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VSS-18, Par likumprojektu 

"Grozījumi Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likumā" 

 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi likumprojektu 

“Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” (VSS-18) 

(turpmāk – likumprojekts) un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu 

(anotāciju). LPS konceptuāli atbalsta nepieciešamību nostiprināt Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likumā tiesiskus instrumentus uzņēmējdarbības 

sekmēšanai savā teritorijā, tomēr LPS neatbalsta likumprojektu piedāvātajā 

redakcijā šādu apsvērumu dēļ: 

1. Atbilstoši Likumprojekta anotācijai un konceptuālajam ziņojumam 

“Problēmjautājumi saistībā ar atbalsta mehānismu pieejamību pašvaldībām 

uzņēmējdarbības sekmēšanai savā teritorijā un kooperācijas intensificēšanai, to 

iespējamie risinājumi” (turpmāk – Ziņojums), kā arī Ministru kabineta 2018. 

gada 8. maija sēdes protokollēmuma (Nr.23, 21.§) 1. punktam, Likumprojekts 

sagatavots, lai sniegtu pašvaldībām plašākas iespējas sniegt atbalstu 

uzņēmējiem (tas ir attiecināms tikai uz pašvaldībām). 

Virsmērķis – veicināt jaunu uzņēmumu un uzņēmējdarbības ideju rašanos 

Latvijā, kā arī motivēt pašvaldības veicināt privātās uzņēmējdarbības attīstību 

savā teritorijā, sniedzot pašvaldībām nepieciešamos instrumentus.  

Risinājums – radīt iespēju nekustamā īpašuma nomniekam 

(komersantam) kā pirmajam pretendentam iegādāties nomāto nekustamo 

īpašumu no pašvaldības, paredzot  atvieglojumus pašvaldības nekustamā 

īpašuma iegādei, ja tas nomas līguma ar izpirkuma tiesībām darbības laikā ir 

veicis apjomīgus finanšu līdzekļu ieguldījumus nomas objektā. Tāpēc 

nomniekiem (komersantiem) piedāvāta iespēja iegādāties nekustamo īpašumu 

(nomāto objektu) par samazinātu pārdošanas cenu, kas nav noteikta izsoles 

ceļā, bet pēc neatkarīga vērtētāja novērtējuma, samazinot konkrētā nomas 

mailto:lps@lps.lv
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objekta pārdošanas cenu atbilstoši nomnieka (komersanta) veiktajiem finanšu 

ieguldījumiem. Atbalsts netiek paredzēts tādām nozarēm kā banku sektors, 

azartspēles, darbības ar nekustamajiem īpašumiem, tirdzniecība un 

vairumtirdzniecība (nozares var tikt precizētas), jo šīs nozares spēj uzrādīt 

augstas peļņas rezultātus bez pašvaldību sniegto atbalsta instrumentu 

izmantošanas. 

Mērķa grupa – esošie un jaunie uzņēmēji, kā arī lauksaimniecības un 

mežsaimniecības kooperatīvās sabiedrības, kas normatīvā regulējuma ietvaros 

nav definēti kā komersanti.  

2. Spēkā esošie normatīvie tiesību akti, kas reglamentē publiskas 

personas mantas iznomāšanas kārtību, šobrīd neparedz pašvaldības nekustamā 

īpašuma pilsētās nomas līgumu slēgšanu ar izpirkuma tiesībām.  

3. Publiskas personas mantas atsavināšanas likums (turpmāk – 

Atsavināšanas likums) ir normatīvs akts, kas ietver sistēmiski sakārtotu tiesību 

normu apkopojumu, reglamentējot publiskas personas mantas atsavināšanas 

kārtību. Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumam publiska persona ir 

Latvijas Republika kā sākotnējā publisko tiesību juridiskā persona un 

atvasinātas publiskas personas. Savukārt atvasināta publiska persona ir 

pašvaldība vai cita ar likumu vai uz likuma pamata izveidota publiska persona. 

Tādējādi Atsavināšanas likuma tvērumam pakļauta visu publisko personu 

rīcība. 

