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LĒMUMS 
Rugāju novada Rugāju pagastā  

18.04.2019.                                                                                                    Nr. 142 

                                                                                                                       (protokols Nr. 4, 30.§) 

Par grozījumiem Rugāju novada domes 21.06.2018. lēmumā  

Nr. 116 (protokols Nr. 9, 6. §) ,,Par zemes ierīcības projekta  

apstiprināšanu, nekustamā īpašuma “Kozupe 5” sadalīšanu,  

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu” 

 

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

konstatēts, ka: 

 2018. gada 21. jūnijā Rugāju novada dome pieņēma lēmumu (Nr. 116 (protokols Nr. 9, 

6. §)) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, Rugāju novada pašvaldība īpašumā esošā 

nekustamā īpašuma “Kozupe 5” sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu; 

Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 11. 

punkts nosaka, ka, ja nepieciešams, adresi apbūvei paredzētai zemes vienībai var piešķirt, jau 

veidojot jaunu zemes vienību. 

Saskaņā ar lēmuma 8. punktu tika noteikts, ka “Saglabāt adresi “Kozupe 5”, Rugāju pag., 

Rugāju nov., LV-4570, ēkai ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0363 001, kas atrodas uz atdalītās 

zemes vienības daļas Nr. 2.”, bet netika noteikta adrese zemes vienībai. 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 72. pantu, iestāde jebkurā laikā administratīvā 

akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdas, kā arī citas 

kļūdas un trūkumus, ja tas nemaina lēmuma būtību. 

Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2015. gada 11. decembra noteikumu Nr. 698 

"Adresācijas noteikumi" 11. punktu, ,Administratīvā procesa likuma 72. pantu un Rugāju novada 

domes 2018. gada 21. jūnija sēdes lēmumu Nr. 116 (protokols Nr. 9, 6. §), atklāti balsojot: 

PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Jānis Ikstens, Agris Kalnējs, Lauris 

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

novada dome nolemj: 

 

1. Izdarīt grozījumus Rugāju novada domes 21.06.2018. lēmumā Nr.116 (protokols Nr. 9, 

6. §) un izteikt lēmuma 8. punktu šādā redakcijā: Noteikt zemes vienībai Nr.2 un uz tās 

atrodošajai ēkai ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0363 001 adresi "Kozupe 5", Rugāju pag., 

Rugāju nov., LV-4570. 

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 tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                       S. Kapteine 

24.04.2019.  
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