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

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) papildus savā 02.04.2015. vēstulē 
nr. 0320150850/A633 nosūtītajiem iebildumiem pret Ministru kabineta 
noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 4. februāra 
noteikumos nr. 75 “Noteikumi par atsevišķām ar nekustamā īpašuma nodokli 
neapliekamām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” ar šo vēstuli izsaka vēl 
šādus iebildumus: 

1. 1.18. punktam – tajā aizstāt vārdus “uz kuru attiecas nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojums” ar vārdiem “kurā atbilstoši 
1.1. punktam aizliegta saimnieciskā darbība”, un lūdzam pamatot 
1.18. punktā noteikto: “Minimālā platība, uz kuru attiecas nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojums, ir 0,1 hektārs”;  

2. 1.9. punktam – tajā aizstāt tekstu “līdz taksācijas gada 10. janvārim” ar 
tekstu “2 nedēļu laikā no izmaiņu īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās 
vai izmaiņu zemes vienībās (sadalīšana, apvienošana) stāšanās spēkā”, 
kā arī papildināt ar jaunu punktu šādā redakcijā: “Pirmreizējo šo 
noteikumu 1.9. punktā noteikto informāciju pašvaldībām nosūta līdz 
2015. gada 18. decembrim”;  

3. 1.11. punktam – vārdus “nosūta informācijas pieprasījumu” aizstāt ar 
“pārsūta iesniegumu”; 

4. 1.12. punktam, tajā aizstājot vārdus “pašvaldības informāciju” ar “šo 
noteikumu 1.11. punktā minēto iesniegumu”, tāpat lūdzam papildināt 
aiz vārda “pašvaldībai” ar vārdiem “un iesniedzējam”;  
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5. 1.13. punktam, to izsakot šādā redakcijā: “Pašvaldība, saņemot labotos 
datus vai jaunus šo noteikumu 1.8. punktā minētos datus, 15 dienu laikā 
veic nodokļa pārrēķinu.” 
LPS pieprasa noteikumu projektu papildināt ar jaunu punktu šādā 

redakcijā: “Līdz brīdim, kad valsts ir apmaksājusi šo noteikumu 
1.10.1. punktā minētās infrastruktūras pielāgojumus datu saņemšanai 
automātiskā režīmā, šo noteikumu 1.8. punktā minētie dati tiek nosūtīti 
pašvaldībām elektroniska dokumenta veidā, kurā dati atspoguļoti Excel 
tabulas formātā.” 
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Gunta Lukstiņa, Padomniece vides jautājumos  
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67326633; 26313528, sanita.skiltere@lps.lv 
 
 
 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


