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21.11.2019.                                                                                                               Nr. 344 

                                                                                                                                  (protokols Nr. 13, 12.§) 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0261  

platības precizēšanu 

 

Rugāju novada dome izskatīja Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 2019. gada 

4. novembra iesniegumu ar lūgumu precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0261 

platību, atbilstoši Kadastra informācijas sistēmas telpiskajiem datiem.    

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

Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālā nodaļa, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likuma 93. pantu un 95. pantu, ir veikusi datu labošanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā reģistrētā nekustamā īpašuma Rugāju pagasts, Rugāju novads,  kadastra numurs 

3874 017 0063, sastāvā esošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0261. Datu labošanas 

rezultātā mainījās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0261 platība no 0,7304 ha uz 0,9688 

ha.  

Kadastra informācijas sistēmas teksta daļā reģistrētās zemes vienību platības atšķiras no 

kadastra kartē norādītās platības, pārsniedzot noteiktās pieļaujamās platību atšķirības robežas. 

Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumu Nr. 263 “Kadastra objekta reģistrācijas un 

kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 132.1. apakšpunkts nosaka, ka līdz zemes vienības pirmreizējai 

uzmērīšanai Kadastra informācijas sistēmas teksta daļā reģistrētā zemes vienības platība no kadastra 

kartes platības drīkst atšķirties pieļaujamās platību atšķirības robežās; 

Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punkts nosaka, ka dome var izskatīt 

jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos 

likumā paredzētajos gadījumos. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumu Nr. 263 ,”Kadastra objekta 

reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 71.1 un 132.1. apakšpunktu, likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. 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. Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējums 3874 004 0261 platību no 0,7304 ha uz 

0,9688 ha. 

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.  
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