Pretēji minētajam ar grozījumiem iecerēts noteikt īpašus noteikumus 

tikai pašvaldībām, kas vienādos faktiskajos un tiesiskajos apstākļos nostāda 

nevienlīdzīgā situācijā (diskriminē) citām publiskām personām piederošo 

nekustamo īpašumu nomniekus.  

4. Judikatūrā ir nostiprināts, ka publisko tiesību subjekts, apsaimniekojot 

savu mantu, piemēram, iznomājot zemi vai telpas, rīkojas privāttiesiski. Arī 

īpašuma atsavināšana, kuru īsteno publiska persona, vispārīgā gadījumā ir 

darbība privāto tiesību jomā. Izņēmumu ietver gadījumi, kad īpašums tiek 

atsavināts īpašuma reformas procesa ietvaros. Tad publiskā persona darbojas 

publisko tiesību jomā un tās rīcība noris administratīvā procesa ietvaros (sk. 

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 

2012.gada 1.jūnija lēmumu lietā Nr. A7033011/6 SKA-235/2012, 2012.gada 

31.janvāra Spriedumu lietā Nr. A7026111/16 SKA-140/2012,2008.gada 

28.aprīļa Lēmumu lietā Nr.A42295905 SKA-353/2008, 2018.gada 11.janvāra 

lēmumu lietā Nr. A420223217, SKA-727/2018 u.c.). Atsavināšanas likuma 

4.panta ceturtajā daļā noteikts to personu loks, kurām likumdevējs piešķīris 

tiesības iegūt īpašumā nekustamo īpašumu īpašuma reformas (publiski tiesiskā) 

procesa ietvaros. Citās Atsavināšanas likuma normās ietverta šiem gadījumiem 

paredzētā (no vispārējās kārtības atšķirīga) atsavināšanas kārtība. Tādējādi 

Atsavināšanas likumā nodalīts regulējums privāto tiesību jomā no regulējuma 

publisko tiesību jomā. 

Atšķirībā no minētā Likumprojekts paredz iekļaut Atsavināšanas likuma 

4.panta ceturtajā daļā ar īpašuma reformu nesaistītu izņēmumu – tiesību 

subjektu (nekustamā īpašuma nomnieku), attiecībā uz kuru piemērojams 
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privāto tiesību regulējums. Turklāt normatīvais noregulējums, kas vērsts uz 

Atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētajiem tiesību subjektiem, 

nav aprobežots laikā, tas vērsts uz institucionālu īpašuma reformas ietvaros 

definētu mērķu sasniegšanu. Atšķirībā no minētā Likumprojektā piedāvātais 

risinājums ir vērsts uz tādu instrumentu radīšanu, kura piemērošana ir atkarīga 

no ekonomiskās nepieciešamības, t.i., noregulējums var kļūt nevajadzīgs.  

Ņemot vērā, ka tiesiskā attiecība atkarībā no tās piederības publisko vai 

privāto tiesību jomai prasa atšķirīgu (attiecīgai jomai paredzētu) procesuālo 

normu ievērošanu, tostarp nosaka tiesību subjektiem atšķirīgas tiesības un 

pienākumus, atšķirīgas dokumentu noformēšanas prasības (piemēram, 

administratīvā akta izdošanas formā) u.c., uzskatām, ka šāda Likumprojektā 

ietvertā risinājuma rezultātā tiek destrukturizēta Atsavināšanas likumā iekļautā 

tiesību sistēma, raisot haosu un neizpratni par piemērojamajām tiesību normām 

un graujot tiesisko noteiktību. 

5. Likumprojektā netiek lietoti Atsavināšanas likumā ietvertie jēdzieni. 

Savukārt izmantotie jēdzieni neatbilst to juridiskajam saturam: 

5.1.  “Samazināta pārdošanas cena”. 

