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Par zemesgabalu maiņas procesa uzsākšanu 

 

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

konstatēts, ka, lai padarītu ērtāku transportlīdzekļu kustību un piekļūšanu pie Boževas ezera, ir 

nepieciešams Rugāju novada pašvaldībai piederošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 

016 0060 – 0,18 ha platībā, atsavināt pret privātpersonai piederošo zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 3874 016 0396 – 0,18 ha platībā. 

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3874 016 0060 – 0,18 ha platībā, atrodas 

nekustamā īpašuma “Ceļš uz Boževas ezeru”, ar kadastra numuru 3874 016 0077, sastāvā, kas 

atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā, pieder Rugāju novada pašvaldībai. Noteikts nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķis - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 

zemes nodalījuma joslā (NĪLM 1101). 

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3874 016 0396 – 0,18 ha platībā, atrodas 

nekustamā īpašuma “Ezerāju ceļš”, ar kadastra numuru 3874 016 0084, sastāvā, kas atrodas 

Rugāju novada Rugāju pagastā, pieder J. A., personas kods [..]. Noteikts nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķis - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 

nodalījuma joslā (NĪLM 1101). 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, viena no 

pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu 

(ielu, ceļu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu). 

Ņemot vērā, ka Rugāju novada pašvaldības budžetā nekustamā īpašuma atpirkšanai 

līdzekļi nav ieplānoti, ieteicamais atsavināšanas veids ir maiņa pret citu nekustamo īpašumu 

atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 38. panta pirmajai daļai, kas nosaka, 

ka publiskas personas nekustamo īpašumu var mainīt pret līdzvērtīgu nekustamo īpašumu, kas 

nepieciešams publiskas personas funkciju izpildes nodrošināšanai. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmā daļas 3. punkts nosaka, 

ka atvasinātas publiskas personas nekustamo mantu var atsavināt apmainot pret citu mantu. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta otrā daļa nosaka, ka publiskas 

personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija 

(amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5. panta pirmā daļa nosaka, ka atļauju 

atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dod attiecīgās atvasinātās publiskās 

personas lēmējinstitūcija. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 38. panta otrā daļa nosaka, ka 

publiskas personas maināmo nekustamo īpašumu un līdzvērtīgu citas personas nekustamo 

īpašumu novērtē šajā likumā noteiktajā kārtībā un nosaka tā nosacīto cenu. 
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Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 38. panta trešo daļu, 

maināmo nekustamo īpašumu nosacīto cenu starpība nedrīkst pārsniegt 20 procentus, un šo 

starpību sedz naudā. 

Likuma “Par pašvaldībām" 21. panta 17. punkts nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru 

jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par pašvaldības 

nekustamā īpašuma atsavināšanu. 

Pamatojoties uz likuma “Publiskas personas mantas atsavināšanas likums" 3. panta 

pirmās daļas 3. punktu, 4 panta otro daļu, 5. panta pirmo daļu; 38. panta pirmo, otro un trešo 

daļu; likuma “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 

3. pantu, Ministru Kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr. 109 “Kārtība, kādā atsavināma 

publiskas personas manta”, likuma “Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. 

panta septiņpadsmito punktu un 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. Atļaut uzsākt maiņas procesu par Rugāju novada pašvaldībai piederošo zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 016 0060 – 0,18 ha platībā, kas atrodas Rugāju novadā 

Rugāju pagastā, pret privātpersonai piederošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 016 

0396 – 0,18 ha platībā, kas atrodas Rugāju novadā Rugāju pagastā. 

2. Uzdot Rugāju novada domes Pašvaldības mantas novērtēšanas komisijai, zemes 

vienību novērtēšanu, atbilstoši sertificēta nekustamā īpašuma novērtējumam. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Rugāju novada domes izpilddirektorei Dainai 

Tutiņai. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                    S.Kapteine 

25.11.2019.  


