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Tieslietu ministrijai 
Informācijai: Valsts kancelejai 

Par Ministru prezidentes 2015. gada 3. februāra 
rezolūciju nr. 18/TA-119 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS), atbildot uz Tieslietu ministrijas 
16.02.2015. vēstuli nr. 1-9.3/175, nesaskaņo nosūtīto Ministru kabineta sēdes 
protokollēmuma projektu „Par Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra sēdes 
protokola nr. 2 21. § 2. punktā un Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra 
sēdes protokola nr. 71 26. § 2. punktā doto uzdevumu atzīšanu par aktualitāti 
zaudējušiem”, jo ir šādi iebildumi. 

Zemāk minētie Ministru kabineta dotie uzdevumi joprojām ir aktuāli un ir 
jāizpilda pēc būtības:  

• Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra sēdes protokola nr. 2 21. § 
2. punkts un 3. punkts:   
„2. Tieslietu ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju, Ekonomikas 
ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību sagatavot un tieslietu 
ministram noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā informatīvo 
ziņojumu par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas jautājumiem 
un ietekmi uz nodokļa iekasēšanu, ja telpu grupa tiek lietota neatbilstoši 
Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos nr. 1620 
„Noteikumi par būvju klasifikāciju” noteiktajam telpu grupas lietošanas 
veidam. 
3. Informatīvo ziņojumu izskatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar 
Finanšu ministrijas izstrādāto informatīvo ziņojumu par nekustamā 
īpašuma nodokļa piemērošanas jautājumiem (Ministru kabineta 
2011. gada 8. novembra sēdē (prot. nr. 66 31. §) dotais uzdevums).” 

• Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra sēdes protokola nr. 71 26. § 
2. punkts:  
„Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Finanšu 
ministriju sagatavot un tieslietu ministram līdz 2013. gada 
1. septembrim iesniegt Ministru kabinetā noteiktā kārtībā grozījumus 
Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos nr. 1620 
„Noteikumi par būvju klasifikāciju” un citos saistītajos normatīvajos 
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aktos, kas paredz papildināt būvju klasifikāciju un būvju klasifikācijas 
skaidrojošās piezīmes, kā arī mainīt atsevišķu būvju klasificēšanas 
principus, nodrošinot būvju viennozīmīgu klasificēšanu, kas vienlaikus 
veicinās arī nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas 
vienkāršošanu, un nodrošināt grozījumu ieviešanu no 2014. gada 
1. janvāra.” 

Vēlamies vērst uzmanību, ka ar Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra 
sēdes protokola nr. 71 26. § 3. punktu tika izbeigta Ministru kabineta 
2011. gada 8. februāra sēdes protokollēmuma (prot. nr. 8 30. §) 3. punktā dotā 
uzdevuma izpildes kontrole. Minētais 2011. gada 8. februāra uzdevums bija 
sekojošs: „3. Tieslietu ministrijai (Valsts zemes dienestam) sadarbībā ar 
Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību izstrādāt un līdz 
2011. gada 1. novembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru 
kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos 
nr. 1620 “Noteikumi par būvju klasifikāciju”, kuros paredzēts papildināt 
būvju klasifikāciju un būvju klasifikācijas skaidrojošās piezīmes.” 
LPS ieskatā ir nepieņemami tik ilgstoši (pēc būtības jau kopš 2011. gada 
8. februāra) neizpildīt Ministru kabineta dotos uzdevumus, nenodrošinot 
būvju viennozīmīgu klasificēšanu, jo šī klasifikācija tiek izmantota ne tikai 
statistiskās informācijas apkopošanas mērķiem, bet arī veido pamatu 
kadastrālo vērtību bāzes vērtību atšķirībām starp ēkām. Tā kā viennozīmīga 
klasificēšana Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā joprojām nav 
nodrošināta, tas izraisa situācijas, kad blakusesošām ļoti līdzīgām ēkām ir 
būtiski dažādas kadastrālās vērtības, jo tās kadastrā ir klasificētas dažādās 
pozīcijās. 
Vienlaikus vēlamies vērst jūsu uzmanību, ka Ministru kabineta 2009. gada 
22. decembra noteikumi nr. 1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju”, 
piemēram, nenosaka ēku iedalījumu publiskās un nepubliskās ēkās, lai arī 
Būvniecības likums paredz specifiskas prasības tieši publiskām ēkām, tāpat 
minētā klasifikācija nav salāgota ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta 
noteikumu nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 1. pielikumā noteikto būvju 
iedalījumu grupās atbilstoši būvniecības procesam. 
Pati Tieslietu ministrija tiesību akta projektā VSS-922/TA-3077 
“Informatīvais ziņojums “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas 
jautājumiem un ietekmi uz nodokļa iekasēšanu, ja telpu grupām netiek 
ievēroti Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos nr. 1620 
“Noteikumi par būvju klasifikāciju” noteiktie lietošanas veidi”” (izsludināts 
20.09.2012.) cita starpā ir konstatējusi (1. pielikums):  
Ēkā Rūpniecības ielā 17 Rīgā kadastrā ir reģistrēti tikai:  

• 13 dzīvokļi (telpu grupas 001-013) ar lietošanas veidu 1122 „Triju vai 
vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa”; 

• 1 ražošanas telpu grupa (014) ar lietošanas veidu 1251 „Rūpnieciskās 
ražošanas telpu grupa”; 

• 3 koplietošanas telpu grupas (901-903) ar lietošanas veidu 1200 
„Koplietošanas telpu grupa”. 
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Taču pati Tieslietu ministrija ir konstatējusi, ka minētajā ēkā atrodoties 
zvērināta notāra prakses vieta: „http://www.notary.lv/ilze.freidenfelde/”, tātad 
minētajā ēkā būtu jābūt vismaz vienai biroju telpu grupai Ministru kabineta 
2009. gada 22. decembra noteikumu nr. 1620 “Noteikumi par būvju 
klasifikāciju” izpratnē. Tātad divās Tieslietu ministrijas pārziņā esošajās 
jomās – nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā un tieslietu 
ministram paziņojumā par notāra prakses vietu (Notariāta likuma 33. pantā 
noteikts, ka zvērināts notārs, uzsākot darbību, izsludina oficiālajā izdevumā 
“Latvijas Vēstnesis” un vietējā laikrakstā un paziņo attiecīgajām tiesām, 
tieslietu ministram un Latvijas Zvērinātu notāru padomei prakses vietas 
adresi) – ir pretrunīga informācija. 
Būvju klasifikāciju var atļauties nesakārtot tikai tādā gadījumā, ja visos 
normatīvajos aktos tiks veikti grozījumi un noteikts, ka Ministru kabineta 
2009. gada 22. decembra noteikumi nr. 1620 „Noteikumi par būvju 
klasifikāciju” tiek izmantoti tikai statistisko datu ieguvei, bet šo klasifikāciju 
vairs neizmantos kadastrālo bāzes vērtību atšķirību diferenciācijai starp vienā 
vērtību zonā esošām ēkām. Piemēram, arī Vecrīgā, Līvu laukumā, atbilstoši 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem esot 
rūpnieciskās ražošanas ēkas, kuru kadastrālā bāzes vērtība ir būtiski mazāka 
par biroju ēku kadastrālo bāzes vērtību.  
 
 
 
Priekšsēdis Andris Jaunsleinis 
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Sanita Šķiltere, Padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos  
67326633, 26313528, sanita.skiltere@lps.lv 
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