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Rīga 
05.08.2013. Nr. 0620131448/A1162 
 

Tieslietu ministrijai 
 
 

Par Ministru prezidenta 2013. gada 14. janvāra 
rezolūcijas Nr. 90/SAN-2129/236 izpildi 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
2013. gada 1. augustā plkst. 9:43 no e-pasta adreses 
Jekaterina.Macuka@TM.GOV.LV saņemto Tieslietu ministrijas sagatavoto 
atbildes projektu (turpmāk – vēstules projekts) Ministru prezidentam par 
Iedzīvotāju reģistrā reģistrēto/deklarēto adrešu viennozīmīgu sasaisti ar 
kadastra objektiem, kas sagatavots, izpildot Ministru prezidenta 2013. gada 
2. maija rezolūcijā Nr. 90/SAN-2129/5262, SAN-2143/5263 (2013-UZD-415) 
doto uzdevumu sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību konstruktīvi risināt 
LPS 2013. gada 29. aprīļa vēstulē Nr. 0320130788/A671 minētos jautājumus 
un iesniegt ar Latvijas Pašvaldību savienību saskaņotu informāciju par 
plānotajiem uzdevumu izpildes termiņiem.  

Vēstules projektā nav sniegtas atbildes uz šādiem LPS 2013. gada 
29. aprīļa vēstulē Nr. 0320130788/A671 minētajiem jautājumiem: 

1. Joprojām nav izpildīts Ministru kabineta 2011. gada 8. novembra 
sēdes protokollēmums (Nr. 66, 31. § 10. punkts), ar kuru Tieslietu 
ministrijai un Iekšlietu ministrijai tika uzdots nodrošināt Informatīvā 
ziņojuma 1. pielikumā minēto pasākumu īstenošanu, tai skaitā 
„Iedzīvotāju reģistra, adrešu reģistra un kadastra reģistra datu 
sasaisti, lai nodrošinātu viennozīmīgu deklarēto/reģistrēto 
dzīvesvietu sasaisti ar kadastra objektiem, t.sk. telpu grupām”. 

2. Nevienā normatīvajā aktā privātpersonām nav noteikts pienākums 
atkārtoti deklarēt savu adresi, ja viņi nav mainījuši dzīvesvietu, 
tādējādi Iedzīvotāju reģistrā ir reģistrētas/ deklarētas adreses pirms 
atbilstošo adrešu reģistrēšanas Adrešu reģistrā. Daudzas Iedzīvotāju 
reģistrā reģistrētās adreses personām nav mainījušās vēl kopš brīža, 
kad Latvija ieguva neatkarību, un uz tām neattiecas vēstules 
projektā paustais, ka personas varot deklarēt savu adresi tikai tādās 
adresēs, kurām piešķirts unikālais adresācijas objekta kods.  

 
Kategoriski nepiekrītam vēstules projektā norādītajam, ka pašvaldībām būtu 
jāveic iedzīvotāju „pārdeklarēšana” (Tieslietu ministrijas atbildes vēstulē 
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lietotais termins!) tādās adresēs, kādās kādam varētu šķist, ka iedzīvotāji 
sākotnēji ir deklarējuši savu adresi. Piemēram, tikai pati persona var noteikt, 
kurā no dzīvokļiem ir tās adrese, ja persona iepriekš deklarējusi dzīvesvietu 
mājā, nenorādot dzīvokli, utt. Tāpat neizprotam, kādā veidā pašvaldība pēc 
atsevišķu adrešu piešķiršanas ēkām, kurām līdz šim ir bijusi viena adrese 
(piemēram, konkrēta sādža), kas arī Iedzīvotāju reģistrā bijusi reģistrēta kā 
dzīvesvietas adrese vairākām personām, varētu iedzīvotājus „pārdeklarēt”. 
Atbildes projektā nav sniegta nekāda informācija par personām, kurām 
Iedzīvotāju reģistrā vispār nav reģistrēta adrese vai reģistrētā adrese sastāv 
tikai no adresācijas elementa „pašvaldība”, jo iepriekšējā adrese ir anulēta, bet 
jauna nav deklarēta. Arī šajos gadījumos neizprotam, kādā veidā pašvaldība 
varētu minētajām personām „pārdeklarēt” jaunu adresi.  

