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Ekonomikas ministrijai 

 

 

Par Ministru kabineta noteikumu projektu 

“Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 

26.novembra noteikumos Nr.1354 “Kārtība, 

kādā veicama valstij piekritīgās mantas 

uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana 

bez maksas, iznīcināšana un realizācijas 

ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā”” 

(VSS-11) 

 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir iepazinusies ar Ministru kabineta 

noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 26. novembra 

noteikumos Nr. 1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas 

uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un 

realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā”” (tālāk Ministru kabineta 

noteikumu projekts) un pauž šādu viedokli:  

LPS atbalsta plānoto izmaiņu attiecībā uz kārtību, kādā valstij piekritīga manta 

tiek nodota valdījumā akciju sabiedrībai “Publisko aktīvu pārvaldītājs 

Possessor”, bet mūsu ieskatā precizējums nepieciešams arī attiecībā uz 

pašvaldībām, tādēļ izsakām šādu iebildumu:  

➢ Atbilstoši 32.4. punktam pašvaldībām mēneša laikā pēc Valsts ieņēmumu 

dienesta (VID) informācijas saņemšanas ir jāizlemj (jāpieņem domes 

lēmums), vai valstij piekritīgās dzīvojamās mājas, valstij piederošās 

kopīpašuma daļas valsts un kādas citas personas kopīpašumā esošajās 

viendzīvokļa dzīvojamās mājās, dzīvokļu īpašumos un dzīvokļu īpašumus 

pārņemt pašvaldības īpašumā.  

Ņemot vērā, ka pašvaldību domes sēdes parasti notiek vienu reizi mēnesī, 

pašvaldībām atvēlētais termiņš lēmuma pieņemšanai ne vienmēr ir 

pietiekams. Piemēram, gadījumos, kad pašvaldība informāciju no VID 

saņem nedēļu vai tikai dažas dienas pirms kārtējās domes sēdes un uz šo sēdi 

jautājumu nav iespējams sagatavot. Šādos gadījumos, lai pašvaldība 

pieņemtu lēmumu viena mēneša laikā, ir jāsasauc ārkārtas domes sēde. Lai 

termiņš, kurā pašvaldībai jāpieņem lēmums par valstij piekritīgās mantas 
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pārņemšanu vai nepārņemšanu, būtu atbilstošāks, lūdzam 32.4. punktā vārdu 

“mēneša [laikā]” aizstāt ar vārdiem “divu mēnešu [laikā]” vai “30 darba 

dienu [laikā]”. 

 

 

 

 

Priekšsēdis (paraksts*) Gints Kaminskis  
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*Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

 

 


