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Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija 

      

 
 
VSS-372, Par likumprojektu 
“Grozījumi Zemes pārvaldības 
likumā” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija sagatavo likumprojektu “Grozījumi Zemes 
pārvaldības likumā” un nesaskaņo to, jo ir šādi iebildumi: 

1. Lūdzam izteikt 1. pantu šādā redakcijā: 
“1) ja lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējums 
ir augstāks par 45 ballēm, vietējā pašvaldība var noteikt šīs vērtīgās 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes saglabāšanu, nosakot 
ierobežojumus zemes sadrumstalošanai un zemes lietošanas 
kategorijas maiņai; 

2. Lūdzam izteikt 2. pantu šādā redakcijā: 
“Izteikt 11. panta otro daļu šādā redakcijā: 
(2.1) Veidojot jaunas apbūves teritorijas pilsētās un ciemos, pirms 
lokālplānojuma vai detālplānojuma apstiprināšanas vietējā 
pašvaldība un zemes īpašnieki administratīvajā līgumā vienojas par 
ielu būvniecībai to sarkanajās līnijās un inženierbūvju būvniecībai 
nepieciešamās zemes atsavināšanu vietējai pašvaldībai, ja 
nepieciešamā teritorija ielu un inženierbūvju būvniecībai pārsniedz 
20% no plānotās teritorijas. 
2.2) Veidojot jaunas apbūves teritorijas lauku apvidos, pirms 
lokālplānojuma vai detālplānojuma apstiprināšanas vietējā 
pašvaldība un zemes īpašnieki administratīvajā līgumā vienojas par 
ceļu būvniecībai nepieciešamās zemes atsavināšanu vietējai 
pašvaldībai vai saglabāšanu”’  
Vēršam jūsu uzmanību uz to, ka LPS piedāvātā panta redakcija ir 
saskaņā ar 30.04.2013. Ministru kabineta noteikumiem nr. 240  
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“Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 
noteikumi” kuru 7. pants nosaka, ka” līdz 20% plānojamās 
teritorijas paredz publiskiem mērķiem” kā arī, ja pilsētā (arī jaunajos 
piepilsētu ciemos) tiek paredzēts saglabāt ielas privātīpašumā – 
veidot jaunas privātīpašnieku ielas – tas ir pretrunā ar likuma “Par 
pašvaldībām 15. punktu”, kā arī, tās norobežojot, tas daudzviet 
traucē drošības dienestu piekļuvi jaunajām apbūves teritorijām. 
LPS uzskata, nav izslēdzams vārds “lokālplānojums”, jo ar to 
nosaka ielu sarkanās līnijas, t.i., ielas teritoriju aizsargjoslās. 

3. Lūdzam skaidrot 3. pantā lietoto terminu “ceļu rekultivācija”. 
4. Lūdzam 5. pantu izteikt šādā redakcijā: 

“Izteikt 15. panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā: 
(1) Par vides aizsardzību atbildīgā ministrija ir valdītājs 

iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, kas atrodas dabas 
rezervātos, nacionālajos parkos un dabas liegumos un nav 
privātpersonu īpašumā vai citas ministrijas valdījumā, un 
jūras piekrastes sauszemes daļai un teritorijai starp jūras 
piekrastes sauszemes daļu un tuvākās zemes vienības 
robežu, kas atrodas dabas liegumos un nacionālo parku 
dabas lieguma vai robežojas ar to un nav citas ministrijas 
valdījumā. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteiktu 
darbību veikšanai ir nepieciešams īpašnieka saskaņojums, 
par vides aizsardzību atbildīgā ministrija īpašnieka vārdā 
saskaņo tās valdījumā esošajos publiskajos ūdeņos 
veicamās darbības. Valsts gādā par tās valdījumā esošās 
jūras piekrastes sauszemes daļas labiekārtošanu un 
nodrošina tās sanitāro tīrību. 

(2)  Vietējā pašvaldība ir valdītājs tās administratīvajai 
teritorijai pieguļošajiem jūras piekrastes ūdeņiem, kā arī tās 
administratīvajā teritorijā esošajai jūras piekrastes 
sauszemes daļai un teritorijai starp jūras piekrastes 
sauszemes daļu un tuvākās zemes vienības robežu, kuru 
valdītājs nav par vides aizsardzību atbildīgā ministrija vai 
cita ministrijas un iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, kuru 
valdītājs nav par vides aizsardzību atbildīgā ministrija vai 
cita ministrija un kuri nav privātpersonu īpašumā. Ja 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteiktu darbību veikšanai 
ir nepieciešams īpašnieka saskaņojums, vietējā pašvaldība 
īpašnieka vārdā saskaņo tās valdījumā esošajos publiskajos 
ūdeņos veicamās darbības. 

5. Lūdzam 22. panta pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: 
“(1) Piekļuvi zemes pārvaldībai nepieciešamajiem datiem nodrošina 
šādas savstarpēji savietojamas informācijas sistēmas:” 
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6. Lūdzam anotāciju papildināt ar finansējuma aprēķinu, kas 
nepieciešams “Augšņu un zemes kvalitātes novērtējuma 
informācijas sistēmai”. 
 

 
 
 
Priekšsēdis Andris Jaunsleinis 
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


