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Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai 
 
 

Par likumprojektu "Grozījumi Zemes 
pārvaldības likumā" (VSS-215) 

 
Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo Vides 

aizsardzības nu reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto likumprojektu 
“Grozījumi Zemes pārvaldības likumā”, jo ir šādi iebildumi: 

LPS vērš Jūsu uzmanību,  Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta 
sēdes protokola Nr.40 25.§ 5.un 6.punkts nosaka sekojošo:  

“5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izstrādāt un 
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram līdz 2019.gada 
1.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā normatīvo aktu projektu 
par kārtību, kādā nosaka un aktualizē jūras piekrastes joslu un jūras augstākās 
bangas vietu, kā arī datu nodošanu reģistrēšanai valsts informācijas sistēmām 
un to aktualizācijas biežumu. 

     6. Tieslietu ministrijai izvērtēt nepieciešamību noteikt kārtību, kādā 
atbilstoši jūras krasta līnijas un jūras augstākās bangas vietas izmaiņām nosaka 
un aktualizē jūras piekrastes ūdeņus un jūras piekrastes sauszemes daļu un no 
tās izrietošās īpašuma tiesību izmaiņas, un nepieciešamības gadījumā tieslietu 
ministram līdz 2020.gada 1.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā 
grozījumus normatīvajos aktos.” 

Tā kā minētie termiņi ir pagājuši un uzdevumi joprojām nav izpildīti, bet 
ar grozījumiem Zemes pārvaldības likumā Pārejas noteikumu 5. punkta 6. 
apakšpunktā noteikto uzdevumu izstrādāt noteikumus par kārtību, kādā 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrē un aktualizē 
informāciju par jūras piekrastes joslu tiek paredzēts pagarināt līdz 2023. gada 
31. decembrim, tad ir jāpievieno grozījums Ministru kabineta 
protokollēmumos vai jāpievieno jauns Ministru kabineta protokollēmuma 
projekts, paredzot secīgi izpildīt Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā 
paredzēto pienākumu noteikt jūras krasta līniju, jūras augstākās bangas robežu 
un buferjoslu, pēc tam izpildot Zemes pārvaldības likumā paredzēto pienākumu 
– reģistrēt un aktualizēt jūras piekrastes joslu, kas ir josla līdz jūras augstākās 
bangas robežai, Kadastra informācijas sistēmā. 
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Lūdzam pievienot likumprojektam šādus Ministru kabineta 

protokollēmuma punktus: 
 
1. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu “Grozījumi Zemes pārvaldības 

likumā” vienotā paketē ar likumprojektu “Grozījumi Jūras vides aizsardzības 
un pārvaldības likumā”. 

2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izstrādāt un 
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram  līdz 2022.gada 
1.septembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā  noteikumus par kārtību, 
kādā nosaka, aktualizē un apstiprina jūras krasta līniju, jūras augstākās bangas 
robežu un buferjoslu.  

3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izstrādāt un 
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram līdz 2022.gada 
31.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā normatīvo aktu projektu 
par kārtību, kādā reģistrē un aktualizē informāciju par jūras piekrastes joslu. 

4. Tieslietu ministrijai izvērtēt nepieciešamību noteikt kārtību, kādā 
atbilstoši jūras krasta līnijas un jūras augstākās bangas vietas izmaiņām 
aktualizē no tās izrietošās īpašuma tiesību izmaiņas, un nepieciešamības 
gadījumā tieslietu ministram līdz 2023.gada 1.martam iesniegt izskatīšanai 
Ministru kabinetā grozījumus normatīvajos aktos. 
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*Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


