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Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 

 
Par Ministru kabineta rīkojuma 
projektu “Par valstij piekrītošo 
domājamo daļu no nekustamā īpašuma 
Vecpilsētas ielā 2 Jelgavā nodošanu 
Jelgavas pilsētas pašvaldības 
īpašumā” 

 
 
Latvijas Pašvaldību savienība ir izskatījusi precizēto Ministru kabineta 

rīkojuma projektu “Par valstij piekrītošo domājamo daļu no nekustamā 
īpašuma Vecpilsētas ielā 2 Jelgavā nodošanu Jelgavas pilsētas pašvaldības 
īpašumā” (turpmāk – rīkojuma projekts), rīkojuma projekta sākotnējās 
ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju) un izziņu par atzinumos 
sniegtajiem iebildumiem un iebilst pret rīkojuma projekta 2. punktu. 

Vēršam jūsu uzmanību uz to, ka 2016. gada 18. februāra valsts 
sekretāru sanāksmē (prot. nr. 7, 29. § 2. punkts) Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – VARAM) tika uzdots:  

2.1. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, 
aicinot Liepājas pilsētas pašvaldību 6 mēnešu laikā pēc šī rīkojuma 
pieņemšanas nostiprināt zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu; 

2.2. rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma 
projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. 

Latvijas Pašvaldību savienība uzskata, ka minētais valsts sekretāru 
sanāksmē dotais uzdevums ir attiecināms arī uz rīkojuma projektu “Par valstij 
piekrītošo domājamo daļu no nekustamā īpašuma Vecpilsētas ielā 2 Jelgavā 
nodošanu Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā” un VARAM jāsagatavo 
Ministru kabineta sēdes protokollēmums ar aicinājumu Jelgavas pilsētas 
pašvaldībai ierakstīt pārņemamo īpašumu zemesgrāmatā. 
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Ņemot vērā minēto, lūdzam svītrot rīkojuma projekta 2. punktu un 

sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu atbilstoši 
2016. gada 18. februāra valsts sekretāru sanāksmē (prot. nr. 7, 29. § 2. punkts) 
dotajam uzdevumam. 
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