Saskaņā ar Atsavināšanas likuma noteikumiem publiskas personas 

nekustamais īpašums var tikt pārdots izsolē (pirkuma cena tiek noteikta izsoles 

rezultātā) vai atsevišķos likumā noteiktos gadījumos par brīvu cenu (cena, kas 

vienāda ar nosacīto cenu, ko nosaka publiska persona atbilstoši sertificēta 

nekustamā īpašuma vērtētāja noteiktajai vērtībai). Savukārt Likumprojektā ar 

samazināto pārdošanas cenu tiek saprasts cenas samazinājums nomnieka 

veikto finanšu ieguldījumu apmērā. Likumprojekta anotācija satur atsauci, ka 

minētais cenas samazinājums nosakāms atbilstoši Civillikuma noteikumiem 

par nepieciešamo un derīgo izdevumu atlīdzināšanu.  

Saskaņā ar Civillikumu lietai taisītie izdevumi ir vai nu nepieciešami, 

ar kuriem pašu tās būtību uztur vai aizsargā no pilnīgas bojā ejas, sabrukuma 

vai izpostījuma, vai derīgi, kas uzlabo lietu, un proti, pavairo ienākumu no tās, 

vai, beidzot, greznuma izdevumi, kas padara to tikai ērtāku, patīkamāku vai 

daiļāku (865.pants). Nepieciešamie izdevumi atlīdzināmi katram, kas tos 

taisījis, izņemot personu, kas lietu dabūjusi noziedzīgā ceļā 

(866.pants). Derīgie izdevumi atlīdzināmi tikai tam, kas valdījis svešu lietu 

labā ticībā kā savu paša, ja vien viņš jau nav dabūjis atlīdzību, saņemot no šās 

lietas ienākumus, kas šādos gadījumos jāieskaita. Šie izdevumi atlīdzināmi 

tikai tādā apmērā, kādā tie paaugstinājuši lietas vērtību. Bet ja šis 

paaugstinājums pārsniedz pašu izdevumu apmēru, tad var atprasīt tikai šos 

izdevumus (867.panta  pirmā daļa). Ņemot vērā minēto, secināms, ka jau šobrīd 

pastāv tiesiskais regulējums, kas paredz nomniekam patstāvīga prasījuma 

tiesības uz viņa veikto ieguldījumu atlīdzību. Ņemot vērā minēto, 

Likumprojektā ietverto ieguldījumu nekustamajā īpašumā atlīdzību nevar 

kvalificēt kā cenas samazinājumu. Atbilstoši Civillikuma 1846.pantam tas pēc 

savas juridiskās dabas atzīstams par ieskaitu (ar ieskaitu jāsaprot prasījuma 

dzēšana ar pretprasījumu). 
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 Jāuzsver, ka publiskas personas mantas iznomāšanas normatīvie akti 

jau šobrīd reglamentē nomnieka ieguldījumu atlīdzināšanas kārtību arī tādos 

gadījumos, kad pašvaldības nekustamais īpašums tiek atsavināts. Tāpēc 

atsevišķs regulējums nav nepieciešams.  

Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr.97 “Publiskas personas 

mantas iznomāšanas noteikumi”  105.1., 105.2.apakšpunktā un Ministru 

kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un 

apbūves tiesības noteikumi” 67.2.,  67.3.apakšpunktā noteikta nomnieka 

ieguldījumu atlīdzināšanas kārtība pašvaldības nekustamā īpašuma 

atsavināšanas gadījumā.  

Likumprojektā paredzētās pašvaldības tiesības atsavināt nekustamo 

īpašumu par samazinātu pārdošanas cenu, ņemot vērā nomnieka (komersanta) 

veiktos finanšu ieguldījumus, ir pretrunā ar minēto Ministru kabineta 

noteikumos ietverto regulējumu, kuros paredzēta nomnieka ieguldījumu 

atlīdzināšana pēc pirkuma maksas saņemšanas.   

5.2. “Nomas līgums ar izpirkuma tiesībām”. 

Līdzšinējā Latvijas tiesību praksē par nomu ar izpirkumu tiek uzskatīta 

tiesiska attiecība, kas paredz, ka iznomātā lieta tiek nodota nomniekam 

lietošanā  un nomnieks iegūst īpašuma tiesības uz iznomāto lietu pēc tam, kad 

samaksāta visa līgumā par nomu ar izpirkumu paredzētā izpirkuma maksa. 

