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Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 

 

Par Ministru kabineta protokollēmuma projektu 
“Par Ministru kabineta 2015. gada 15. decembra 
sēdes protokollēmuma (prot. nr. 67, 41. §) 
“Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 
4. februāra noteikumos nr. 75 “Noteikumi par vides 
aizsardzības vajadzībām nepieciešamajiem 
nekustamajiem īpašumiem un atsevišķām ar 
nekustamā īpašuma nodokli neapliekamām īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām”” 2. punktā dotā 
uzdevuma izpildi” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi un nesaskaņo Ministru 
kabineta protokollēmuma projektu “Par Ministru kabineta 2015. gada 
15. decembra sēdes protokollēmuma (prot. nr. 67, 41. §) “Grozījumi Ministru 
kabineta 2014. gada 4. februāra noteikumos nr. 75 “Noteikumi par vides 
aizsardzības vajadzībām nepieciešamajiem nekustamajiem īpašumiem un 
atsevišķām ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamām īpaši aizsargājamām 
dabas teritorijām”” 2. punktā dotā uzdevuma izpildi”, jo ir šādi iebildumi: 

1. 3. punkta redakcijai: 
1) tā ir jāizsaka redakcionāli nepārprotami, norādot gan kopējo 

zemes vienības platību, gan to zemes vienības platību, kurā ir 
aizliegta saimnieciskā darbība; 

2) protokollēmumā jānosaka tāds datums (1. aprīlis), līdz kuram par 
informācijas nodošanu pašvaldībām atbild Dabas aizsardzības 
pārvalde un no kura atbildēs Valsts zemes dienests (VZD), tā, lai 
VZD paspētu sagatavot visu nepieciešamo 4. punktā noteikto 
informāciju un to nodot  pašvaldībām līdz kārtējā taksācijas gada 
1. maijam, ņemot vērā, ka pašvaldībām līdz 1. jūnijam ir 
jāsagatavo nākamā gada ieņēmumu prognoze. 
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Punktu izteikt redakcijā: “Noteikt, ka līdz 2017. gada 1. aprīlim 
Dabas aizsardzības pārvalde nodrošina pašvaldības ar 
informāciju par katru zemes vienību, kuru neapliek ar nekustamā 
īpašuma nodokli (NĪN), ja tā atrodas īpaši aizsargājamā dabas 
teritorijā, kurā aizliegta saimnieciskā darbība, norādot zemes 
vienības kadastra apzīmējumu, kopējo zemes vienības platību un 
to platību, kurā ir aizliegta saimnieciskā darbība”;  
 

2. 4. punkta redakcijai: 
1) lai pašvaldības līdz 1. jūnijam varētu sagatavot nākamā gada 

ieņēmumu prognozi, VZD informācija par katru zemes vienību, 
kuru vai kuras daļu neapliek ar NĪN, ja tā atrodas īpaši 
aizsargājamā dabas teritorijā tādā funkcionālā zonā, kurā 
aizliegta saimnieciskā darbība, pašvaldībām jānodod līdz kārtējā 
taksācijas gada 1. maijam. Punktu izteikt šādā redakcijā: 
“Noteikt, ka no 2018. gada 1. aprīļa līdz attiecīgas 
programmatūras ieviešanai Apgrūtināto teritoriju informācijas 
sistēmas datu savietošanai ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmas datiem Valsts zemes dienests nodrošina 
pašvaldības ar informāciju par zemes vienību platībām, kuras 
neapliek ar nekustamā īpašuma nodokli, ja tās atrodas īpaši 
aizsargājamā dabas teritorijā, kurā aizliegta saimnieciskā 
darbība. Valsts zemes dienests minēto informāciju sagatavo līdz 
taksācijas gada 1. maijam ..”; 

2) 4. punkta 5) apakšpunkts ir jāizsaka redakcionāli precīzi: “zemes 
vienības platība, kurā ir aizliegta saimnieciskā darbība (kura 
netiek aplikta ar nekustamā īpašuma nodokli)”;  

3) pašvaldībām nepieciešama informācija par īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju (tās nosaukums) un tās funkcionālo zonu (tās 
nosaukums), kur atrodas zemes vienība, kurā ir aizliegta 
saimnieciskā darbība un kura pilnībā vai daļēji netiek aplikta ar 
NĪN. Priekšlikums 4. punktu papildināt ar jaunu apakšpunktu, 
norādot īpaši aizsargājamās dabas teritorijas nosaukumu un tās 
funkcionālās zonas nosaukumu, kurā aizliegta saimnieciskā 
darbība. 
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