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LĒMUMS 

Rugāju novada Rugāju pagastā  

17.06.2021.                               Nr. 173 

                                                                                                                     (protokols Nr. 12, 15.§) 

Par izmaiņu veikšanu Rugāju novada domes 2021. gada 15. aprīļa  

sēdes lēmumā Nr. 98 (protokols Nr. 6, 2.§.) “Par zemes ierīcības projekta  

apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Vozņesencku mājas”  

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 38740120574” 

Rugāju novada dome izskatīja L. V., personas kods [..], pilnvarotās personas [..], 2021. gada 

14. jūnija iesniegumu ar lūgumu veikt izmaiņas zemes ierīcības projektā, kas veikts nekustamā 

īpašuma “Vozņesensku mājas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 38740120574, atdalāmajai 

zemes vienībai nosakot platību 10,70 ha. 

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

ar Rugāju novada domes 2021. gada 15. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 98 (protokols Nr. 6, 2.§.) 

“Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Vozņesencku mājas” zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 38740120574” tika apstiprināts zemes ierīcības projekts.  

Zemes vienībai ar plānoto kadastra apzīmējumu 38740120552 tika noteikta platība 96,40 ha, 

un zemes vienībai ar plānoto kadastra apzīmējumu 38740120553 tika noteikta platība11,80 ha. 

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu un 

19.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Ministru kabineta 2016. gada 02. augusta noteikumu 

Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28.2. un 47. punktiem, 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 apakšpunktu, Ministru 

kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr. 61 “Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas 

sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu 

klasifikatoru” 2.2.apakšpunktu, Rugāju novada domes 2021. gada 15. aprīļa sēdes lēmumā Nr. 98 

(protokols Nr. 6, 2.§.) “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma 

“Vozņesencku mājas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 38740120574”, 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” apstiprināšanu”, 3.7.punktu, 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. Veikt izmaiņas zemes ierīcības projektā, zemes vienībai ar plānoto kadastra apzīmējumu 

38740120552, mainot platību no 96,40 ha uz 97,50 ha. 

2. Veikt izmaiņas zemes ierīcības projektā, zemes vienībai ar plānoto kadastra apzīmējumu 

38740120553, mainot platību no 11,80 ha uz 10,70 ha 

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

Melnacei. 
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