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Rīga 
17.02.2014. Nr. 0220140596/A499 
Uz TM 11.02.2014. e-pastu 
 

Tieslietu ministrijai 
 
 

 
Par Ministru prezidenta 20.1.2014. rezolūciju 
nr. 18/SAN-412/17940(2013) 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS), atbildot uz 2014. gada 
11. februārī elektroniski saņemto Tieslietu ministrijas lūgumu saskaņot 
atbildes projektu Ministru prezidentei uz 20.01.2014. rezolūciju nr. 18/SAN-
412/17940(2013), nesaskaņo minēto atbildes projektu, jo ir šādi iebildumi: 

1. 20.01.2014. rezolūcijā nr. 18/SAN-412/17940(2013) ir lūgts 
„Sagatavot attiecīgus priekšlikumus minēto problēmu risināšanai un 
iesniegt tos Ministru kabinetā”, diemžēl atbildes projekts nesatur 
nevienu konkrētu priekšlikumu; 

2. LPS ieskatā ir nepieņemami Tieslietu ministrijas vēstules projektā 
aprakstīt arī citas konstatētās problēmas, vienlaicīgi nepiedāvājot 
konkrētus to risinājumus; 

3. tāpat LPS ieskatā ir nepieņemami, ka Tieslietu ministrija vēstules 
projektā lieto pieļāvuma formu – „lietderīgi būtu izmantot”, „būtu 
iekļaujama atsauce”, runājot par Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
likuma 64. pantā noteikto: „Visu veidu norādēs uz kadastra objektu 
valsts vai pašvaldības informācijas sistēmās un dokumentos lieto 
tam piešķirto kadastra numuru vai kadastra apzīmējumu.” 

 
Valsts kontrole saistībā ar nekustamā īpašuma nodoklim 

nepieciešamajiem datiem ir identificējusi šādus reģistrus, kuru normatīvie akti 
neatbilst Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 64. pantam:  

1. Aizsargājamo teritoriju valsts reģistrs (informācija par visām 
aizsargājamām teritorijām Latvijā). 
2. Izglītības iestāžu reģistrs (informācija par ikvienu izglītības iestādi). 
3. Nacionālo sporta bāzu reģistrs (informācija par sporta bāzēm, kurām 
piešķirts nacionālās sporta bāzes statuss). 
4. Muzeju reģistrs (informācija par visiem publiskajiem muzejiem, 
akreditētiem privātajiem muzejiem, kā arī – pēc vienošanās ar privāto 
muzeju īpašniekiem – par privātiem neakreditētiem muzejiem). 
5. Bibliotēku reģistrs (informācija par bibliotēkām). 
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6. Sociālo pakalpojumu reģistrs (informācija par privātpersonām, 
valsts un pašvaldību iestādēm un to institūcijām, filiālēm un 
struktūrvienībām, kuras sniedz sociālos pakalpojumus). 
7. Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrs (informācija par 
reliģiskajām organizācijām un to iestādēm). 
8. Ārstniecības iestāžu reģistrs (informācija par visām ārstniecības 
iestādēm valstī neatkarīgi no to īpašuma formas un piederības). 
9. Veterinārmedicīniskās prakses vietu reģistrs (informācija par 
veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta saņēmēju un 
veterinārmedicīniskās prakses vietu) (pēc būtības Valsts kontroles 
ieteikumi jau ņemti vērā Ministru kabineta 2013. gada 10. septembra 
noteikumos nr. 768). 
 
Tomēr LPS vērš uzmanību uz faktu, ka tie nav vienīgie normatīvie akti, 

kas paredz privātpersonas pienākumu valsts institūcijām noteiktā kārtībā 
informēt par savas darbības vietas konkrēto atrašanās vietu, piemēram: 

- Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumi nr. 358 
„Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un 
transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām” paredz, ka 
jāreģistrē darbība konkrētās mācību telpās un jāapliecina, ka mācību 
telpas atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām. 

- Ministru kabineta 2001. gada 27. marta noteikumi nr. 150 
„Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju 
struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā”. 

- Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumi nr. 60 
„Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to 
struktūrvienībām”. 

 
Lūdzam izpildīt 20.01.2014. rezolūciju nr.18/SAN-412/17940(2013) 

pēc būtības, sagatavojot konkrētus priekšlikumus konstatētās problēmas 
risināšanai. Vēršam uzmanību uz faktu, ka valsts nākamajā Eiropas 
Savienības struktūrfondu plānošanas periodā ir definējusi vienu no 
uzdevumiem – nodrošināt valsts informāciju sistēmu savietojamību un tajās 
esošo datu atkalizmantojamību. Lai jebkuras divas valsts informācijas 
sistēmas varētu savietot un tajās esošo informāciju izmantot automatizēti, tām 
abām ir jāsatur vismaz viens unikāls identifikators. Attiecībā uz jebkāda veida 
nekustamo īpašumu objektiem – zemes vienībām, būvēm, telpu grupām 
ēkās – šāds unikālais identifikators ir kadastra apzīmējums, tātad jebkurai no 
valsts informāciju sistēmām vai reģistriem, kuri reģistrē, glabā, apstrādā 
jebkāda veida informāciju, kas saistīta ar konkrētu nekustamā īpašuma 
objektu, ir jānorāda arī šī konkrētā objekta kadastra apzīmējums. Lai to 
izdarītu, ir jānodrošina, ka jebkura reģistra, informācijas sistēmas ārējie 
normatīvie akti atbilst Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 64. pantam, 
vienlaicīgi tajos paredzot pārejas noteikumus, kādā veidā un termiņos 
atbilstošā informācija tiks aktualizēta.  
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Mūsu ieskatā, ir jāpārskata pilnīgi visi normatīvie akti, kas uzliek 

privātpersonai pienākumu vai nu reģistrēt konkrētu darbību, vai saņemt 
atļauju specifiskai darbībai, vai informēt par attiecīgu darbību veikšanu 
konkrētā vietā, kas ir saistīta vai nu ar zemes vienību, būvi, vai ēkā esošu 
telpu grupu. Ja valstij ir pamatots iemesls turpināt pieprasīt šādas ziņas, 
attiecīgajos reģistros, valsts informācijas sistēmās ir jānodrošina 
viennozīmīga darbības veikšanas vietas identifikācija. Ja viennozīmīga 
darbības veikšanas vietas identifikācija no valsts viedokļa nav nepieciešama, 
tad nav pamata turpināt likt privātpersonai pildīt šādu pienākumu un tas no 
attiecīgā normatīvā akta ir svītrojams.  

Lūdzam sagatavot precīzu veicamo uzdevumu sarakstu, norādot 
konkrētu atbildīgo valsts institūciju un uzdevuma izpildes termiņu. 
 
 
 
 
 
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. 


