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LĒMUMS 
Rugāju novada Rugāju pagastā  

15.08.2019.                                                                                                      Nr. 251 

                                                                                                                         (protokols Nr. 9, 4.§) 

Par nosaukuma “Kalmes 1” piešķiršanu nekustamajam īpašumam 

 

Rugāju novada dome izskatīja V. D., personas kods [..], pilnvarotās personas I. Z., 

personas kods [..], 2019. gada 5. augusta iesniegumu ar lūgumu piešķirt nosaukumu “Kalmes 1” 

nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3864 007 0274 – 2,22 ha kopplatībā.  

Izvērtējot Rugāju domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika 

konstatēts, ka:  

līdz šim nav piešķirts nosaukums Nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3864 007 

0274, kura sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0110 – 2,22 ha platībā; 

zemes vienība  ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0110 atrodas V. D. lietojumā; 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0110 noteikts nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

Likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums" 1. panta 14. daļa nosaka, ka  

nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu, nekustamajam īpašumam lauku 

apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese; 

Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punkts nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var 

pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 

Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums" 1. panta 14. daļu; 

likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu un saskaņā ar saimniecisko jautājumu komitejas 

2019. gada 8. augusta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: Sandra Kapteine, 

Iveta Arelkeviča, Kārlis Brūvers, Agris Kalnējs, Lauris Krēmers, Andris Leons, Sarmīte 

Pērkone, PRET – 0, ATTURAS – 0, Rugāju novada dome nolemj: 

 

1. Piešķirt Nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3864 007 0274, kura sastāvā ir 

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0110 – 2,22 ha platībā, nosaukumu “Kalmes 1”. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai 

Lonijai Melnacei. 

3.Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 

Administratīvajā rajona tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601). 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                       S. Kapteine 

16.08.2019.  
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