 
Vēstules projektā nav sniegtas atbildes, kā arī joprojām nav izpildīti 

šādi Latvijas Pašvaldību savienības 20.06.2013. vēstulē  
Nr. 0620131448/A907 paustie lūgumi, kurus izteicām pirms Jūsu organizētās 
sanāksmes un kurus lūdzam tomēr izpildīt: 
1) Steidzami nodrošināt 2010. gada 18. jūnija Latvijas Pašvaldību 
savienības un Tieslietu ministrijas sarunās nolemto (protokola pirmās daļas 
7. punkta 4. apakšpunkts – „puses vienojas, ka dzīvokļa numuru nosaka 
īpašnieks”, skatīt arī protokola II daļas 7. punktu). Kā arī nodrošināt 
2011. gada 1. jūlija Latvijas Pašvaldību savienības un Tieslietu ministrijas 
sarunās nolemto (protokola pirmās daļas 1. punkts – „puses vienojas, ka 
adresācijas elementu dzīvokļa numuru nosaka īpašnieks (jaunos projektos – 
saskaņā ar būvprojektu) atbilstoši tehniskajām prasībām, nepieciešamības 
gadījumā konsultējoties ar jomas profesionāļiem (arhitektu)”). 
2) Ņemot vērā iepriekšējā punktā minēto, lūdzam pirms sanāksmes 
sagatavot informāciju, kā Valsts zemes dienests līdz 01.01.2014. nodrošinās 
visām telpu grupām, kam nav piešķirts adresācijas elements, telpu grupas 
numuru. Uzsveram, ka nav pieņemami gadiem ilgi nepildīt panāktās norunas, 
pārliekot atbildību uz pašvaldībām.  
3) Ņemot vērā Jūsu minēto, ka daudzām personām Iedzīvotāju reģistrā 
norādītā deklarētās dzīvesvietas adrese neatbilst Valsts adrešu reģistrā 
reģistrētajai adresei, lūdzam pirms sanāksmes sagatavot informāciju, kā tiks 
nodrošināts, ka pēc adreses reģistrācijas Valsts adrešu reģistrā tā tikšot 
precizēta arī Iedzīvotāju reģistrā. Jūsu minētais, ka it kā pašvaldība varētu 
pārdeklarēt personas precizētajās adresēs, neatbilst patiesībai, jo pašvaldība 
nevar zināt, kurā no ēkām (piemēram, ja divām ēkām ir bijusi vienāda adrese 
vai ciemā ēkām nav bijušas adreses vispār) persona dzīvo.  
4) Tāpat pirms sanāksmes lūdzam sagatavot informāciju, kādā veidā tās 
deklarētās/ reģistrētās adreses, kas Iedzīvotāju reģistrā deklarētas/ reģistrētas 
pirms Adrešu reģistra izveides, vai tās adreses, kuras nav mainījušās kopš 
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma pieņemšanas, (pieraksta adreses) ir tikušas 
un tiks sasaistītas ar kadastra objektiem. Nevienā normatīvajā aktā 
privātpersonām nav noteikts pienākums atkārtoti deklarēt savu adresi, ja viņi 
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nav mainījuši savu dzīvesvietu, tādējādi Iedzīvotāju reģistrā ir 
reģistrētas/ deklarētas adreses pirms atbilstošo adrešu reģistrēšanas Adrešu 
reģistrā. Daudzas Iedzīvotāju reģistrā reģistrētās adreses personām nav 
mainījušās vēl kopš brīža, kad Latvija ieguva neatkarību, tātad uz tām 
neattiecas Tieslietu ministrijas 13.03.2013. vēstulē Nr. 1-10/1041 teiktais, ka 
personas varot deklarēt savu adresi tikai tādās adresēs, kurām piešķirts 
unikālais adresācijas objekta kods.  
5) Tāpat pirms sanāksmes lūdzam sagatavot papildu informāciju, 
norādot visām ēkām (kurām Jūsu vēstules pielikumā ir norādīts, ka 
pašvaldības it kā neesot piešķīrušas adreses) Kadastra reģistrā vai Kadastra 
reģistra vēsturiskajos datos, vai Valsts zemes dienesta arhīvu materiālos 
norādītās adreses vai Zemesgrāmatā norādīto atrašanās vietu. 
6)  Tāpat pirms sanāksmes lūdzam sagatavot papildu informāciju, 
norādot visām ēkām (kurām Jūsu vēstules pielikumā ir norādīts, ka it kā viena 
adrese esot vairākām ēkām) Kadastra reģistrā vai Kadastra reģistra 
vēsturiskajos datos, vai Valsts zemes dienesta arhīvu materiālos norādītās 
adreses vai Zemesgrāmatā norādīto atrašanās vietu, kā arī papildu 
informāciju – kādā veidā Tieslietu ministrijas uzturētajos reģistros ir bijis 
iespējams reģistrēt vienu atrašanās vietu vairākām ēkām. 
 

