Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par valsts meža zemes nodošanu
Talsu novada pašvaldības īpašumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma
ziņojums (anotācija)
I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
1. Pamatojums
Meža likuma 44.panta ceturtās daļas 2.punkta
„b” apakšpunkts un 44.panta piektā daļa, Ministru
kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumu Nr.776
„Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība” 13.punkts.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
5.panta pirmā daļa, 42.panta pirmā daļa un 43.pants.
2. Pašreizējā situācija un
Saskaņā ar Meža likuma 44.panta ceturtās daļas
problēmas,
kuru 2.punkta „b” apakšpunktu zemesgrāmatā ierakstītās
risināšanai
tiesību valsts meža zemes atsavināšanu var atļaut ar ikreizēju
akta
projekts Ministru kabineta rīkojumu, ja valsts meža zeme
izstrādāts,
tiesiskā nepieciešama likumā „Par pašvaldībām” noteiktās
regulējuma mērķis un pašvaldības autonomās funkcijas – kapsētu
būtība
izveidošana vai paplašināšana – veikšanai. Minētā
autonomā funkcija atbilst likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 2.punktam, kas nosaka, ka
pašvaldību autonomajās funkcijās ietilpst savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanas un sanitārās
tīrības nodrošināšana, tostarp kapsētu izveidošana un
uzturēšana.
Atbilstoši Meža likuma 44.panta piektajai daļai
Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā valsts meža
zeme atsavināma šā panta ceturtās daļas 2.punktā
minēto pašvaldības autonomo funkciju veikšanai.
Vienlaikus šī norma nosaka, ka zeme nav tālāk
atsavināma citām personām vai nododama
privatizācijai, kā arī nav apgrūtināma ar lietu
tiesībām.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
5.panta pirmā daļa un 43.pants nosaka, ka atļauju
atsavināt valsts nekustamo īpašumu bez atlīdzības
dod Ministru kabinets, pieņemot par to attiecīgu
lēmumu.
Savukārt no Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 42.panta pirmās daļas izriet, ka
valsts nekustamo īpašumu atvasinātas publiskas
personas īpašumā var nodot bez atlīdzības, vienlaikus
reglamentējot, ka Ministru kabinets lēmumā par
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valsts nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības
atvasinātas publiskas personas īpašumā nosaka, kuru
atvasinātas publiskas personas funkciju vai deleģēta
pārvaldes uzdevuma veikšanai nekustamais īpašums
tiek nodots. Nostiprinot atvasinātas publiskas
personas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu,
zemesgrāmatā izdarāma atzīme par Ministru kabineta
lēmumā noteiktajiem tiesību aprobežojumiem. Ja
nodotais nekustamais īpašums vairs netiek izmantots
Ministru kabineta lēmumā par valsts nekustamā
īpašuma nodošanu bez atlīdzības atvasinātas
publiskas personas īpašumā norādīto funkciju vai
deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai, atvasināta
publiska persona šo īpašumu bez atlīdzības nodod
valstij.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada
19.septembra noteikumu Nr.776 „Valsts meža zemes
atsavināšanas kārtība” 13.punktu pēc zemesgrāmatas
apliecības un meža inventarizācijas materiālu
saņemšanas ministrija sagatavo rīkojuma projektu par
valsts meža zemes atsavināšanu.
Atbilstoši
Ministru
kabineta
2006.gada
19.septembra noteikumiem Nr.776 „Valsts meža
zemes atsavināšanas kārtība” Zemkopības ministrija
izvērtēja Talsu novada domes iesniegtos dokumentus
valsts meža zemes atsavināšanai, pilnvaroja
pašvaldību veikt darbības, kas saistītas ar valsts meža
zemes atsavināšanu, kā arī nodrošināja atsavināmā
zemesgabala ierakstīšanu zemesgrāmatā.
Zemkopības ministrija 2011.gada 14.aprīlī no
Talsu novada domes saņēma 2011.gada 12.aprīļa
ierosinājumu un pievienotos dokumentus par valsts
meža zemes – zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8872 014 0020 daļas aptuveni 4 ha
platībā, kas atrodas Talsu novadā, Lībagu pagastā,
Ziemeļkurzemes mežsaimniecības Vanemas meža
iecirkņa 295.kvartāla 8., 9.un 19.nogabala daļā –
atsavināšanu kapsētas paplašināšanai.
Talsu novada dome (2011.gada 31.marta
lēmums Nr.245 (protokols Nr.8)) pieņēma lēmumu
ierosināt
Zemkopības
ministrijai
atsavināt
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zemesgabala (kadastra apzīmējums 8872 014 0020)
Lībagu pagastā, Talsu novadā daļu aptuveni 4 ha
platībā, lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto – gādāt par
savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un
sanitāro tīrību (kapsētu izveidošanu un uzturēšanu).
Talsu novada dome 2011.gada 11.aprīļa izziņā
Nr.44/14-9 apliecina, ka saskaņā ar apstiprināto Talsu
novada Lībagu pagasta teritorijas plānojumu
(apstiprināts ar Talsu novada domes saistošajiem
noteikumiem Nr.11, 10.09.2009.) plānotā darbība esošās Bungu kapsētas paplašināšana, atbilst Lībagu
