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LĒMUMS 
Rugāju novada Rugāju pagastā  

18.04.2019.                                                                                                    Nr. 114 

                                                                                                                       (protokols Nr. 4, 2.§) 

Par zemes vienību apvienošanu 

 

Rugāju novada dome izskatīja Guntas Čakānes, personas kods 151157-11956, 2019. gada 

26. marta iesniegumu ar lūgumu par tai piederošo, nekustamā īpašuma “Austrīši” ar kadastra 

numuru 3874 012 0617, sastāvā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3874 012 0419 

un 3874 012 0617, ar kopējiem robežu posmiem, apvienošanu, veidojot jaunu zemes vienību.  

Saskaņā ar Mantojuma apliecību (par tiesībām uz mantojumu pēc likuma), kuru 

sastādījusi Latgales apgabaltiesas Zvērināta notāre Inese Buša (reģistra Nr. 3851), apstiprinātas 

Mantojuma tiesības uz 2018. gada 28. jūlijā mirušā Elmāra Čakāna atstāto mantojumu, 

mantojuma atstājēja laulātajai – Guntai Čakānei, kas ietver atzītās īpašuma tiesības uz zemes 

īpašumu 4,2 ha kopplatībā, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 3874 

012 0617 un 3874 012 0419, kas atrodas Rugāju pagasta Rugāju novadā ar kadastra numuru 

3874 012 0617. 

Zemes ierīcības likuma 8. panta trešās daļas 2. punkts nosaka, ka, zemes ierīcības 

projekts nav izstrādājams, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir 

pieņemts vietējās pašvaldības lēmums. 

 Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8. panta trešās daļas 2. punktu, Ministru 

kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1 

apakšpunktu, 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. Apvienot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 3874 012 0419 – 2,2 ha platībā un 

3874 012 0617 – 2,0 ha platībā, izveidojot jaunu zemes vienību. 

2. Jauizveidoto zemes vienību saglabāt nekustamā īpašuma ,,Austrīši” ar kadastra numuru 

3874 012 0617, sastāvā. 

3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar plānoto kadastra 

apzīmējumu 3874 012 0536 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(NĪLM kods 0101). 

4. 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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