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Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

 

Rugāju novada dome izskatīja A. Ž., personas kods [..], 2021. gada 21. janvāra iesniegumu 

ar lūgumu mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

38640090093 no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķa kods 0101 (turpmāk tekstā – NĪLM)), uz zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods – 0201.  

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

konstatēts, ka saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem un 

Valsts vienotās datorizētās Zemesgrāmatu apliecības datiem, zemes vienības, ar kadastra 

apzīmējumu 38640090093, īpašnieks ir A. Ž. 

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 38640090093 lietošanas mērķis - zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101), neatbilst dominējošajai 

ekonomiskajai darbībai. 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. panta pirmās daļas 1. punkts paredz, ka 

vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība un zemes 

vienības daļa, atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas 

plānojumā noteiktajai izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai zemes vienībai nosaka 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi. 

Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2. 

punkts paredz, ka nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir noteiktā zemes un būvju pašreizējā 

izmantošana vai zemes plānotā (atļautā) izmantošana, ko kadastrālās vērtēšanas vajadzībām 

nosaka zemes vienībai atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes vai būves izmantošanai. 

Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18. 

punkts, nosaka, ka nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu ierosina nekustamā īpašuma 

īpašnieks vai arī lietošanas mērķa noteikšanu, vai maiņu var ierosināt arī valsts vai pašvaldības 

institūcija, ja noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nekustamā īpašuma reālajai izmantošanai un 

lietošanas mērķa maiņa nav pretrunā ar Rugāju novada pašvaldības teritorijas plānojumu. 

Likuma “Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 13. punkts nosaka pašvaldības autonomo 

funkciju – saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un 

apbūves kārtību. 

Pamatojoties uz “Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9. panta pirmās daļas 1. 

punktu, Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 
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kārtība” 2. un 18. punktu, Likuma “Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 13. punktu un saskaņā 

ar Saimniecisko jautājumu komitejas 2021. gada 11. februāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: 

PAR – 5 deputāti: Sandra Kapteine, Kaspars Duļevskis, Agris Kalnējs, Maruta Paidere, Sarmīte 

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

1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

38640090093 – 36,50 ha  platībā, no zemes ar lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101), uz – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201). 

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 

 


