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LATVIJAS 

REPUBLIKA  
MINISTRU PADOME  

lēmums  

1993.03.15. Nr. 134 

Par Latvijas Republikas Valsts zemes dienestu 

 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1992.gada 15.decembra 

lēmumu "Par Latvijas Republikas likuma "Par Valsts zemes dienestu" spēkā stāšanās 

kārtību" un Latvijas Republikas likumu "Par Valsts zemes dienestu", Latvijas 

Republikas Ministru Padome n o l e m j: 

1. Noteikt, ka Lauksaimniecības ministrijas Valsts zemes ierīcības departaments, 

Aizsardzības ministrijas Ģeodēzijas un kartogrāfijas departaments, Valsts zemes 

ierīcības firma "Zemesprojekts", ražošanas apvienība "Latvijas karte", Valsts 

tehniskās inventarizācijas centrs, Rīgas, Jūrmalas, Liepājas, Ventspils, Jelgavas, 

Daugavpils, Rēzeknes, Valmieras, Gulbenes, Jēkabpils, Limbažu, Ludzas, Madonas, 

Cēsu un Tukuma tehniskās inventarizācijas biroji un rajonu zemes ierīcības daļas (ar 

materiālajām vērtībām, dokumentāciju un arhīvu materiāliem) ar šī lēmuma 

parakstīšanas brīdi tiek apvienotas Latvijas Republikas Valsts zemes dienestā 

(turpmāk tekstā - "Valsts zemes dienests"), saglabājot visas štata vienības, attiecīgo 

darba samaksas fondu un finansēšanai paredzētos valsts budžeta līdzekļus pēc 

stāvokļa uz 1993.gada 1.janvāri. Paredzēt, ka uz minētās bāzes izveidojams Valsts 

centrālais zemes dienests, tā rajonu (pilsētu) nodaļas un attiecīgie valsts uzņēmumi. 

Lauksaimniecības ministrijai līdz 1993.gada 1.aprīlim iesniegt Latvijas 

Republikas Ministru Padomei priekšlikumus par attiecīgu grozījumu izdarīšanu 

Lauksaimniecības ministrijas nolikumā. 

2. Noteikt, ka Valsts centrālais zemes dienests un tā rajonu (pilsētu) nodaļas ir 

tieši pakļautas Valsts zemes dienesta ģenerāldirektoram un Valsts zemes dienestā 

ietilpstošie valsts uzņēmumi atrodas Valsts zemes dienesta pārziņā. 

3. Finansu ministrijai: 

3.1. pēc saskaņošanas ar Aizsardzības ministriju un Lauksaimniecības ministriju, 

kopīgi ar Latvijas Republikas Augstākās Padomes komisijām izskatot valsts budžeta 

projektu 1993.gadam, paredzēt nodot Valsts zemes dienestam attiecīgus budžeta 

asignējumus no Aizsardzības ministrijai un Lauksaimniecības ministrijai iedalītajiem 

līdzekļiem; 

3.2. kopīgi ar Valsts zemes dienesta ģenerāldirektoru G.Grūbi līdz valsts budžeta 

apstiprināšanai operatīvi risināt jautājumu par Valsts zemes dienestā apvienoto 

institūciju finansēšanu. 

4. Noteikt, ka Valsts zemes dienests savas kompetences ietvaros ir šī lēmuma 

1.punktā un 5.1.apakšpunktā minēto apvienoto institūciju pienākumu un tiesību 

pārņēmējs. 

5. Valsts zemes dienesta ģenerāldirektoram G.Grūbem: 

5.1. pārņemt Valsts centrālā zemes dienesta metodiskajā vadībā Rīgas pilsētas 

pašvaldības uzņēmumu "Rīgas ģeodēziskais centrs", pārējo pilsētu ģeodēziskos 



centrus un pilsētu un pagastu zemes ierīcības dienestus un pēc saskaņošanas ar 

attiecīgajām pašvaldībām noteikt minēto institūciju apvienošanas termiņus, paredzot, 

ka minētās institūcijas (ar visu to rīcībā esošo dokumentāciju un arhīvu materiāliem) 

iekļaujamas Valsts zemes dienestā; 

5.2. mēneša laikā izstrādāt un iesniegt Latvijas Republikas Ministru Padomei: 

5.2.1. pēc saskaņošanas ar Tieslietu ministriju - nolikuma par valsts zemes 

dienestu projektu, kurā noteikti: 

šī dienesta uzdevumi un tiesības; 

Valsts centrālā zemes dienesta, tā rajonu (pilsētu) nodaļu un Valsts zemes dienesta 

pārziņā esošo valsts uzņēmumu struktūrvienības un to finansēšanas avoti; 

5.2.2. kopā ar šī lēmuma 5.2.1.apakšpunktā minēto nolikuma projektu iesniegt 

Latvijas Republikas Ministru Padomes lēmuma projektu par Valsts zemes dienestā 

apvienoto valsts uzņēmumu pārveidošanu; 

5.2.3. pēc saskaņošanas ar Labklājības ministriju un Finansu ministriju - nolikuma 

par valsts zemes dienesta darbinieku darba samaksu projektu; 

5.3. kopīgi ar Arhitektūras un celtniecības ministriju, Lauksaimniecības 

ministriju, Finansu ministriju un attiecīgajām pilsētu un rajonu pašvaldībām divu 

mēnešu laikā atrisināt jautājumu par Valsts centrālā zemes dienesta un tā rajonu 

nodaļu nodrošināšanu ar nepieciešamajām darba telpām; 

5.4. lai nodrošinātu Valsts centrālā zemes dienesta rajonu nodaļas ar 

autotransportu, pēc saskaņošanas ar rajonu pašvaldībām pieņemt no rajonu zemes 

ierīcības nodaļām to rīcībā esošās automašīnas, kas iegādātas saskaņā ar Latvijas 

Republikas Ministru Padomes 1991.gada 25.februāra rīkojumu Nr.73-r. 

6. Nodot Lauksaimniecības ministrijas pārziņā esošo ēku Rīgā, Puškina ielā 14, 

Valsts zemes dienesta valdījumā. 

7. Atzīt par spēku zaudējušu Latvijas Republikas Ministru Padomes 1991.gada 28. 

augusta rīkojuma Nr.324-r 1. un 2.punktu. 

8. Šis lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 

   Latvijas Republikas 

Ministru Padomes priekšsēdētājs              I.Godmanis 

Latvijas Republikas Ministru Padomes 

  Valsts kancelejas vadītājs                 V.Zeikats 

 