Informējam – ja pēc būtības netiks viennozīmīgi sasaistītas visas 
adreses, kas ir reģistrētas/ deklarētas Iedzīvotāju reģistrā, netiks izpildīts arī 
Ministru kabineta 2012. gada 18. septembra sēdes protokollēmuma (Nr. 52, 
33. § 8.2. apakšpunkts) uzdevums – „nodrošināt likuma „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 5. panta 1. divi prim daļā noteiktā atvieglojuma daudzbērnu 
ģimenēm piemērošanai nepieciešamā savietotāja izveidi un informācijas 
sniegšanu pašvaldībām līdz 2013. gada 31. decembrim”. Minētās daudzbērnu 
ģimeņu atlaides piemērošanai valsts informācijas sistēmām ir jāspēj savietot 
katru Iedzīvotāju reģistrā reģistrēto/ deklarēto adresi ar atbilstošo kadastra 
telpu grupu. Pretējā gadījumā ir jāgroza likums „Par nekustamā īpašuma 
nodokli” un jānosaka, ka atlaide pienāksies tikai tām daudzbērnu ģimenēm, 
kuru atbilstošie ģimenes locekļi būs deklarējuši savu dzīvesvietu adresēs, 
kurām ir piešķirts unikāls adresācijas objekta kods. 

 
Mūsu ieskatā nav pieņemami, ka valsts institūcijas nepiedāvā precīzus 

risinājumus, lai gan atzīst: „Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes rīcībā 
esošās informācijas, ap 27 000 personām Iedzīvotāju reģistrā norādītā 
deklarētās dzīvesvietas adrese neatbilst VAR reģistrētajai adresei. Ņemot vērā 
minēto, minētajā grupā var būt arī atsevišķas daudzbērnu ģimeņu adreses, 
kādēļ ģimenes varētu nesaņemt piemērotu nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta 
pirmās daļas 1.² punktam.” 
 

Lūdzam izpildīt pēc būtības Ministru prezidenta 2013. gada 2. maija 
rezolūcijā Nr. 90/SAN-2129/5262, SAN-2143/5263 (2013-UZD-415) doto 



 

 

4 
uzdevumu vai arī steidzami iesniegt grozījumus likumā „Par nekustamā 
īpašuma nodokli”, nosakot, ka atlaide pienāksies tikai tām daudzbērnu 
ģimenēm, kuru atbilstošie ģimenes locekļi būs deklarējuši savu dzīvesvietu 
adresēs, kurām ir piešķirts unikāls adresācijas objekta kods. 
 
 
 
 
Priekšsēdis Andris Jaunsleinis 
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Sanita Šķiltere 67326633, 26313528 
sanita.skiltere@lps.lv 
 
  
 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


