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LĒMUMS 
Rugāju novada Rugāju pagastā  

23.04.2020.                                                                                                      Nr. 90 

                                                                                                                        (protokols Nr. 8, 3.§) 

Par rezerves fondā ieskaitītās zemes vienības  

ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0294  

atzīšanu par piekrītošu Rugāju novada pašvaldībai 

 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēta zemes vienība 

3874 019 0294 – 5,91 ha platībā, kas atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā, kas ieskaitīta 

rezerves zemes fondā. 

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17. panta piektajā daļā noteikto, valstij un 

vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas piederošo un piekrītošo zemi izvērtē 

Ministru kabineta noteiktajā kārtībā divu gadu laikā pēc tam, kad Ministru kabinets izdevis 

rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā 

teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās. 

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17. panta sestajā daļā noteikto rezerves zemes 

fondā ieskaitītie zemes gabali un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotie zemes gabali, par 

kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta 

publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās 

zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību 

pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo 

zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība.  

Zemes reforma Rugāju novada lauku apvidū pabeigta 2016. gada 28. janvārī, ar 

Ministru kabineta izdodot rīkojumu Nr. 92 “Par zemes reformas pabeigšanu Rugāju novada 

lauku apvidū”. Kārtība, kādā nozaru ministrijas pieņem lēmumus par attiecīgu zemes gabalu 

piederību vai piekritību valstij pēc zemes reformas pabeigšanas un kādā pašvaldības pieņem 

lēmumus par zemes gabalu piekritību pašvaldībai noteikta Ministru kabineta 29.03.2016. 

noteikumos Nr. 190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes 

gabalu un īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību”. 

 Ievērojot to, ka zemes reforma Rugāju novada administratīvajā teritorijā pabeidzās 

2016. gada 28. janvārī, savukārt Ministru kabineta 29.03.2016. noteikumi Nr. 190 spēkā stājušies 

2016. gada 29. martā secināms, ka Rugāju novada pašvaldībai zemes izvērtēšanas termiņš, 

izdarot attiecīgas atzīmes izvērtētajā sarakstā, beidzies. Atbilstoši Valsts zemes dienesta mājas 

lapā publicētajā izvērtētajā zemes sarakstā ietvertajai informācijai pie zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 3874 019 0294 nav izdarīta atzīme par tās piekritību valstij vai pašvaldībai. 

Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta piekto un sesto daļu, Ministru 

kabineta 2016. gada 28. janvāra rīkojumu Nr. 92 “Par zemes reformas pabeigšanu Rugāju 

novada lauku apvidū”, Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumiem Nr. 190 “Kārtība, 

kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību 

atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību”, likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta 
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Arelkeviča, Kārlis Brūvers, Kaspars Duļevskis, Jānis Ikstens, Agris Kalnējs, Maruta Paidere, 

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

 

1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0294 – 5,91 ha platībā noteikt 

Rugāju novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības statusu. 

2. Lēmumu nosūtīt Valsts Zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai. 

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 Rēzeknes tiesu namā ( Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601). 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                      S.Kapteine 

23.04.2020.  


