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Tieslietu ministrijai 
 

Atzinums par Ministru kabineta noteikumu projektu 
“Noteikumi par zvērinātu notāru apliecināto 
pilnvarojumu reģistru, Latvijā atsaukto pilnvarojumu 
reģistru un nākotnes pilnvarojumu reģistru” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par zvērinātu notāru 
apliecināto pilnvarojumu reģistru, Latvijā atsaukto pilnvarojumu reģistru un 
nākotnes pilnvarojumu reģistru” (VSS-511) (turpmāk – noteikumu projekts) 
un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju), jo ir šāds 
iebildums: 

 
pašvaldībai kā atvasinātai publiskai personai saskaņā ar Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 1. panta otro punktu piešķirta sava autonoma kompetence. 
Likuma “Par pašvaldībām” 6. punkts noteic, ka publisko tiesību jomā 
pašvaldību kompetencē ir: 

1) šajā likumā noteiktās autonomās funkcijas (7. pants); 
2) citos likumos noteiktās autonomās funkcijas (8. pants); 
3) deleģētās valsts pārvaldes funkcijas, kuru izpilde šajā likumā 
noteiktajā kārtībā nodota attiecīgajai pašvaldībai (9. pants); 
4) citu pašvaldību kompetencē ietilpstošās funkcijas, kuru izpilde šajā 
likumā noteiktajā kārtībā nodota attiecīgajai pašvaldībai (10. pants); 
5) pārvaldes uzdevumi, kuru izpildi valsts pārvaldes iestādes šajā likumā 
noteiktajā kārtībā uzdevušas pašvaldībām (11. pants); 
6) autonomās funkcijas, kas tiek īstenotas kā brīvprātīgās iniciatīvas 
(12. pants). 

 
Persona jebkuru publiskās pārvaldes pakalpojumu var saņemt ar 

pilnvarotas personas starpniecību. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta 
sestā daļa nosaka, ka valsts pārvaldes pienākums ir vienkāršot un uzlabot 
procedūras privātpersonas labā, savukārt 10. panta astotā daļa nosaka, ka 
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valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai un, ja 
informācija, kura nepieciešama pārvaldes lēmuma pieņemšanai, kas regulē 
publiski tiesiskās attiecības ar privātpersonu, ir citas institūcijas rīcībā, iestāde 
to iegūst pati, nevis pieprasa no privātpersonas. Savukārt Administratīvā 
procesa likuma 59. panta otrā daļa nosaka: ja iestādei nepieciešamā 
informācija ir nevis administratīvā procesa dalībnieku, bet gan citas 
institūcijas rīcībā, iestāde to iegūst pati, nevis pieprasa no administratīvā 
procesa dalībniekiem.  

Ņemot vērā minēto, pašvaldībai, pildot savas funkcijas un uzdevumus, 
var nākties pārbaudīt informāciju zvērinātu notāru apliecināto pilnvarojumu 
reģistrā, Latvijā atsaukto pilnvarojumu reģistrā un nākotnes pilnvarojumu 
reģistrā. Tādēļ lūdzam noteikumu projekta 21. punktā vārdu “valsts” aizstāt ar 
vārdiem “valsts un pašvaldības”.  
 
 
 
 
Priekšsēdis Gints Kaminskis 
 
 
06.06.2018. 14:06 
346 
Kristīne Kinča, padomniece juridiskajos jautājumos  
67508526, 26818781, kristine.kinca@lps.lv 
 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