pagasta teritorijas plānojumā noteiktajam.
Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides
pārvalde 2011.gada 27.janvārī veica ietekmes uz vidi
sākotnējo izvērtējumu Nr. VE11SI5, kurā norādīts, ka
plānotā kapsētas paplašināšana 4 ha platībā ir
piemērota kapsētas ierīkošanai un neatstās būtisku
ietekmi uz apkārtējo vidi.
Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides
pārvalde 2011.gada 01.martā izdeva tehniskos
noteikumus Nr. VE11TN17 paredzētajai darbībai –
kapsētas paplašināšanai.
Veselības inspekcija 2011.gada 11.martā sniedza
atzinumu Nr.4 par zemesgabala izvēli būvniecībai,
norādot, ka higiēniskajai novērtēšanai uzrādītais
zemesgabals (Ziemeļkurzemes mežsaimniecības
Vanemas meža iecirkņa 295.kvartāla 8., 9.un
19.nogabala daļā) Talsu novadā, Lībagu pagastā ir
piemērots kapsētas ierīkošanai.
Zemkopības ministrija 2011.gada 20.jūnijā
pilnvaroja Talsu novada domi veikt darbības, kas
saistītas ar valsts meža zemes – zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8872 014 0020 daļas 4 ha
platībā atsavināšanu – zemes vienības nodalīšanu
apvidū, zemes robežu plāna izgatavošanu un zemes
vienības meža inventarizāciju.
Atbilstoši pilnvarojumam Talsu novada dome ir
veikusi visas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar
valsts meža zemes atsavināšanas procesu – veikta
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zemes vienības nodalīšana apvidū, zemes robežu
plāna izgatavošana un zemes vienības meža
inventarizācija.
SIA „Latvijas mežu ierīcība” 2012.gada
01.augustā veica zemes vienības (kadastra
apzīmējums 8872 014 0046) meža inventarizāciju
(lieta Nr.864103059).
Atbilstoši zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8872 014 0046 apgrūtinājumu plānam
zemes vienībai ir noteikta aizsargjoslas teritorija ap
kapsētu „Bungu kapi” – 4,00 ha.
Nekustamais īpašums „Bungu kapi” Lībagu
pagastā, Talsu novadā (nekustamā īpašuma kadastra
Nr.8872 014 0050) ar tajā ietilpstošo zemes vienību
(kadastra apzīmējums 8872 014 0046) 4 ha
kopplatībā 2013.gada 9.decembrī ir reģistrēts
zemesgrāmatā uz valsts vārda Latvijas Republikas
Zemkopības ministrijas personā (Lībagu pagasta
zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000527787).
Lai īstenotu apbūvi – paplašinātu kapsētu – ir
nepieciešama atmežošana – zemes lietošanas veida
maiņa – atbilstoši Meža likuma 41.panta pirmajai
daļai, kas paredz, ka platību atmežo, ja tas
nepieciešams būvniecībai, derīgo izrakteņu ieguvei,
lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai un
īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanai un ja
personai ir izdots kompetentas institūcijas
administratīvais akts, kas tai piešķir tiesības veikt
minētās darbības, un persona ir kompensējusi valstij
ar atmežošanas izraisīto negatīvo seku novēršanu
saistītos izdevumus. Kompensācijas noteikšanas
kritēriji, kā arī aprēķināšanas un atlīdzināšanas
kārtība noteikta Ministru kabineta 2012.gada
18.decembra noteikumos Nr.889 „Noteikumi par
atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem,
aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību”.
Ministru kabineta rīkojuma projekta būtība ir
atļaut Zemkopības ministrijai nodot bez atlīdzības
Talsu novada pašvaldības īpašumā valsts meža zemi
– valsts nekustamo īpašumu „Bungu kapi”
(nekustamā īpašuma kadastra Nr.8872 014 0050)
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Lībagu pagastā, Talsu novadā 4 ha kopplatībā, ar tajā
ietilpstošo zemes vienību (kadastra apzīmējums 8872
014 0046) pašvaldības autonomās funkcijas veikšanai
– kapsētas paplašināšanai un uzturēšanai.
Rīkojuma projekts paredz: ja īpašums netiks
izmantots šajā rīkojumā norādītās pašvaldības
autonomās funkcijas veikšanai, Talsu novada
pašvaldības pienākums būs bez atlīdzības nodot to
atpakaļ valstij. Rīkojuma projekts nosaka, ka īpašumu
pēc tā ieguves aizliegts atsavināt un apgrūtināt ar lietu
tiesībām.
3. Projekta
izstrādē Zemkopības ministrija
iesaistītās institūcijas
4. Cita informācija
Nav
Anotācijas II, III, IV, V un VI sadaļa – projekts šīs jomas neskar.
VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz
institūcijām
1. Projekta izpildē iesaistītās
institūcijas
2. Projekta izpildes ietekme uz
pārvaldes funkcijām un
institucionālo struktūru.
Jaunu institūciju izveide,
esošu institūciju likvidācija
vai reorganizācija, to ietekme
uz institūcijas cilvēkresursiem
3. Cita informācija

Zemkopības ministrs

Projekta izpildi nodrošinās Zemkopības
ministrija un Talsu novada pašvaldība.
Nav attiecināms. Projekta izpildei nav
plānots radīt jaunas vai likvidēt esošās
institūcijas.

Nav

J.Dūklavs

I.Žagare 67027558
Inga.Zagare@zm.gov.lv
A.Staškova 67027345
Anda.Staskova@zm.gov.lv
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