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APSTIPRINĀTS 

Viesītes novada domes sēdē   

2013.gada 17.jūlijā ( prot. Nr. 11;7.#) 

 

 

Viesītes pilsētas zemes komisijas 

 

NOLIKUMS 
Viesītes novada Viesītē 

I. Vispārīgie noteikumi. 
1. Viesītes pilsētas Zemes komisija (turpmāk tekstā - Komisija) ir Viesītes novada domes 

(turpmāk tekstā - Dome) izveidota institūcija, kas darbojas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem zemes un citiem likumdošanas aktiem. 

2. Komisijas darbības pārraudzību un darbības finansiālo nodrošinājumu veic Dome. 

 

II. Komisijas struktūra un darba organizācija 
 

3. Komisijas sastāvu apstiprina Dome. Komisijas sastāvā ir priekšsēdētājs un četri komisijas 

locekļi. 

4. Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja vietnieks, 

kurus ievēl komisijas locekļi no sava vidus. 

5. Komisijas darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina komisijas  sekretāre – 

pašvaldības izpilddirektora norīkot administrācijas darbinieks.  

Komisijas sekretāre: sagatavo dokumentus jautājumu izskatīšanai Komisijas sēdē; kārto sēžu 

organizatoriskos jautājumus; protokolē komisijas sēdes; kārto Komisijas lietvedību, veic 

dokumentu uzskaiti, nodrošina to saglabāšanu, atbilstoši lietvedības noteikumiem; sagatavo un 

izsniedz Komisijas pieņemtos lēmumus. 

6. Komisijas sēdes tiek sasauktas pēc vajadzības. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu 

paraksta komisijas priekšsēdētājs un sekretāre.  

7. Komisijas sēde var notikt, ja tajā piedalās vismaz trīs komisijas locekļi. Lēmumi tiek 

pieņemti ar klātesošo locekļu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir 

priekšsēdētāja balss. Komisijas locekļi atturas no lēmuma pieņemšanas, ja tas skar viņa, vai 

viņa ģimenes locekļu, radinieku intereses, to atzīmējot protokolā. 

8. Par komisijas sēdes norises vietu, laiku un darba kārtību komisijas locekļiem paziņo ne 

vēlāk kā 2 dienas pirms sēdes. 

9. Komisijas sēdēs ir tiesīgi piedalīties Domes deputāti (bez balss tiesībām). Komisija ir 

tiesīga sēdēs pieaicināt speciālistus padomdevēja statusā, kā arī uzaicināt piedalīties 

ieinteresētās personas. 

10. Komisijas priekšsēdētāja un locekļu darbs tiek apmaksāts saskaņā ar Viesītes novada 

pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu. 
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III. Komisijas kompetence. 

 

11. Sniedz atzinumus par zemes īpašuma vai zemes lietošanas tiesībām, pieņem lēmumus par 

zemes īpašuma kompensāciju. 

12. Pēc zemes robežu iemērīšanas un zemes robežu iemērīšanas akta un zemes robežu plāna 

izgatavošanas pieņem lēmumus: 

12.1. par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu; 

12.2. par zemes iegūšanu īpašumā par samaksu; 

13. Koriģē izstrādāto pilsētas zemes ierīcības projektu  un korekcijas iesniedz apstiprināšanai 

Domei. 

14. Izšķir zemes strīdus savas kompetences ietvaros. 

15. Izskata priekšlikumus par pasākumiem, kas nepieciešami neapmierināto zemes 

pieprasījumu nodrošināšanai. 

16. Izskata priekšlikumus par nepieprasīto zemju turpmāku izmantošanu. 

17. Dod atzinumus par izejas datiem zemes nodokļa aprēķināšanai. 

18. Pieņem lēmumus par zemes gabala platību un robežu plāna apstiprināšanu, ja 

nostiprinājuma lūgums par ēku (būvju) ierakstīšanu zemesgrāmatā iesniegts pirms zemes 

ierakstīšanas zemesgrāmatā. 

19. Izskata citus jautājumus savas kompetences ietvaros. 

20. Komisija izbeidz savu darbību divu mēnešu laikā pēc tam, kad tiek izsludināta zemes 

reformas pabeigšana Viesītes pilsētā vai visā valstī. 

20. Atzīt par spēku zaudējušu 2009.gada 19.augustā apstiprināto Viesītes pilsētas zemes 

komisijas nolikumu. 

 

 

 

 

Viesītes novada domes priekšsēdētājs                                                                   J.Dimitrijevs 

 


