
 LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBA 
   

 Mazā Pils iela 1, Rīga, LV-1050  Nod. maks. kods: LV40008020804 
Tālr. 67226536, fakss 67212241  Nor. konts LV53UNLA0001001700906 

 e-pasts: lps@lps.lv    AS "SEB banka" 
 www.lps.lv    kods UNLALV2X 

 

LPSatz_10072014_VSS-591_Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts nekustamā īpašuma 
nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā” 

 

Rīga 
10.07.2014. Nr. 0620141918/A1410 
Uz TAP VSS-591 
 

Izglītības un zinātnes ministrijai 
 

 
Par Ministru kabineta rīkojuma projektu 
“Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu 
Zemkopības ministrijas valdījumā” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi un nesaskaņo Ministru 
kabineta rīkojuma projektu “Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu 
Zemkopības ministrijas valdījumā”, jo ir šādi iebildumi: 

2014. gada 25. februāra Ministru kabineta sēdē (prot. nr. 12, 18. par.) 
tika skatīts Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotais Ministru kabineta 
rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Zemkopības 
ministrijas valdījumā” (TA-37). Šajā Ministru kabineta sēdē Ministru kabinets 
nolēma iesniegto rīkojuma projektu nepieņemt un uzdeva Valsts kancelejai 
izbeigt tā kontroli.  

Vienlaikus Ministru kabineta sēdes protokollēmumā tika noteikts, ka, 
ņemot vērā Kokneses novada domes 2014. gada 24. februāra ārkārtas sēdes 
lēmumu un Zemkopības ministrijas izteikto viedokli, Izglītības un zinātnes 
ministrijai pēc Ministru kabineta 2006. gada 19. septembra noteikumos 
nr. 776 “Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība” un Ministru kabineta 
2013. gada 5. marta noteikumos nr. 123 “Noteikumi par parku un mežaparku 
izveidošanu mežā un to apsaimniekošanu” norādīto dokumentu un 
informācijas saņemšanas no Kokneses novada pašvaldības jāsagatavo un 
noteiktā kārtībā jāiesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projekts 
par valsts nekustamā īpašuma “Riemeru–Silavu meži” (nekustamā īpašuma 
kadastra nr. 3246 003 0077) Bebru pagastā, Kokneses novadā, nodošanu 
Kokneses novada pašvaldības īpašumā parku un mežaparku ierīkošanai un 
uzturēšanai.	  

Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā īpašuma 
nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā” (VSS-591), kas izsludināts 
2014. gada 26. jūnija Valsts sekretāru sanāksmē, ir identisks tam Ministru 
kabineta rīkojuma projektam, kas netika pieņemts 2014. gada 25. februāra 
Ministru kabineta sēdē. Ņemot vērā minēto, uzskatām, ka ir jārespektē un 
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jāpilda Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra sēdes protokollēmums 
(prot. nr. 12, 18. par.), kā arī jāpilda minētajā protokollēmumā dotais 
uzdevums. 

Turklāt Izglītības un zinātnes ministrija Ministru kabineta rīkojuma 
projekta “Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Zemkopības ministrijas 
valdījumā” (VSS-591), kas izsludināts 2014. gada 26. jūnija Valsts sekretāru 
sanāksmē, sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) nesniedz 
skaidrojumu par apstākļiem, kas ir mainījušies kopš 2014. gada 25. februāra 
Ministru kabineta lēmuma, un par to, kādi šķēršļi liedz izpildīt šīs Ministru 
kabineta sēdes (prot. nr. 12, 18. par., 2. punkts) protokollēmumā nolemto. 
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