Nomas maksa tiek ieskaitīta izpirkuma maksā, ja nomnieks izlieto izpirkuma 

tiesības (sk. likuma ”Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 36.1 panta trešo 

daļu, http://autorepublika.lv/auto-noma-ar-izpirkumu/, 

https://www.db.lv/zinas/ire-ar-izpirkumu-riskanta-bet-joprojam-pieprasita-

381599). Minētais risinājums tika radīts īpaši lauksaimniecības zemju nomai 

un tam, lai veicinātu lauku dzīves stila attīstīšanos. Šis risinājums ir 

instruments, kuru pašvaldība var izmantot, ja tā, ievērojot savus attīstības 

plānošanas dokumentus, lauksaimniecības zemes resursus un iedzīvotāju 

pieprasījumu, redz, ka lauksaimniecības zemes noma ar izpirkumu ir 

nepieciešams īstenot.  

Savukārt Likumprojektā ietvertais risinājums ar jēdzienu “nomas 

līgums ar izpirkuma tiesībām” paredz ko citu – nomas tiesībai piesaistītu tiesību 

iegūt īpašumā (izpirkt) nomāto īpašumu bez nomas maksas ieskaitīšanas 

izpirkuma maksā. Turklāt no Likumprojekta redakcijas nav izsecināms, vai 

nomniekam tiek piešķirtas ekskluzīvas tiesības iegādāties nomāto nekustamo 

īpašumu vai arī nomniekam ir noteiktas tikai atsavināšanas iniciēšanas 

(ierosināšanas) tiesības un pirmpirkuma tiesības, t.i., vai pašvaldība ir tiesīga 

atsavināt iznomāto īpašumu un nomniekam ir tiesība izmantot pirmpirkuma 

tiesību (pircēju loks nav ierobežots), vai arī iznomāto īpašumu pašvaldība 

drīkst atsavināt tikai un vienīgi nomniekam un tikai tajā gadījumā, ja viņš to ir 

iniciējis.  

6. Likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) 

norādīts, ka pašvaldības nekustamais īpašums Likumprojekta izpratnē ir 

pašvaldības īpašumā esošas ēkas un zeme. Tādējādi Likumprojekts attiecas uz 

jebkuru pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu, tostarp neapbūvētiem 

http://autorepublika.lv/auto-noma-ar-izpirkumu/
https://www.db.lv/zinas/ire-ar-izpirkumu-riskanta-bet-joprojam-pieprasita-381599
https://www.db.lv/zinas/ire-ar-izpirkumu-riskanta-bet-joprojam-pieprasita-381599
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zemesgabaliem, uz kuriem līdz šim normatīvie akti privātpersonām 

neparedzēja tiesības ierosināt atsavināšanu un uz kuriem līdz šim normatīvie 

akti  nav paredzējuši ne pirmpirkuma tiesības, ne izpirkuma tiesības.  

Nekustamā īpašuma iznomāšanas gadījumā pašvaldība saglabā attiecīgo 

nekustamo īpašumu savā īpašumā un, beidzoties nomas līguma termiņam, 

nekustamo īpašumu var izmantot savu publisko funkciju realizēšanai. Līdz ar 

to pašvaldībai nav saimnieciski izdevīgi slēgt nekustamā īpašuma nomas 

līgumu, paredzot izpirkuma tiesības. 

 Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr.350 „Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 72. punktā noteikts, ka nomas 

līgumā paredz, ka iznomātājam ir tiesības, rakstiski informējot nomnieku 

līgumā noteiktajā termiņā, kas nav īsāks par trim mēnešiem, vienpusēji 

atkāpties no nomas līguma, neatlīdzinot nomnieka zaudējumus, kas saistīti ar 

līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja neapbūvētais zemesgabals nepieciešams 

sabiedrības vajadzību nodrošināšanai vai normatīvajos aktos noteikto publisko 

funkciju veikšanai. 

