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Atzinums par Ministru kabineta rīkojuma projektu 
“Par novada pašvaldību komisiju darbības finanšu 
izdevumu atlīdzību 2016. gadā” (Ministru kabineta 
2016. gada 13. decembra sēdes 1.51. darba kārtības 
jautājums, TA-2719) 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par novada pašvaldību komisiju 
darbības finanšu izdevumu atlīdzību 2016. gadā” (Ministru kabineta 
2016. gada 13. decembra sēdes 1.51. darba kārtības jautājums, TA-2719) 
(turpmāk – rīkojuma projekts), jo ir šādi iebildumi: 

1. Rīkojuma projekts nav saskaņots ar Latvijas Pašvaldību savienību, 
kā to paredz Ministru kabineta 2009. gada 7. aprīļa noteikumu nr. 300 
“Ministru kabineta kārtības rullis” 111.7. apakšpunkts (atzinumi par Ministru 
kabineta lietas kārtībā iesniedzamo projektu jāsaņem no tām ministrijām un 
citām institūcijām, kurām paredzēts uzdevums vai kuru kompetenci tas skar). 
Tāpat, virzot rīkojuma projektu, nav ievērots likuma “Par pašvaldībām” 
86. panta pirmās daļas 5. punkts, kas paredz, ka Ministru kabinets ar 
pašvaldībām saskaņo jautājumus, kas skar visu pašvaldību intereses, arī šā 
likuma 8. pantā paredzēto funkciju finansēšanas avotus. 

2. Ministru kabinets 2014. gada 2. decembrī pieņēma Ministru kabineta 
noteikumus nr. 748 “Noteikumi par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar 
lauksaimniecības zemi” (turpmāk – noteikumi nr. 748), kas spēkā stājās 
2014. gada 30. decembrī. Noteikumi nr. 748 izdoti saskaņā ar likumu “Par 
zemes privatizāciju lauku apvidos” (turpmāk – likums). Saskaņā ar likuma 
30.1 panta pirmo daļu darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskumu uzrauga 
novada pašvaldības komisija. Novada pašvaldības komisija uzrauga to 
darījumu tiesiskumu, kuros dominējošā zemes lietošanas kategorija ir 
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izmantojums lauksaimniecībā. LPS atkārtoti vēlas vērst Ministru prezidenta 
uzmanību uz to, ka valsts pārvaldes uzdevums – uzraudzīt darījumu ar 
lauksaimniecībā izmantojamām zemēm tiesiskumu – pašvaldībām ir uzdots 
bez atbilstoša valsts budžeta finansējuma, kas ir pretrunā ar likuma “Par 
pašvaldībām” 13. panta pirmo daļu, kura paredz, ka valsts pārvaldes iestādēm 
nav tiesību uzdot pašvaldībām pildīt tādas funkcijas un uzdevumus, kuru 
finansēšana nav nodrošināta. Noteikumos nr. 748 paredzētie 10 000 eiro uz 
visām pašvaldībām ir vairāk nekā nepietiekami, lai segtu šī jaunā uzdevuma 
veikšanas izdevumus. To apliecina arī fakts, ka sākotnēji Zemkopības 
ministrija bija aprēķinājusi krietni lielāku nepieciešamo summu minētā 
uzdevuma īstenošanai. Pēc LPS rīcībā esošās informācijas, šobrīd komisiju 
izdevumi, kuru apmaksu gaida pašvaldības, kopā ir 528 550,61 eiro1: 

- par periodu no 2014. gada oktobra līdz 2015. gada oktobrim – 
245 336,72 eiro; 

- par periodu no 2015. gada novembra līdz 2016. gada oktobrim – 
283 213,89 eiro. 

 
Latvijas Pašvaldību savienība pauž sašutumu par tiešās valsts pārvaldes 

iestāžu nihilistisko attieksmi, ka tās uzdod pildīt valsts pārvaldes uzdevumu – 
uzraudzīt darījumu ar lauksaimniecībā izmantojamām zemēm tiesiskumu –, 
tomēr nenodrošina šā uzdevuma izpildei nepieciešamo finansējumu, izņemot 
pasta izdevumus par ierakstītām vēstulēm, kas par 2014. un 2015. gadu kopā 
veido 105,33 eiro, bet rīkojuma projekts par 2016. gadu paredz atlīdzināt tikai 
58,75 eiro. Pasta izdevumu segšana tikai un vienīgi par ierakstītām vēstulēm 
ir likuma 30.1 panta ceturtās daļas 4. punktā Ministru kabinetam dotā 
deleģējuma nepamatota sašaurināšana, jo šis deleģējums attiecas uz 
pašvaldības komisijas darbības finansēšanu kopumā (tas nozīmē, ka 
pašvaldībām ir jāatlīdzina visi finanšu izdevumi, kas saistīti ar komisiju 
darbību, un tos veido ne tikai rīkojuma projektā aprēķinātie izdevumi par 
vēstuļu (papīra formā) sagatavošanu un nosūtīšanu, bet arī iesniegto 
dokumentu apstrāde (t. sk. darba algas), iesniegumu izskatīšana komisijā, 
pasta izdevumi, elektroniski nosūtāmo vēstuļu izmaksas, nomas līgumu 
izskatīšana un reģistrēšana un citi administratīvie izdevumi (t. sk. 
konsultācijas, transports u. c.). Kā jau norādīts iepriekš, pasta izdevumi par 
ierakstītām vēstulēm ir tikai neliela daļa no pašvaldības komisijas 
izdevumiem darījumu ar lauksaimniecībā izmantojamām zemēm tiesiskuma 
uzraudzīšanā. 
 

Jāatzīmē, ka 2016. gada 1. jūnijā spēkā stājās grozījumi Administratīvo 
pārkāpumu kodeksā, kas pašvaldības komisijām uzliek pienākumu veikt 
administratīvo sodīšanu par lauksaimniecības zemes neizmantošanu 
lauksaimnieciskajā darbībā, ja tiek pārkāpts normatīvajos aktos par zemes 
privatizāciju noteiktais rakstveida apliecinājuma termiņš. Tas nozīmē, ka 
                                                             
1 Aprēķini var tikt precizēti, ņemot vērā, ka aprēķini veikti izmantojot Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas sniegto informāciju, kas nesaturēja informāciju par normas līgumiem.	
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pirmās administratīvo pārkāpumu lietas tiks ierosinātas jau 2017. gada 
augustā, bet tas savukārt nozīmē ne tikai darba apjoma pieaugumu, bet arī 
izdevumu pieaugumu pašvaldībām (APK lietas sagatavošana izskatīšanai, 
sodīšana, sodanaudas piedziņa, ja nemaksā labprātīgi, piedziņas izdevumi). 
 

Ņemot vērā minēto, lūdzam Ministru kabineta sēdē pieņemt 
protokollēmumu, kurā tiktu uzdots Zemkopības ministrijai un zemkopības 
ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz 2017. gada 1. martam 
iesniegt grozījumus Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumos 
nr. 748 “Noteikumi par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības 
zemi”, lai tie atbilstu likuma 30.1 panta ceturtās daļas 4. punktā dotajam 
deleģējumam – noteikt kārtību, kādā tiek finansēta un izveidota pašvaldības 
komisija, tās sastāvu, kā arī pašvaldības komisijas tiesības un pienākumus. 
 
 
 
 
Priekšsēdis Andris Jaunsleinis 
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Kristīne Kinča, padomniece juridiskajos jautājumos  
67508526, 26818781, kristine.kinca@lps.lv 
 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


