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   Par zemes vienību piekritības maiņu 

   Ziņo M.MEIKŠĀNE 

            Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68170030281 ar VZD Latgales 

reģionālās nodaļas 16/09/2011 aktu Nr. 14-06-L1/2162 tika pārvesta rezerves zemes 

fondā un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68170030232 ar VZD Latgales 

reģionālās nodaļas 22/09/2011 aktu Nr. 14-06-L1/2230 tika pārvesta rezerves zemes 

fondā, bet uz doto brīdi pašvaldībai radās nepieciešamība, lai šīs zemes būtu 

pieskaitītas pie pašvaldībai piekritīgajām zemēm. 

 Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta otrās daļas 4.punktu,  

4.
1
panta otrās daļas 5., 6. punktu, MK  01.09.2009. noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā 

nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk 

izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un 

piekrītošo zemi” 3.2., 4.2. punktiem, 13.pantu, kurš nosaka: 

 „13. Ja rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ir valstij vai pašvaldībai 

piederošā vai piekrītošā zeme un tā nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju 

īstenošanai, pašvaldības dome var pieņemt lēmumu par zemes piederību vai piekritību 

pašvaldībai un Ministru kabinets var izdot rīkojumu par zemes piederību vai 

piekritību valstij. Valsts zemes dienests, pamatojoties uz pašvaldības iesniegto 

lēmumu vai attiecīgās ministrijas sniegto informāciju par Ministru kabineta rīkojuma 

izdošanu, aktualizē kadastra informācijas sistēmas datus. Šis nosacījums ir spēkā, līdz 

tiek pieņemts un stājas spēkā likums par rezerves zemes fonda izmantošanu” , šādas 

lauku apvidus zemes vienības, kas tiek izmantotas un atbilstoši spēkā esošajiem 

pašvaldības teritoriālo vienību teritorijas plānojumiem paredzētas likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta 1.,9.,10. punktos noteikto pašvaldības funkciju veikšanai: 

Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 12 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, V.Sotčenko, L.Matvejenko, S.Fenčenko, 

V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne, N.Jefimovs, S.Vanzoviča), PRET 

- nav , ATTURAS – nav, nolemj: 

Pārvest zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 68170030281 un 68170030232 no 

rezerves zemes fonda zemēm uz pašvaldības piekritīgajām zemēm. 

Domes 10.sēde slēgta plkst.11.oo 

 

 

Sēdi vadīja                                                                            O.Agafonovs 

 

Protokolēja                                                                           A.Borsuka 


