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21.11.2019.                                                                                                  Nr. 342 

                                                                                                                     (protokols Nr. 13, 10.§) 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa piešķiršanu  

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0186 

 

Rugāju novada dome izskatīja Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 

2019. gada 4. novembra iesniegumu ar lūgumu noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0186 – 0.08 ha platībā.    

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

Valsts zemes dienests, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 93. 

pantu un 95. pantu, ir veicis datu labošanu Kadastra informācijas sistēmas datos. Tika labota 

nekustamā īpašuma “Mežvidi” ar kadastra numuru 3874 004 0012, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 3874 004 0012, robeža atbilstoši zemes robežu plānam, līdz ar to Kadastra 

informācijas sistēmā tika izveidota zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0186 ar 

platību 0,08 ha, kas tika iekļauta rezerves zemes fondā;  

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0186, pēc funkcionālā zonējuma ir 

transporta infrastruktūras teritorija – kas atbilst Rugāju novada teritorijas plānojuma Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu 4.7.1.punktam Transporta infrastruktūras teritorija (TR) 

(Rugāju novada domes saistošie noteikumi Nr. 10/2017 “Par Rugāju novada teritorijas 

plānojumu”). 

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. un 16.2. apakšpunkts nosaka, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna 

zemes vienība vai zemes vienības daļa un zemes vienībai vai zemes vienības daļai nav noteikts 

lietošanas mērķis.; 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. panta pirmās daļas 1. punkts paredz, ka 

vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība un zemes 

vienības daļa, atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas 

plānojumā noteiktajai izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai zemes vienībai nosaka 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi; 

Likuma “Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 13. punkts nosaka pašvaldības 

autonomo funkciju – saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes 

izmantošanas un apbūves kārtību. 

 pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. panta pirmās daļas 1. 

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. un 16.2. apakšpunktu, likuma “Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 13. 

punktu, Rugāju novada domes “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu”, kas 

apstiprināti ar Rugāju novada domes 2017. gada 21. decembra lēmumu Nr. 254 (protokols Nr. 

18, 8.§.) “Par saistošo noteikumu Nr. 10/2017 “Par Rugāju novada teritorijas plānojumu” 
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apstiprināšanu”, 3.7. punktu un saskaņā ar Saimniecisko jautājumu komitejas 2019. gada 14. 

novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta 

Arelkeviča, Kaspars Duļevskis, Jānis Ikstens, Agris Kalnējs, Andris Leons, Maruta Paidere, 

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

 

1. Piešķirt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

3874 004 0186 – 0,08 ha platībā – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 

zemes nodalījuma joslā (NĪLM 1101). 

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 

25.11.2019.  


