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LĒMUMS 

Rugāju novada Rugāju pagastā  

21.01.2021.                               Nr. 7 

                                                                                                                     (protokols Nr. 1, 7.§) 

Par zemes vienības piekritību Rugāju novada pašvaldībai 

Izvērtējot Rugāju novada domes rīcībā esošo informāciju par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 38640040113 – 3,0 ha platībā lietas materiālus, tika konstatēts, ka: 

ar Lazdukalna pagasta padomes 2007. gada 27. jūlija sēdes lēmumu Nr. 7 5. 14.& „Par 

zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” tika izbeigtas lietošanas tiesības A. D., personas kods [..], uz 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 38640040113 – 3,0 ha platībā; 

saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem un Valsts 

vienotās datorizētās Zemesgrāmatu apliecības datiem, uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

38640040113, atrodas būve, kuras īpašnieks ir  A. D.; 

Likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3. panta 5. daļa nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz 

attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru 

atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma 25. panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi un neapbūvēta 

lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta 2.1 daļā noteiktajā termiņā ir 

noslēgti zemes nomas līgumi 

Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punkts nosaka, ka Dome var izskatīt 

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

nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas 

iegūšanu pašvaldības īpašumā 

Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5. daļu; likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 17. punktu 

un saskaņā ar Saimniecisko jautājumu komitejas 2021. gada 14. janvāra sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR – 7 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Kārlis Brūvers, Kaspars 

Duļevskis, Agris Kalnējs, Andris Leons, Maruta Paidere, PRET – 0, ATTURAS – 0, Rugāju 

novada dome nolemj: 

1. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 38640040113 – 3,0 ha, ieskaitīt Rugāju novada 

pašvaldībai piekritīgajās zemēs. 

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

 

Domes priekšsēdētāja                                                                     S.Kapteine 
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