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28.01.2021.       (Protokols Nr.2, 4.§) 

 

Par adreses Dārzu iela 1, Lubānā piešķiršanu ēkai ar kadastra apzīmējumu  7013 005 

0191 001  
 

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, 

ka Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta ēka ar kadastra 

apzīmējumu 7013 005 0191 001, kurai nav piešķirta adrese un kuras piederība nav konstatēta. 

Ēka atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7013 005 0191 un funkcionāli nav 

saistīta ar citām sešām ēkām ar kadastra apzīmējumiem 7013 005 0056 001, 7013 005 0056 

002, 7013 005 0056 003, 7013 005 0056 005, 7013 005 0056 006, 7013 005 0056 007, kurām 

piešķirta adrese Stacijas iela 7, Lubāna, Lubānas novads. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 8. decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas 

noteikumi” (turpmāk- Noteikumi) 2.8. apakšpunktu – adresācijas objekts ir dzīvošanai, 

saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka (turpmāk – ēka), 9. punkts 

nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas 

piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas 

objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā 

adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām. 

Ēkai ar kadastra apzīmējumu 7013 005 0191 001 nedrīkst piešķirt tādu pašu adresi kā 

pārējām iepriekš nosauktajām ēkām, jo tās nav funkcionāli saistītas. 

 

         Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu 

saistītos apstākļus, pamatojoties uz 08.12.2015. Ministru Kabineta noteikumu Nr.698 

“Adresācijas noteikumi” 2.8. apakšpunktu un 9.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības 

komitejas atzinumu (25.01.2021., protokols Nr. 2, 6.§) 

 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR-8 (Tālis Salenieks, Iveta 

Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, 

Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj: 

 
Piešķirt adresi Dārzu iela 1, Lubāna, Lubānas novads, ēkai ar kadastra apzīmējumu  

7013 005 0191 001, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7013 005 0191. 

 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā. 

 

 

Domes priekšsēdētājs      Tālis Salenieks 
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