Ministru kabineta 20.02.2018. Nr.97 “Publiskas personas mantas 

iznomāšanas noteikumi” 114.punktā noteikts, ka nomas līgumā paredz, ka 

iznomātājam ir tiesības, rakstiski informējot nomnieku trīs mēnešus iepriekš, 

vienpusēji atkāpties no nomas līguma, neatlīdzinot nomnieka zaudējumus, kas 

saistīti ar līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja nomas objekts nepieciešams 

sabiedrības vajadzību nodrošināšanai vai normatīvajos aktos noteikto publisko 

funkciju veikšanai.  

Tādējādi normatīvajos aktos ir paredzēta iespēja nepieciešamības 

gadījumā nomas līguma darbības laikā pašvaldības iznomāto īpašumu izmantot 

publisko funkciju veikšanai. Savukārt nomas līguma slēgšana ar izpirkuma 

tiesībām (Likumprojekta izpratnē) izslēgtu iespēju iznomāto nekustamo 

īpašumu izmantot pašvaldības publiskajām funkcijām un saglabāt pašvaldības 

īpašumā vai nodot valstij, ja tas tai nepieciešams publisko funkciju īstenošanai.  

Šādu šauru tiesiskā regulējuma nepieciešamības mērķi nevar attiecināt 

uz visa veida pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanu ar izpirkuma 

tiesībām, jo pašvaldības nekustamais īpašums var būt iznomājams 

visdažādākajiem nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem atbilstoši pašvaldības 

teritorijas plānojumam uz laiku, kamēr tas nav nepieciešams pašvaldības 

publisko funkciju izpildei.  

7. Ievērojot, ka Likumprojekts attiecas arī uz neapbūvētiem 

zemesgabaliem un tas paredz atsavināšanu, ņemot vērā nomnieka 

ieguldījumus, norādām, ka neapbūvētā zemesgabalā veikto ieguldījumu 

atlīdzināšana ir ļoti strīdīgs un diskutabls jautājums. Neapbūvētu zemesgabalu 

var apbūvēt, pamatojoties uz apbūves tiesību vai, ja nomas līgumā nomniekam 

pielīgtas tiesības būvēt  īslaicīgas lietošanas būves. Abos iepriekšminētajos 

gadījumos, līgumam beidzoties, saskaņā ar vispārēju principu zemesgabals ir 

jāatdod īpašniekam tādā stāvoklī, kādā tas saņemts, t.i, būves jānojauc un tās 

nav uzskatāmas par nepieciešamajiem vai derīgajiem izdevumiem 

zemesgabalā. Ļoti iespējams, ka nākamajam lietotājam vai īpašniekam 
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neapbūvētā zemesgabala labiekārtojuma elementi nebūs nepieciešami. Pēc 

vispārīgiem principiem neapbūvētam zemesgabalam nav nepieciešami 

izdevumi. Tie ir nepieciešami noteiktam zemesgabala izmantošanas mērķim – 

būves uzturēšanai un apsaimniekošanai, būvniecībai, lauksaimniecībai utt., 

tādēļ jāatzīst, ka nomnieks zemesgabalā veic ieguldījumus saviem 

izmantošanas mērķiem, lai sasniegtu sev vēlamo iznomāšanas mērķi. Cita 

veida būvdarbi neapbūvētā zemesgabalā, kas iznomāts bez apbūves tiesībām, 

nav iespējami, pretējā gadījumā arī uzbūvētās būves ir zemesgabala sastāvdaļa, 

kas jāuzņem nekustamā īpašuma sastāvā un jāiznomā. 

8. Diskriminācija ir konstatējama ne vien saistībā ar nekustamā īpašuma 

piederību konkrētai publiskai personai. Likumprojektā ietvertais regulējums 

nav attiecināts uz Ziņojumā ietverto mērķa grupu – atsevišķajiem  uzņēmējiem 

un kooperatīvajām sabiedrībām. Diskriminēta tiek arī persona, kura ir 

pašvaldību nekustāmā īpašuma nomnieks, bet nav komersants (piem., fiziska 

persona, biedrība, nodibinājums). Šāda tiesiskā regulējuma ieviešana būtu 

nevienlīdzīga arī pret pašvaldības nekustamā īpašuma bijušajiem nomniekiem, 

kuriem nebija nomas ar izpirkuma tiesību (Likumprojekta izpratnē), pat ne 

pirmpirkuma tiesību, un pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas 

gadījumā viņiem bija jāpiedalās izsolē.  

