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LPSatz_290813_VSS-1503precizets, Par Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par 
saimnieciskās darbības ierobežojumiem, par kuriem pienākas kompensācija, tās izmaksas nosacījumiem, 
kārtību un apmēru” 

 

Rīga 
29.08.2013. Nr. 0720131785/A1272 
Uz precizēto TAP VSS-1503 
 

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 piecu dienu 
saskaņošanai atsūtīto VSS-1503 (27.08.2013., Nr. 3.18-4/8020) Ministru 
kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par saimnieciskās darbības 
ierobežojumiem, par kuriem pienākas kompensācija, tās izmaksas 
nosacījumiem, kārtību un apmēru”, jo ir šādi iebildumi precizētajām punktu 
redakcijām: 

1. 9. punktam „Zemes īpašnieks iesniedz iesniegumu par kompensācijas 
saņemšanu saskaņā ar šo noteikumu pielikumu (turpmāk arī – 
iesniegums) Dabas aizsardzības pārvaldei vai pašvaldības domei, vai, ja 
pašvaldība ir pilnvarojusi, tad pašvaldības noteiktai institūcijai (ja īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju izveidojusi pašvaldība) (turpmāk – 
atbildīgā institūcija), jo svarīgāks nosacījums par „pašvaldība ir 
pilnvarojusi” ir nosacījums „ja īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
izveidojusi pašvaldība”.  
Punktu izteikt redakcijā: „Zemes īpašnieks iesniedz iesniegumu par 
kompensācijas saņemšanu saskaņā ar šo noteikumu pielikumu (turpmāk 
arī – iesniegums) Dabas aizsardzības pārvaldei vai, ja īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju izveidojusi pašvaldība, pašvaldības 
domei, vai pašvaldības pilnvarotai pašvaldības institūcijai (turpmāk – 
atbildīgā institūcija). 

2. 11. punktam, jo, ņemot vērā ĪADT skaitu un gadījumus, kuros 
jāiesniedz iesniegums par kompensāciju Dabas aizsardzības pārvaldē 
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un kuros – pašvaldībā, jāmaina vietām 11.1. un 11.2. apakšpunkts. 
11. punktu izteikt redakcijā:  
11. Iesniegumu par kompensācijas saņemšanu var iesniegt: 
11.1. Dabas aizsardzības pārvaldē – klātienē vai tiešsaistes datu 
pārraides režīmā;  
11.2. attiecīgajā pašvaldības domē vai pašvaldības pilnvarotai 
pašvaldības institūcijai – klātienē. 

3. Anotācijas II sad. 5. punktam „Noteikumu projekts nosaka, ka zemes 
īpašniekam, lai saņemtu atbalsta maksājumu, ir jāiesniedz iesniegums 
par atbalsta maksājuma saņemšanu Dabas aizsardzības pārvaldē vai 
pašvaldībā, vai pašvaldības noteiktajā institūcijā (turpmāk – atbildīgā 
institūcija)”, jo nav norādīts, kādos gadījumos iesniegums jāiesniedz 
pašvaldībā, kā arī cik šobrīd varētu būt šādu gadījumu (cik ir 
pašvaldību izveidotu aizsargājamo teritoriju, to kopplatība, noteiktie 
ierobežojumi, par kuriem pienākas kompensācija).   

4. Anotācijas III sad. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un 
pašvaldību budžetiem, jo nav norādīta ietekme uz pašvaldību budžetu. 
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