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Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 

 

 
 
Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
“Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 
4. februāra noteikumos nr. 75 “Noteikumi par 
vides aizsardzības vajadzībām nepieciešamajiem 
nekustamajiem īpašumiem un atsevišķām ar 
nekustamā īpašuma nodokli neapliekamām īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām”” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 
2014. gada 4. februāra noteikumos nr. 75 “Noteikumi par vides aizsardzības 
vajadzībām nepieciešamajiem nekustamajiem īpašumiem un atsevišķām ar 
nekustamā īpašuma nodokli neapliekamām īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām””, jo ir šādi iebildumi: 
 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) aizvien 
nav izpildījusi Ministru kabineta sēdes protokolā (04.02.2014. protokols nr. 7 
31. § 2. punkts) noteikto uzdevumu – VARAM sadarbībā ar Latvijas 
Pašvaldību savienību steidzami nosūtīt pašvaldībām, kuru teritorijā atrodas šī 
protokollēmuma 1. punktā minēto noteikumu 1. pielikumā noteiktās ar 
nekustamā īpašuma nodokli neapliekamās īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijas, nepieciešamo papildu informāciju par attiecīgajām zemes 
vienībām.  
 
LPS piedāvā divus alternatīvus šīs problēmas risinājumus, izsakot attiecīgus 
iebildumus: 
 
1. Ministru kabineta 1. pielikumā tiek ietverts saraksts ar visām zemes 
vienībām, norādot to kadastra apzīmējumus, kā arī ar nekustamā īpašuma 



 

 

2 
nodokli neapliekamās platības, jo tās atrodas teritorijās, kurās ar speciālo 
likumu vai īpaši aizsargājamo dabas teritoriju individuālajiem aizsardzības un 
izmantošanas noteikumiem, kas izdoti uz likuma “Par īpaši aizsargājamām 
dabas teritorijām” pamata, ir aizliegta saimnieciskā darbība. 
 
2. Ministru kabineta noteikumu 1.1. punktu izteikt šādā redakcijā:  
 
“1.1. īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās ar speciālo likumu vai īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju individuālajiem aizsardzības un izmantošanas 
noteikumiem, kas izdoti uz likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām” pamata, ir aizliegta saimnieciskā darbība, atbilstoši Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pašvaldībai nosūtītajai 
informācijai: zemes vienības kadastra apzīmējums, platība, kurā ir aizliegta 
saimnieciskā darbība: 
1.1.1. sākotnējā informācija tiek nosūtīta līdz 2014. gada 24. novembrim; 
1.1.2. informācija par izmaiņām zemes vienībās vai to platībās, kurās ir 
aizliegta saimnieciskā darbība, tiek nosūtīta mēneša laikā no izmaiņu spēkā 
stāšanās, norādot spēkā stāšanās datumu.” 
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