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Zemkopības ministrija 

     

 

Par informatīvo ziņojumu “Par 
Ministru kabineta 2014. gada 
2. decembra sēdes protokola nr. 66 
57. § 4. punktā dotā uzdevuma 
izpildi” (VSS-576) 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi Zemkopības ministrijas 
sagatavoto informatīvā ziņojuma “Par Ministru kabineta 2014. gada 
2. decembra sēdes protokola nr. 66 57. § 4. punktā dotā uzdevuma izpildi” 
projektu (turpmāk – informatīvais ziņojums) un nesaskaņo to, izsakot šādus 
iebildumus: 

1) papildināt informatīvā ziņojuma ievaddaļu ar atsauci arī uz Ministru 
kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību 
2014. gada 9. decembra protokolu, kura 5. punktā arī dots līdzīgs uzdevums;  

2) aizstāt informatīvā ziņojuma II sadaļas 1. problēmas apraksta otrajā 
rindkopā vārdus “Latvijā darbojas 109 pašvaldību izveidotas komisijas” ar 
vārdiem “Latvijā ir 110 novadu pašvaldību”; 

3) svītrot informatīvā ziņojuma II sadaļas 1. problēmas aprakstā 
piedāvātajā priekšlikumā, III sadaļas 14. punktā un informatīvajam 
ziņojumam pievienotā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 
(turpmāk – Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts) 5. punktā 
vārdus “pēc nepieciešamības”, jo pašvaldības šobrīd valsts pārvaldes 
uzdevumu – uzraudzīt darījumu ar lauksaimniecības zemēm tiesiskumu – veic 
par saviem budžeta līdzekļiem. Šajā gadījumā nepieciešamība nav vērtējama 
un atbilstoši finanšu līdzekļi piešķirami saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 
11. panta otro daļu, kas nosaka, ka, deleģējot pārvaldes uzdevumu, Ministru 
kabinets nodrošina pašvaldībai finanšu līdzekļus, kas nepieciešami šā 
uzdevuma izpildei; 

4) nav saprotams, ko būtiski maina informatīvā ziņojuma II sadaļas 
2. problēmas aprakstā iekļautais priekšlikums attiecībā uz notariāli apliecināta 
zemes nomnieka atteikuma realizēt pirmpirkuma tiesības iesniegšanu, ja 
saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” (turpmāk – 
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likums) 30.2 panta trešo daļu trešais pirmpirkuma tiesīgais ir Latvijas 
zemes fonda pārvaldītājs; 

5) precizēt informatīvā ziņojuma II sadaļas 3. problēmas aprakstā 
piedāvāto 2. priekšlikumu, jo tas ir ļoti nekonkrēts. Nav saprotams, kas tie 
varētu būt par izņēmumiem; 

6) precizēt informatīvā ziņojuma II sadaļas 4. problēmas aprakstā 
piedāvāto 1. priekšlikumu, jo tas ir ļoti nekonkrēts. Nav saprotams, kas tie 
varētu būt par atsevišķajiem gadījumiem; 

7) papildināt informatīvā ziņojuma II sadaļas 6. problēmas aprakstu, 
paredzot, ka no likuma svītrojams nosacījums, ka nodokļu parādu neesamība 
pārbaudāma uz iesnieguma iesniegšanas dienu, jo šādu informāciju no 
informācijas sistēmām šobrīd nav iespējams iegūt; 

8) precizēt informatīvā ziņojuma III sadaļas pirmo rindkopu, kur teikts, 
ka “tiesiskā regulējuma problēmjautājumu analīze par darījumiem ar zemes 
īpašumiem liecina par vairākām nepilnībām tiesiskā regulējuma piemērošanas 
praksē [..]”. Vēršam uzmanību, ka nepilnības ir nevis likuma piemērošanas 
praksē, bet gan pašā likuma regulējumā, kas rada ievērojamas problēmas gan 
privātpersonām, gan arī pašvaldībām; 

9) papildināt informatīvo ziņojumu ar visu Latvijas Pašvaldību 
savienības 2015. gada 18. marta vēstulē nr. 0220150528/A508 norādīto 
problēmjautājumu analīzi, īpaši analīzi par to, cik lielā mērā likuma 
regulējums sasniedz savu mērķi, kā arī norādot, vai Zemkopības ministrija 
plāno sagatavot kādus priekšlikumus attiecībā uz “jauno lauksaimnieku” 
iespējām iegādāties lauksaimniecības zemi, jo pašreizējais regulējums liedz 
personām, kuras vēlas uzsākt nodarboties ar lauksaimniecību, iegādāties 
lauksaimniecībā izmantojamo zemi;  

10) precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 
2. punktu, paredzot, ka Zemkopības ministrija sagatavo nevis priekšlikumus 
grozījumiem likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, bet 
likumprojektu par grozījumiem likumā “Par zemes privatizāciju lauku 
apvidos”. Vēršam uzmanību, ka grozījumi likumā nepieciešami pēc iespējas 
drīzāk, jo esošā likuma redakcija ir nepilnīga un grūti piemērojama un rada 
ievērojamas grūtības gan privātpersonām, kas pērk un atsavina 
lauksaimniecībā izmantojamo zemi, gan arī pašvaldībām, kas uzrauga šo 
darījumu tiesiskumu; 

11) precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2., 3. un 
4. punktā minētos termiņus normatīvo aktu projektu izstrādei. Vēršam 
uzmanību, ka Latvijas Pašvaldību savienība par būtiskām problēmām likuma 
piemērošanā atbildīgās valsts institūcijas informēja jau neilgi pēc likuma 
spēkā stāšanās. Uzskatām, ka likums jālabo pēc iespējas drīzāk; 

12) likuma 30.1 panta ceturtās daļas 6. punktā noteikts, ka Ministru 
kabinets izdod noteikumus par kārtību, kādā aprēķina ieņēmumus no 
lauksaimnieciskās ražošanas. Likuma pārejas noteikumu 3. punkts vienlaikus 
paredz, ka minētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2015. gada 
30. jūnijam. Ņemot vērā, ka līdz minētajam datumam ir palicis pavisam 



 

 

3 
nedaudz laika, kā arī to, ka Latvijas Pašvaldību savienība vēl līdz šim nav 
saņēmusi minēto Ministru kabineta noteikumu projektu saskaņošanai, ir 
pamats domāt, ka Ministru kabinets šos noteikumus līdz likumā noteiktajam 
datumam nepieņems. Turpretī pašvaldībām jau no š.g. 1. jūlija būs jāpiemēro 
likumā noteiktais kritērijs par ieņēmumiem no lauksaimnieciskās ražošanas. 
Ņemot vērā minēto, lūdzam Zemkopības ministriju skaidrot, kā pašvaldībām 
piemērot šo kritēriju. 

 
 
Priekšsēdis Andris Jaunsleinis 
 
 
15.06.2015. 13:41 
697 
Gunta Kurme, Padomniece juridiskajos jautājumos  
67508526, 26409895, gunta.kurme@lps.lv 
 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


