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LĒMUMS 

Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā 

 

2013. gada 29.augustā       Protokols Nr. 5., 20.§ 

 

Par Pāvilostas pilsētas zemes komisiju 

 

Dome izskatīja sagatavoto Pāvilostas pilsētas zemes komisijas nolikuma projektu un 

uzklausīja informāciju par Liepājas reģiona novadu būvvaldes pārstāvi. 

 

PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Pāvilostas pilsētas zemes komisijas nolikuma projektu. 

2. Kā Liepājas reģiona novadu būvvaldes pārstāvi Pāvilostas pilsētas zemes komisijā 

apstiprināt Jāni GRUNDBERGU. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs    Uldis Kristapsons 
 

 

 

 

 

 

Lēmuma projektu 22.08.2013. sagatavoja kancelejas vadītāja Aija Ozoliņa 
Lēmumu izsniegt: 

1-A.Brūklei ( elektroniski) 

2-Būvvaldei 

3-A.Ozoliņai ziņu iekļaušanai VID EDS ( elektroniski) 
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APSTIPRINĀTS 

ar Pāvilostas novada domes  

29.08.2013. sēdes Nr. 5, lēmumu 20.§ 

 

Pāvilostas novada domes 

Pāvilostas pilsētas zemes komisijas 

NOLIKUMS 
  

1. Vispārējie jautājumi 
 

1.1. Pāvilostas novada domes Pāvilostas pilsētas zemes komisiju (turpmāk tekstā Komisija) 

izveido ar novada domes lēmumu 4 cilvēku sastāvā. Komisijas sastāvā ietilpst domes 

priekšsēdētājs vai viņa vietnieks, Valsts zemes dienesta pārstāvis, zemes lietu 

speciāliste un būvvaldes pārstāvis. Ar padomdevēja tiesībām pilsētas zemes komisijas 

sēdēs var piedalīties arī pieaicinātie speciālisti;  

1.2. Komisija darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem „Par zemes komisijām”, 

„Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”, „Par zemes reformas pabeigšanu 

pilsētās”, „Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” un citiem Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem likumdošanas aktiem, kas regulē zemes reformas realizāciju pilsētās; 

1.3. Komisija veic ar zemes reformas realizāciju Pāvilostas pilsētā saistītos uzdevumus; 

1.4. Komisija savus uzdevumus veic patstāvīgi, kā arī sadarbībā ar citām valsts un 

pašvaldību institūcijām un iestādēm. 

 
2. Komisijas pienākumi 

 

2.1. Apkopot un izanalizēt zemes pieprasījumus, kā arī dot atzinumu par zemes īpašuma vai 

lietošanas tiesībām un pieņemt lēmumu par zemes īpašuma kompensāciju, bet pēc 

zemes robežu iemērīšanas un zemes robežu akta un zemes robežu plāna izgatavošanas 

pieņemt lēmumu par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu; 

2.2. Izšķirt zemes strīdus savas kompetences ietvaros; 

2.3. Izskatīt priekšlikumus par pasākumiem, kas nepieciešami neapmierināto zemes   

pieprasījumu nodrošināšanai; 

2.4. Izskatīt priekšlikumus par nepieprasīto zemju turpmāko izmantošanu. 

 

3. Komisijas tiesības 
 

3.1. Pieprasīt no zemes lietotājiem nepieciešamos dokumentus; 

3.2. Pieprasīt LR Centrālajai zemes komisijai zemes reformas un citu zemes likumdošanas 

normatīvo aktu skaidrojumus; 

3.3. Piedalīties novada domes sēdēs komisijas sagatavoto jautājumu izskatīšanas laikā un 

veicināt to apstiprināšanu, ievērojot pastāvošo likumdošanu.   

 

4. Komisijas struktūra un darbība 
 

4.1. Komisijas sastāvu un tās priekšsēdētāju apstiprina novada dome; 

4.2. Komisija no sava vidus ievēl komisijas priekšsēdētāja vietnieku. Komisijas darba 

organizatorisko un tehnisko nodrošināšanu, sēžu protokolēšanu veic pašvaldības 

darbinieks- zemes lietu speciāliste;  

4.3. Komisijas sēdes sasauc priekšsēdētājs vai viņa vietnieks pēc nepieciešamības;  

4.4. Komisija ir pilntiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no komisijas locekļiem, 

ieskaitot komisijas priekšsēdētāju vai viņa vietnieku. Lēmums tiek pieņemts ar 



 

 

klātesošo komisijas locekļu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir 

zemes komisijas priekšsēdētāja vai viņa vietnieka balss; 

4.5. Komisijas locekļiem, ieinteresēto zemes lietotāju pārstāvjiem, ieinteresētajām 

amatpersonām un pilsoņiem par sēdes laiku jāpaziņo 5 dienas pirms sēdes datuma. Ja 

šīs personas uz sēdi nav ieradušās, komisija izskatāmos jautājumus izlemj bez viņu 

klātbūtnes; 

4.6. Zemes strīdu gadījumos pirms komisijas sēdes sasaukšanas priekšsēdētājs, iesaistot 

attiecīgos speciālistus, pārbauda iesnieguma pamatotību un sagatavo atzinuma 

projektu; 

4.7. Komisijas sēdē izskatīto jautājumu apspriešanas gaita un pieņemtie lēmumi tiek 

protokolēti. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi. Katram komisijas loceklim ir 

tiesības protokolam pievienot savas atsevišķas domas. Sēžu protokoli pastāvīgi 

glabājas novada pašvaldībā pie zemes lietu speciālistes; 

4.8. Zemes komisija savus lēmumus zemes sadales un zemes strīdu izšķiršanas jautājumos 

rakstiskā veidā paziņo ieinteresētajiem zemes lietotājiem 5 dienu laikā pēc 

pieņemšanas; 

4.9. Zemes komisijas pieņemtais lēmums par zemes īpašuma robežām, īpašuma tiesību 

atjaunošanu, zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, samaksas apmēra noteikšanu un 

par zemes īpašuma kompensāciju ir pamatdokuments zemes īpašuma reģistrācijai 

Kadastra reģistrā un tā nostiprināšanai zemesgrāmatās, kā arī kompensācijas sertifikātu 

konta atvēršanai; 

4.10. Zemes komisijas lēmums par īpašuma tiesību atjaunošanu, par zemes piešķiršanu 

īpašumā par samaksu, samaksas apmēra noteikšanu un par zemes īpašuma 

kompensāciju stājas spēkā, ja 10 dienu laikā pēc lēmuma paziņošanas ieinteresētās 

personas to nav pārsūdzējušas; 

4.11. Pilsētas zemes komisija izbeidz savu darbību divu mēnešu laikā pēc tam, kad tiek 

izsludināta zemes reformas pabeigšana attiecīgajā pašvaldības teritorijā vai visā valstī. 

 

5. Komisijas darba pārraudzība 
 

5.1. Komisijas darbu pārrauga novada dome, kurai ir tiesības kontrolēt un uzraudzīt tās 

ieceltās komisijas un komisijas priekšsēdētāja darbības atbilstību pastāvošai 

likumdarbībai; 

5.2. Novada domei ir tiesības:  

5.2.1. atcelt, grozīt vai apturēt nelikumīgus komisijas lēmumus; 

5.2.2. atcelt komisiju vai tās priekšsēdētāju, ja tie savā darbībā atkārtoti nepilda vai 

pārkāpj spēkā esošo likumdošanu vai Ministru kabineta noteikumus. 

 

6. Komisijas finansējums 
 

Komisijas darbība tiek finansēta no novada pašvaldības budžeta. 

 

 
 


