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Par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību 
izvērtēšanu un uzņemšanu bilancē 

_______________________________________________________________________________ 
Ziņo:  J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015. gada 9. septembra rīkojumu Nr.499 “Par zemes reformas 

pabeigšanu Līgatnes novada lauku apvidū”, Līgatnes novadā zemes reforma ir pabeigta. Saskaņā ar Ministru 
kabineta 2016. gada 29. marta noteikumiem Nr. 190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes 
fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai 
piekritību” Valsts zemes dienests publicē sarakstu ar rezerves zemes fondā ieskaitītām un īpašuma tiesību 
atjaunošanai neizmantotām zemes vienībām un,  ne vēlāk kā divu gadu laikā  pēc Ministru kabineta rīkojuma 
izdošanas par zemes reformas pabeigšanu, nozaru ministrijas sagatavo rīkojuma projektu par zemes vienību 
piekritību attiecīgai ministrijai, vai pašvaldība pieņem lēmumu par zemes vienības piekritību pašvaldībai. 

Līdz 2017. gada 9. septembrim un 2021. gada 1. novembrim informācija par rezerves zemes fondā 
ieskaitīto zemes vienību izvērtēšanu ir saņemta no Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas un VAS “Valsts 
nekustamie īpašumi” ar kuru Latvijas Republikas Finanšu ministrija ir noslēgusi “Vienošanās par valsts 
nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un savstarpējo sadarbību valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas 
politikas izstrādē un īstenošanā”. Minētās ministrijas izvērtēšanas rezultātā ir konstatējušas, ka sarakstā 
norādītās zemes vienības (lēmuma pielikums) nav piekritīgas vai piederīgas šīm ministrijām. Citas ministrijas 
līdz ministru kabineta noteikumos norādītam termiņam savu viedokli nav izteikušas.  

Cēsu novada domes Līgatnes Apvienības pārvalde, atkārtoti izvērtējot sarakstā minētās zemes 
vienības un  saskaņā ar Ministru kabineta 29.03.2016. noteikumu Nr. 190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par 
rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu 
piederību vai piekritību” 2. punktu, 6. punktu un 7. punkta 7.1.1. un 7.1.2. apakšpunktiem, ievērojot Cēsu 
novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 09.12.2021.atzinumu (protokols Nr.8) un Cēsu 
novada domes Finanšu komitejas 22.12.2021. atzinumu (prot.Nr.8), Cēsu novada dome, ar 17 balsīm - par 
(Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella 
Frīdvalde-Andersone, Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, Inga Cipe, Ivo Rode, 
Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas nav, nolemj: 

 
1. Apstiprināt zemes vienību ar statusu “Rezerves zemes fonds”  un  “Zeme zemes reformas 

pabeigšanai” sarakstu, saskaņā ar pielikumu.  
2. Uzņemt Cēsu novada pašvaldības bilancē Līgatnes apvienības administratīvajā teritorijā atrodošās 

zemes vienības, saskaņā ar pielikumu. 
3.   Lēmuma izpildi uzdot Finanšu pārvaldei. 
4.   Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 
 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs   J.Rozenbergs 
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