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Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 

20. decembra noteikumos Nr. 971 "Valsts zemes dienesta nolikums"" sākotnējās 

ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) 

 

I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība 

1. Pamatojums Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru 

kabineta 2011. gada 20. decembra noteikumos Nr. 971 

"Valsts zemes dienesta nolikums"" (turpmāk – projekts) 

izstrādāts, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

16. panta pirmo daļu. 

2. Pašreizējā situācija un 

problēmas, kuru risināšanai 

tiesību akta projekts 

izstrādāts, tiesiskā 

regulējuma mērķis un būtība 

2015. gada 1. janvārī stājās spēkā Zemes pārvaldības 

likums, kura 9. panta otrajā daļā ir noteikts, ka zemes 

konsolidāciju nodrošina arī Valsts zemes dienests, līdz ar to 

Ministru kabineta 2011. gada 20. decembra noteikumi 

Nr. 971 "Valsts zemes dienesta nolikums" (turpmāk – 

noteikumi Nr. 971) ir papildināmi ar jaunu funkciju un 

uzdevumiem. Atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 

10. panta trešajai daļai lēmumu par zemes konsolidācijas 

projekta izstrādes uzsākšanu, nosakot zemes konsolidācijas 

projektā iekļauto zemi, vai lēmumu par atteikumu uzsākt 

zemes konsolidāciju, ja nav iespējams sasniegt zemes 

konsolidācijas mērķus, pieņem Valsts zemes dienests. 

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 11. panta pirmo daļu 

zemes konsolidācijas projekta izstrādi atbilstoši savai 

kompetencei nodrošina Valsts zemes dienests un zemes 

ierīkotājs. Zemes pārvaldības likuma 12. panta pirmā daļa 

nosaka, ka zemes konsolidācijas projekta īstenošanu 

atbilstoši savai kompetencei nodrošina Valsts zemes 

dienests. 

Ņemot vērā minēto, projekts paredz papildināt noteikumus 

Nr. 971 ar jaunu Valsts zemes dienesta funkciju – 

nodrošināt zemes konsolidāciju, kā arī ar jaunu uzdevumu 

minētās funkcijas izpildei – lēmumu pieņemšana par zemes 

konsolidācijas projekta izstrādes uzsākšanu, zemes 

konsolidācijas projekta izstrādes un īstenošanas 

nodrošināšana. 

Saeimā 2015. gada 12. novembrī pieņemtais likums 

"Grozījumi Zemes ierīcības likumā" paredz, ka no 

2016. gada 1. janvāra Valsts zemes dienests nesniedz 

atzinumu par zemes ierīcības projekta grafisko daļu. 

2015. gada 1. maijā stājās spēkā Ministru kabineta 

noteikumi Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem", atbilstoši kuriem 

Valsts zemes dienests vairs neveic teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentu saskaņošanu. Attiecīgi projekts 

paredz šo uzdevumu (3.21. apakšpunkta) svītrošanu no 

noteikumiem Nr. 971. 

Ar likumu "Grozījumi Civilprocesa likumā", kas stājās 

spēkā 2014. gada 4. janvārī, papildināts Civilprocesa 
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likuma 82. pants ar septīto daļu, kurā noteikts, ka juridisko 

personu lietas kasācijas instances tiesā ved to amatpersonas, 

kas darbojas likumā, statūtos vai nolikumā piešķirto 

pilnvaru ietvaros, vai arī tās tiek vestas ar advokāta 

starpniecību. Tādējādi minētā norma liedz valsts pārvaldes 

iestāžu, tai skaitā Valsts zemes dienesta amatpersonām, 

kuras nav iestādes vadītājs, veikt jebkādu iestādes 

pārstāvību kasācijas instancē, tai skaitā, pārstāvēt iestādi 

tiesas sēdēs. Augstākās tiesas Civillietu departaments savā 

2016. gada 20. aprīļa vēstulē, kas adresēta Tieslietu 

ministrijai, ir vērsis uzmanību uz to, ka kasācijas tiesvedība 

kalpo publiski tiesisko interešu, nevis prāvnieku interešu 

apmierināšanai, proti, tās mērķis ir nodrošināt vienotu tiesu 

praksi un tiesību tālākveidošanu, līdz ar to apelācijas tiesas 

sprieduma pārsūdzēšana kasācijas kārtībā ir rūpīgi 

izsverama un pamatojama ar apsvērumiem, kas attiecas uz 

lietā nozīmīgu jautājumu izlemšanu. Tāpat minētajā vēstulē 

ir pausts viedoklis, ka jautājums, vai vēršanās kasācijas 

instances tiesā ir pamatota un lietderīga, tai skaitā attiecībā 

uz drošības naudas samaksu, būtu izlemjams juridiskās 

personas vai iestādes vadības līmenī, pamatojoties uz 

juridiski augsti kvalificēta darbinieka vai valsts dienesta 

attiecībās esošas personas sagatavoto izvērtējumu un 

juridisko argumentāciju.  

