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Projekts 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS 

2015.gada  Noteikumi Nr.  

Rīgā  (prot. Nr. §) 

 

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr. 919 

„Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību 

un termiņiem” 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 78.panta ceturto daļu 

 

Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr. 919 „Noteikumi 

par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem” 

( "Latvijas Vēstnesis", 2010, Nr. 156) šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt 2.2. punktu šādā redakcijā:  

„pārdevēja vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta un elektroniskā pasta adrese 

(fiziskām personām) vai nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un 

elektroniskā pasta adrese (juridiskām personām).”  

2. Aizstāt 5.punktu šādā redakcijā:  

„Vietējās pašvaldības domes lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai par 

atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības nekavējoties ievieto īpaši tam paredzētā 

tiešsaistes risinājumā un nosūta nekustamā īpašuma pārdevējam informāciju par 

domes lēmumu uz norādīto elektroniskā pasta adresi vai tālruni īsziņas formātā, 

nosūtot informāciju arī uz nekustamā īpašuma pārdevēja kontu portālā 

www.latvija.lv.” 

 

3. Papildināt ar 5.1. punktu šādā redakcijā:  

„Pēc nekustamā īpašuma pārdevēja pieprasījuma saņemšanas attiecīgās 

administratīvas teritorijas zemesgrāmatas nodaļa pārbauda informāciju par 

pašvaldības lēmumu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības tam paredzētā 

tiešsaistes risinājumā.” 

4. Papildināt 10.2. punktu šādā redakcijā:  

http://www.latvija.lv/


VARAMnoteik_07012015_919_groz.docx_Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra 

noteikumos Nr. 919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un 

termiņiem” 

 

 

„10.2. vietējās pašvaldības dome pieņem šo noteikumu 3.punktā minēto lēmumu par 

atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības vai pašvaldības institūcija sagatavo šo 

noteikumu 4.punktā minēto izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības un šo 

informāciju ievietot īpaši tam paredzētā tiešsaistes risinājumā”.  

5. Izveidot 11
1
 punktu šādā redakcijā:  

Tiešsaistes risinājuma izmantošanas kārtība var tikt noteikta Zemesgrāmatu nodaļu 

iekšējās kārtības noteikumos vai sadarbības līgumos.  

 

Ministru prezidente        L.Straujuma 
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