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Par zemes komisijas darbības izbeigšanu Cēsu novada, Cēsu pilsētā 
_____________________________________________________________ 

Ziņo: D.Eihenbauma, Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāja 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 19. februāra rīkojumu Nr. 62 „Par zemes reformas 
pabeigšanu Cēsu novada Cēsu pilsētā” Cēsu pilsētā ir izsludināta zemes reformas pabeigšana. 

Atbilstoši likuma „Par zemes komisijām” 11. panta pirmajai daļai divu mēnešu laikā pēc zemes 
reformas pabeigšanas izsludināšanas attiecīgajā pilsētas teritorijā pilsētas zemes komisija  savus arhīva 
dokumentus nodod Valsts zemes dienesta (turpmāk – Dienests) attiecīgai rajona nodaļai un izbeidz savu 
darbību. Lēmumu par zemes komisijas darbības izbeigšanu pieņem pilsētas vai novada dome pēc Dienesta 
ierosinājuma un pēc saskaņošanas ar Centrālo zemes komisiju.  

Cēsu pilsētas zemes komisijas lietas nodotas Dienesta Vidzemes teritoriālās struktūrvienības arhīvā 
2021. gada 30. septembrī ar aktu Nr. 1 „Par aprakstītu dokumentu nodošanu un pieņemšanu Valsts Zemes 
dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu birojam”. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 14. novembra grozījumu likumā “Par zemes komisijām” 
3. punktam Centrālā zemes komisija darbību izbeidza 2021. gada 31. jūnijā. Līdz ar minēto saskaņošana ar 
Centrālo zemes komisiju vairs nav iespējama.   

Ievērojot to, ka Cēsu pilsētas zemes komisija savu arhīva dokumentāciju Dienestam ir nodevusi, 
Dienests ar 2021.gada 29.oktobra vēstuli Nr. 2-04/593 ir ierosinājis Cēsu novada pašvaldībai pieņemt lēmumu 
par zemes komisijas darbības izbeigšanu Cēsu pilsētā un par pieņemto lēmumu lūdz informēt Dienestu. 

Ņemot vērā minēto, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma 
„Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 6., 7. un 8.pantu, likuma “Par zemes reformas pabeigšanu 
pilsētās” 5.panta pirmo daļu, 6.pantu, Cēsu pilsētas Zemes komisijas 2019.gada 4.novembra lēmumu Nr. 3, 
Cēsu novada domes 2019.gada 7.novembra lēmumu Nr.358, 2020.gada 19.februāra Ministru kabineta 
rīkojumu Nr.62, Cēsu novada dome, ar 15 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis 
Egliņš-Eglītis, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Guntis  Grosbergs, Hardijs VENTS, 
Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Rozenbergs, Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas 
nav, nolemj: 

 
1. Izbeigt zemes komisijas darbībību Cēsu novada, Cēsu pilsētā. 
2. Par pieņemto lēmumu informēt Valsts zemes dienestu. 
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram. 
 
 
 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs   J.Rozenbergs 
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