Ņemot vērā minēto un to, ka Valsts zemes dienests kā lietas 

dalībnieks ir noteikts samērā daudz un dažādās civillietās, 

savukārt ģenerāldirektoram pārstāvēt Valsts zemes dienestu 

kasācijas instances tiesas sēdēs vai piesaistīt zvērinātu 

advokātu prasītu nesamērīgus resursus, noteikumos Nr. 971 

nepieciešams noteikt regulējumu, kas ļautu citām noteiktām 

Valsts zemes dienesta amatpersonām pārstāvēt Valsts 

zemes dienestu kasācijas instancē civillietās.  

Attiecīgi projekts paredz papildināt noteikumus Nr. 971, 

paredzot, ka Valsts zemes dienestu kasācijas instances tiesā 

civillietā pārstāv ģenerāldirektors, ģenerāldirektora 

vietnieks juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta 

direktors vai Juridiskās daļas vadītājs. Tā kā Valsts zemes 

dienestā Juridiskās daļas ir arī teritoriālajās 

struktūrvienībās, tad tiesības pārstāvēt Valsts zemes 

dienestu kasācijas instances tiesā būs gan centrālā aparāta 

Juridiskās daļas vadītājam, gan teritoriālo struktūrvienību 

Juridisko daļu vadītājiem. 

3. Projekta izstrādē iesaistītās 

institūcijas 

Tieslietu ministrija (Valsts zemes dienests). 

4. Cita informācija Nav. 

 

II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un 

administratīvo slogu 
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1. Sabiedrības 

mērķgrupas, kuras 

tiesiskais regulējums 

ietekmē vai varētu 

ietekmēt 

Valsts zemes dienesta ierēdņi un darbinieki. 

Netiešā veidā vērsts uz personām, kuru īpašumā, valdījumā vai 

lietojumā ir zeme, vietējām pašvaldībām un tās iesaistītas zemes 

konsolidācijā, zemes ierīcībā un teritorijas attīstības plānošanā, 

zemes ierīkotāji. 

2. Tiesiskā regulējuma 

ietekme uz 

tautsaimniecību un 

administratīvo slogu 

Projekts šo jomu neskar. 

3. Administratīvo izmaksu 

monetārs novērtējums 

Projekts šo jomu neskar. 

4. Cita informācija Nav. 

III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem 

Projekts šo jomu neskar. 

 

IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu 

Projekts šo jomu neskar. 

 

V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām 

Projekts šo jomu neskar. 

 

VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes 

1. Plānotās sabiedrības 

līdzdalības un 

komunikācijas aktivitātes 

saistībā ar projektu 

Informācija par projektu un sabiedrības līdzdalības 

aktivitātēm tiks ievietota Valsts zemes dienesta, Tieslietu 

ministrijas un Valsts kancelejas tīmekļvietnēs. 

2. Sabiedrības līdzdalība 

projekta izstrādē 

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta 

noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības 

plānošanas procesā" 7.4.
1
 apakšpunktam jebkurš sabiedrības 

pārstāvis varēs līdzdarboties projekta izstrādē, rakstiski 

sniedzot viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par 

projektu. 

3. Sabiedrības līdzdalības 

rezultāti 

Sabiedrības pārstāvju rakstiski sniegtie viedokļi tiks izvērtēti 

projekta izstrādē. 

4. Cita informācija Nav. 

 

VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām 

1. Projekta izpildē iesaistītās 

institūcijas 

Valsts zemes dienests. 

2. Projekta izpildes ietekme uz 

pārvaldes funkcijām un 

institucionālo struktūru.  

Jaunu institūciju izveide, esošu 

Projekts precizē Valsts zemes dienesta funkcijas un 

uzdevumus. 

Jaunas institūcijas netiek veidotas. 

Esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija netiek 
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institūciju likvidācija vai 

reorganizācija, to ietekme uz 

institūcijas cilvēkresursiem 

plānota. 

3. Cita informācija Nav. 

  

 

Iesniedzējs: 

Tieslietu ministrijas 

valsts sekretārs                   Raivis Kronbergs 

 

 
Tralmaks 67038604 

kristaps.tralmaks@vzd.gov.lv 


