosaukumam, jo tajā nav norādes, kādās teritorijās par 
saimnieciskās darbības ierobežojumiem pienākas kompensācija;  

2. 1. punkta redakcijai, jo tajā nav norādes, kādās teritorijās un kādu 
institūciju izveidotās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās par 
saimnieciskās darbības ierobežojumiem pienākas kompensācija; 

3. 2. punkta redakcijai, jo grūti uztverama jautājuma būtība – kādās 
teritorijās (arī kādu institūciju izveidotās) pienākas kompensācija. 
Ieteikums – sākt ar vārdiem „Aizsargājamās teritorijās, kuras nav 
Eiropas nozīmes aizsargājamas dabas teritorijas (Natura 2000) 
(turpmāk – Natura 2000 teritorijas), ...”;  

4. 5.2. punktam, ka „zemes robežas starp vairāku zemes īpašnieku vai 
tiesisko valdītāju īpašumiem ierīkotas atbilstoši Nekustamā īpašuma 
valsts kadastra likumā un Civillikumā noteiktajām prasībām”, jo 
jāprecizē, kādos gadījumos un kādam nolūkam vajadzīgs šis 
apliecinājums, kā arī apliecinājums tieši no zemes īpašnieka, kurš 
nebūt nav kompetents šajā jautājumā; 

5. 5.5. punktam „par zemesgabalu nav saņemta kompensācija no 
Eiropas Savienības fondu līdzekļiem”, jo nav precizēts laika posms; 
6. 14. punktam, ka „Iesniedzējam ir pienākums divu nedēļu 
laikā no iesnieguma iesniegšanas brīža rakstveidā informēt atbildīgo 
institūciju par izmaiņām iesniegumā norādītajā informācijā”, jo no 
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punkta redakcijas noprotams, ka minētais jādara vienmēr un visos 
gadījumos; 

7. 16. punktā „Lēmumu par kompensācijas piešķiršanu vai atteikumu 
piešķirt kompensāciju atbildīgā institūcija pieņem trīs mēnešu laikā 
no iesnieguma saņemšanas dienas” noteiktajam termiņam lēmuma 
pieņemšanai un anotācijā norādītajam (nav norādīts noteikumos), ka 
pārvalde nodrošina atbalsta izmaksu triju mēnešu laikā pēc lēmuma 
pieņemšanas par atbalsta maksājuma izmaksu, tādējādi kopā 6 
mēnešu laikā, kas ir pārlieku ilgs periods;  

8.  pielikuma tekstam „Lūdzu piešķirt kompensāciju – ikgadēju atbalsta 
maksājumu par lauksaimnieciskās vai mežsaimnieciskās darbības 
ierobežojumiem saskaņā ar likumu „Par kompensāciju par 
saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās” 
par zemi, kas atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā vai 
mikroliegumā, kas nav Eiropas nozīmes aizsargājama dabas 
teritorija (Natura 2000) (turpmāk – Natura 2000 teritorija), vai 
Natura 2000 teritorijā, kura neatbilst Eiropas Savienības fondu 
līdzekļu saņemšanas nosacījumiem, jo noteikumu tekstā 
mikroliegumi nav minēti un saskaņā ar likumu (3) pantu „Ikgadēju 
atbalsta maksājumu par saimnieciskās darbības ierobežojumiem 
mikroliegumos var izmaksāt normatīvajos aktos par lauku attīstības 
atbalsta piešķiršanu noteiktajā kārtībā no attiecīgo Eiropas 
Savienības fondu līdzekļiem”; 

9.  pielikuma 3. punktam, ka „Zemes robežas starp vairāku zemes 
īpašnieku vai tiesisko valdītāju īpašumiem ierīkotas atbilstoši 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā un Civillikumā 
noteiktajām prasībām”, jo jāprecizē, kādos gadījumos un kādam 
nolūkam vajadzīgs šis apliecinājums, kā arī apliecinājums tieši no 
zemes īpašnieka, kurš nebūt nav kompetents šajā jautājumā; 

10.  anotācijas III daļai „Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu 
un pašvaldību budžetiem”, ka „projekts šo jomu neskar”; 

11.  anotācijas III daļai „Cita informācija”, jo tajā nav dota informācija 
attiecībā uz pašvaldībām.  
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