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Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu  

 

Rugāju novada dome izskatīja Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 2020. 

gada 22. maija vēstuli, kurā informē, ka 2020. gada 20. maijā ir saņēmusi akciju sabiedrības 

“Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” 2020. gada 18. maija vēstuli Nr. 1.17/3928 “Par zemes 

nomaksas izpirkuma līguma izbeigšanu” (turpmāk – vēstule), kurā akciju sabiedrība “Publisko 

aktīvu pārvaldītājs Possessor” informē par to, ka ir izbeigts zemes nomaksas izpirkuma līgums 

Nr. 1/CP-022, kas 2009. gada 7. decembrī noslēgts starp zemes izpircēju V. L. un valsts akciju 

sabiedrību “Latvijas Hipotēku un zemes banka (turpmāk – līgums) par zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 38640020198 izpirkšanu, sakarā ar to, ka zemes izpircējs nav izpildījis 

līgumā noteiktās saistības. 

Tā kā V. L. ir zaudējis tiesības izpirkt tam zemes reformas laikā pastāvīgā lietošanā 

piešķirto zemi, tad viņš nav atzīstams par nekustamā īpašuma “Vāveres”, ar kadastra numuru 

38640020198, tiesisko valdītāju saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 7. panta 

otrās daļas 2. punktu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālā nodaļa informē, 

ka 2020. gada 21. maijā, pamatojoties uz akciju sabiedrības “Publisko aktīvu pārvaldītājs 

Possessor” vēstuli, ir veikta datu aktualizācija Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā, ieskaitot V. L. lietošanā piešķirto zemes vienību rezerves zemes fondā, par ko Valsts 

zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļa informējusi V. L., nosūtot viņam vēstuli “Par datu 

aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā”. 

Tā pat Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļa vērš uzmanību, ka V. L. nav 

uzskatāms par nekustamā īpašuma “Vāveres” nodokļu maksātāju saskaņā ar likuma “Par 

nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta trešās daļas 1. punktu un lūdz Rugāju novada domi 

sakārtot tiesisko situāciju par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 38640020198 lietošanas 

tiesībām. 

Saskaņā ar Likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25. panta 1. daļu, kas nosaka, ka Juridiskajām un 

fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas 

tiesības izbeidzas, ja: 

1) līdz pabeigšanas datumam vai — šā likuma 23. panta otrajā daļā minētajos gadījumos 

— līdz 2007. gada 30. novembrim persona nav iesniegusi zemes izpirkšanas (pirkšanas) 

pieprasījumu vai tas nav iekļauts Lauku zemes izpirkšanas reģistrā; 

2) līdz 2008. gada 1. septembrim nav iesniegts Valsts zemes dienesta teritoriālajā 

struktūrvienībā reģistrācijai Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā zemes 

robežu plāns vai apliecinājums par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms 

zemes izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanas (32.pants); 
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3) 23. panta vienpadsmitajā daļā noteiktajos termiņos Valsts zemes dienesta teritoriālajai 

struktūrvienībai nav iesniegts iesniegums un attiecīgie dokumenti lēmuma pieņemšanai par 

zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu vai saņemts atteikums izpirkt (pirkt) zemi; 

4) līdz 2011. gada 30. decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums ar 

valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka", arī tādā gadījumā, ja līdz zemes 

kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta priekšapmaksa; 

 “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 

likums” 25. panta 2.1 daļa nosaka, ka minētās personas iegūst zemes nomas pirmtiesības uz 

viņiem lietošanā bijušo zemi, kas realizējama gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 

izbeigšanas dienas; 

“Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma” 25.panta 2.daļu nosaka, ka persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas 

tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", 

iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz 

laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas 

līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes 

nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā. 

Pamatojoties uz likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25. panta 1. daļu, 25. panta 2.1 daļu un 25. panta 2. 

daļu, “Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 7. panta otrās daļas 2. punktu, “Par 

nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta trešās daļas 1. un saskaņā ar Saimniecisko jautājumu 

komitejas 2020. gada 11. jūnija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: Sandra 

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

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

 

1. Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības V. L., personas kods [..], par zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 38640020198 – 3,10 ha platībā.  

2. Uzaicināt V. L. noslēgt zemes nomas līgumu par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 38640020198 – 3,10 ha platībā, nomu. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai 

Lonijai Melnacei. 

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 

26.06.2020.  


