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LĒMUMS 

Smiltenē 

2022.gada 31. augustā                                               Nr. 417 

     (protokols Nr. 15, 57.§) 

 

Par Smiltenes pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu 

Atbilstoši Smiltenes novada domes 2018.gada 25.aprīļa lēmumam Nr.276 (protokols Nr.7, 3.§.) “Par 

zemes reformas pabeigšanu Smiltenes novada Smiltenes pilsētā” zemes reforma Smiltenes pilsētas 

pašvaldības teritorijā ir pabeigta. Ar Ministru kabineta 2018. gada 8.augusta rīkojumu Nr.366 „Par zemes 

reformas pabeigšanu Smiltenes novada Smiltenes pilsētā” Smiltenes pilsētā ir izsludināta zemes reformas 

pabeigšana. 

Likuma „Par zemes komisijām” 11. panta pirmā daļa noteic, ka divu mēnešu laikā pēc zemes reformas 

pabeigšanas izsludināšanas attiecīgajā pilsētas teritorijā pilsētas zemes komisija  savus arhīva dokumentus 

nodod Valsts zemes dienesta attiecīgai rajona nodaļai un izbeidz savu darbību. Lēmumu par zemes 

komisijas darbības izbeigšanu pieņem novada dome pēc Valsts Zemes dienesta ierosinājuma un pēc 

saskaņošanas ar Centrālo zemes komisiju.  

Smiltenes pilsētas zemes komisijas lietas nodotas Dienesta Vidzemes teritoriālās struktūrvienības 

arhīvā 2022.gada 7.aprīlī ar aktu Nr. 17-05.4-V/11 „Par pilsētas zemes komisiju dokumentu nodošanu un 

pieņemšanu”. 

Atbilstoši 2019. gada 14. novembra likuma “Grozījumi likumā “Par zemes komisijām”” 3.pantam 

Centrālā zemes komisija darbību izbeidza 2021.gada 31.jūnijā. Līdz ar minēto Smiltenes pilsētas zemes 

komisijas darbības izbeigšanas saskaņošana ar Centrālo zemes komisiju vairs nav iespējama.   

Ievērojot to, ka Smiltenes pilsētas zemes komisija savu arhīva dokumentāciju Valsts Zemes dienestam 

ir nodevusi, Valsts Zemes dienests ar savu  2022. gada 27. jūlija vēstuli Nr. 2-04/338 “Par Smiltenes pilsētas 

zemes komisijas izbeigšanu”, ierosina Smiltenes novada pašvaldībai pieņemt lēmumu par zemes komisijas 

darbības izbeigšanu Smiltenes pilsētā un par pieņemto lēmumu informēt Valsts Zemes dienestu. 

Saskaņā ar likuma “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5.panta trešo daļu pēc pilsētu zemes 

komisiju darbības izbeigšanas lēmumus par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes nodošanu 

īpašumā par maksu pieņem attiecīgās pašvaldības dome. 

Ņemot vērā norādīto, Smiltenes novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2022. gada 24. augusta atzinumu (sēdes protokols Nr.10) un, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, likuma “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5. panta 

otro daļu,  likuma “Par zemes komisijām” 11. panta pirmo daļu, atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" – (Ainārs 

Mežulis, Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, Edgars Avotiņš, Ervins Labanovskis, Gita Mūrniece, Inga Ērgle, 

Jānis Āboliņš, Māris Zālītis, Mārtiņš Vīgants, Otārs Putrālis, Raivis Vizulis, Toms Markss), "Pret" – nav, 

"Atturas" – nav, 

Smiltenes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Izbeigt Smiltenes pilsētas zemes komisijas darbību. 
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2. Smiltenes novada Centrālās administrācijas Nekustamo īpašumu nodaļai par pieņemto lēmumu informēt 

Valsts Zemes dienestu. 

3. Atzīt par spēku zaudējušu Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 27. aprīļa lēmumu Nr. 201 

“Par Smiltenes novada Zemes komisijas darbības izbeigšanu” (sēdes protokols Nr.10.,§.31.).  

4. Lēmuma izpildi kontrolēt pašvaldības izpilddirektora vietniekam attīstības jautājumos. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                          E.Avotiņš 


