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LĒMUMS 
Rugāju novada Rugāju pagastā  

18.04.2019.                                                                                                    Nr. 115 

                                                                                                                       (protokols Nr. 4, 3.§) 

Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību robežu pārkārtošanu  

un platību precizēšanu 

 

Sakarā ar to, ka neuzmērīto, Rugāju novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību, ar 

kadastra apzīmējumiem 3864 002 0210 un 3864 002 0124, kas atrodas Rugāju novada 

Lazdukalna pagastā, robežas veido neracionālu zemes vienību sadalījumu, tika konstatēta iespēja 

precizēt zemes vienību robežas un platības. Zemes vienību robežu pārkārtošanas rezultātā tiks 

likvidēta šaurā, neracionālā zemes gabala daļa. 

Saskaņā ar Rugāju novada domes 20.08.2009. lēmumu Nr. 6 5.& vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 3864 002 0210 un 3864 002 0124, noteikts statuss – pašvaldībai piekritīgā zeme. 

Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 3864 002 0210 un 3864 002 0124 noteikts 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta otrā daļa nosaka, ka kadastra 

informācijas sistēmā drīkst pievienot daļu zemes vienības blakus esošai zemes vienībai, 

neveidojot jaunu zemes vienību 

 Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta otro daļu, 

10.04.2012. Ministru kabineta Nr. 263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu 

aktualizācijas noteikumi “ noteikumiem, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu un 

saskaņā ar saimniecisko jautājumu komitejas 2019. gada 11. aprīļa sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR – 7 deputāti: Sandra Kapteine, Jānis Ikstens, Agris Kalnējs, Lauris Krēmers, 

Andris Leons, Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone, PRET – 0, ATTURAS – 0, Rugāju novada 

dome nolemj: 

 

1. Pārkārtot zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3864 002 0210 – 6,3 ha platībā un 

3864 002 0124 – 5,2 ha platībā, robežas, saskaņā ar grafisko pielikumu, nosakot, ka zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 002 0210 precizētā platība ir 6,6 ha un zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 3864 002 0124 precizētā platība ir 4,9 ha. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, 

zemes vienību robežas un platības tiks precizētas. 

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

Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                       S. Kapteine 

24.04.2019.  
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