9. Papildus minētajam esam konstatējuši vēl citus trūkumus un 

neskaidrus jautājumus: 

- pieņemot likumu Likumprojektā paredzētajā redakcijā, pašvaldībām 

netiks sniegts instruments atbalsta uzņēmējiem sniegšanai, bet gan tiks noteikti 

ierobežojumi pašvaldības rīcības brīvībai ar tai piederošajiem īpašumiem; 

- Likumprojektā ietvertais noregulējums neatbilst anotācijā un 

Ziņojumā noteiktajam mērķim un uzdevumam, piemēram, investīciju 

ieguldījums nav noteikts kā priekšnoteikums izpirkuma (pirmpirkuma?) tiesību 

iegūšanai; 

- Likumprojektā nav noteikts laiks, kad īpašuma nomnieks iegūst 

(pirmpirkuma?) tiesības nopirkt nomāto īpašumu: 

o uzreiz  pēc nomas līguma noslēgšanas?  

o nomas līguma darbības laikā?  

o atbilstoši anotācijai - pēc nomas līguma izbeigšanās, kad komersants 

vairs nav uzskatāms par nomnieku?  

- Atsavināšanas likuma uzdevums ir reglamentēt konkrētu publiskas 

personas darbības jomu – tai piederošās mantas atsavināšanu. Savukārt mantas 

iznomāšanas noteikumi un kārtība ietverti citos – speciālos īpašuma nomu 

reglamentējošos normatīvajos aktos.  Likumprojektā ietvertais risinājums 

izjauc normatīvo aktu organizāciju, sadrumstalojot un izkliedējot attiecīgās 

jomas regulējumu. Tādējādi tiesību normu piemērotājiem tiek radīti riski 

nepamanīt citas jomas regulējumā ietvertās normas; 

- nav kritēriju un ierobežojumu nomas ar izpirkumu līgumu slēgšanai 

nozarēs, kas spēj uzrādīt augstas peļņas rezultātus bez pašvaldību sniegto 

atbalsta instrumentu izmantošanas; 
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- ja nomniekam tiek noteiktas ekskluzīvas tiesības uz nomātā īpašuma 

iegūšanu īpašumā, tad tirgus cenas noteikšana nekustamajam īpašumam nav 

iespējama, jo tas neatrodas salīdzināmos (tirgus) apstākļos; 

- Likumprojektā ietvertais regulējums nerada pārliecību, ka tā 

realizācija spēj veicināt jaunu uzņēmumu un biznesa ideju rašanos Latvijā.  

- saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu 

privatizāciju” 2.pantu privatizācijas mērķis ir, mainot valsts vai pašvaldības 

īpašuma objekta īpašnieku, radīt labvēlīgu vidi privātā kapitāla darbībai 

Latvijas tautsaimniecības attīstības interesēs un sašaurināt darbību, ko valsts un 

pašvaldības veic kā komersanti. Minētajā likumā bija iekļauti Likumprojektā 

ietvertajam regulējumam līdzīgi noteikumi, piemēram, līgumisks pienākums 

nodrošināt darbavietas un veikt investīcijas nekustamā īpašumā. Tādējādi 

Likumprojektā ietvertā risinājuma (noregulējuma) lietderību un 

nepieciešamību ir iespējams izvērtēt, veicot īpašuma reformas laikā izmantoto 

instrumentu lietderības izvērtējumu un atdeves analīzi. Nav šaubu, ka īpašuma 

reformas laikā attīstījās nekustamā īpašumu tirgus un izveidojās strauja 

nekustamo īpašumu tirgus aprite. Tomēr ne Likumprojekta anotācijā, ne 

Ziņojumā nav atrodama informācija, ka īpašuma reformas rezultāti būtu vērtēti 

uzņēmējdarbības atbalsta aspektā. Ņemot vērā minēto, uzskatām, ka 

Likumprojekta nepieciešamību nav iespējams noteikt bez minētās pieredzes 

izvērtēšanas; 

- Likumprojekts ir pretrunā Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktā ietvertajiem 

pamatprincipiem, proti, publiskai personai jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un 

mantu lietderīgi, t.i., manta atsavināma citai personai par iespējami augstāku 

cenu; 

- iespējami arī citi problēmjautājumi, kuri varētu būt vēl neapzināti 

salīdzinoši īsajā laikā, kas atvēlēts viedokļa par Likumprojektu izteikšanai. 

10. Uzskatām, ka ir nesamērīgi šāda tiesiskā regulējuma nepieciešamībā 

atsaukties uz to, ka lauksaimniecības nozarē ir veiktas izmaiņas normatīvajos 

aktos, nosakot pašvaldībai tiesības nodot nomā lauksaimniecības zemi ar 

izpirkuma tiesībām fiziskām personām, kuru īpašumā nav lauksaimniecības 

zemes, ievērojot, ka šāda tiesiskā regulējuma ieviešanas mērķis ir nodrošināt 

zemes ilgtspējīgu saglabāšanu, izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā un 

veicināt lauku reģionu apdzīvotības saglabāšanu.  

Pārlasot Ziņojumu, secināms, ka Likumprojekts NAV izstrādāts 

atbilstoši Ziņojuma A3 (Pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšana 

nomnieka (uzņēmēja) vajadzībām un tas nerunā par nomu ar izpirkumu) un B3 

(Atbalsts samazinātas pārdošanas cenas veidā pašvaldības nekustamā īpašuma 

(nomas objekta) iegādei un tas nerunā par nomu ar izpirkuma tiesībām) 

variantam, kurus atbalstīja Ministru kabinets ar 2018.gada 14.maija rīkojumu 

Nr. 210 1.punktu.   

Atbalstot mērķi veicināt jaunu uzņēmumu un uzņēmējdarbības ideju 

rašanos Latvijā, kā arī motivēt pašvaldības veicināt privātās uzņēmējdarbības 

attīstību savā teritorijā,  LPS aicina vēl pirms starpinstitūciju sanāksmes sasaukt  
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darba grupu, lai sasniegtu mērķi, kas iekļauts Ziņojumā atbalstītajos A3 un B3, 

variantos. LPS saredz, ka grozījumi likumā var tikt attiecināti kā uz pašvaldības 

iespējām atbalstīt un veicināt uzņēmējdarbību tā arī uz valsts uz valsts iespējām 

atbalstīt uzņēmējdarbību. Turklāt Likumprojektā piedāvātais risinājums par 

īpašuma atsavināšanu par samazinātu cenu var būt kā atsevišķs instruments 

uzņēmējdarbības veicināšanai. 

Ņemot vērā minēto, LPS izsaka šādus ierosinājumus, kurus apspriest 

darba grupā: 

1. Papildināt likuma 3. panta pirmo daļu ar 21) punktu šādā redakcijā:  

“7) pārdodot par samazinātu cenu;”. 

2. Papildināt likuma 4. panta ceturto daļu ar 51) punktu šādā redakcijā: 

“10) nekustamā īpašuma nomnieks, ja viņš vēlas nopirkt nekustamo 

īpašumu, kuru nomā ilgāk par sešiem gadiem”. 

3. Papildināt likumu ar 461.pantu šādā redakcijā:  

“46.1 pants. (1) Šā likuma 3.panta pirmās daļas 21) punktā minētajā 

gadījumā valsts vai pašvaldības nekustamo īpašumu ir uzņēmējdarbības 

atbalsts instruments. Valsts vai pašvaldības nekustamo īpašumu var pārdot par 

samazinātu cenu tādu nekustamo īpašumu, par kuru ir pieņemts Ministru 

kabineta rīkojums vai pašvaldības domes lēmums. 

(2) Ministru kabinets nosaka kritērijus, pēc kuriem nosaka to personu 

loku, kam var atsavināt valsts vai pašvaldības īpašumu par samazinātu cenu, 

nosaka kārtību, kādā atsavināms valsts vai pašvaldības nekustamais īpašums 

par samazinātu cenu, kā arī nosaka kritērijus samazinātas cenas noteikšanai.”. 
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