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Par zemes domājamās daļas nodošanu  

dzīvokļa īpašnieka īpašumā bez atlīdzības 

 

Lubānas novada pašvaldībā (turpmāk tekstā – Pašvaldība) 2020.gada 7.janvārī saņemts 

[..], personas kods: [..], pilnvarotās personas [..], personas kods: [..] 2020.gada 7.janvāra 

iesniegums (Pašvaldībā reģistrēts 07.01.2020. ar Nr. LUB/2.09/20/2) ar lūgumu noslēgt 

vienošanos par privatizējamās mājas dzīvoklim [..], Lubānā piekritīgās zemes domājamās 

daļas nodošanu bez atlīdzības. 

Izvērtējot saņemto iesniegumu, tam pievienotos dokumentus, Pašvaldības rīcībā esošo 

informāciju, konstatēts: 

1. Dzīvoklis [..], Lubānā, Lubānas novadā, pamatojoties uz 1993.gada 21. maija Vienošanos 

starp Madonas rajona Indrānu pagasta paju sabiedrību “Lubāna” un [..] privatizēts 

saskaņā ar LR likumu “Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu 

privatizāciju”. 

2. [..] mirusi 2015.gada 7.februārī. Pamatojoties uz mantojuma apliecību, reģistrētu aktu un 

apliecinājumu reģistrā ar Nr. 1451, dzīvoklis [..], Lubānā, Lubānas novadā piekrīt meitai 

[..], personas kods: [..]. 

3. [..], personas kods: [..] rīkojas uz pilnvaras, reģistrētas Lubānas novada bāriņtiesā  

18.10.2019. Nr. 171 pamata. 

4. Īpašuma tiesības uz zemes īpašumu [..] Lubānā, Lubānas novadā zemesgrāmatā 

nostiprinātas uz Lubānas pilsētas pašvaldības vārda (Lubānas pilsētas zemesgrāmatu 

nodalījuma Nr. 184), kuras tiesību pārņēmēja, saskaņā ar LR likumu “Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likumu” ir Lubānas novada pašvaldība. 

5. Dzīvoklim piekrīt 586/11895 kopīpašuma domājamās daļas, tai skaitā zemes vienības 

0,2377 platībā ar kadastra apzīmējumu 70130050032 domājamā daļa. 

6. LR likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta pirmajā 

daļā, noteikts, ja dzīvojamā mājā esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu "Par 

kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" un likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un 

zvejnieku kolhozu privatizāciju", privatizācijas komisija nosaka katra dzīvokļa īpašnieka 

kopīpašuma domājamo daļu un nodod privatizācijai vai nomā uz 99 gadiem zemes 

gabalu, uz kura dzīvojamā māja uzcelta. Savukārt likuma 75.panta ceturtajā daļā teikts, 

ka šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto dzīvokļu īpašniekiem valsts vai pašvaldības 

zemes gabalus, kas atrodas lauku apvidos, nodod īpašumā bez atlīdzības, slēdzot 

vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”21. panta pirmās daļas 17.punktu, ņemot vērā 

Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (protokols Nr.2, 11.§),  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta 

Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), 

PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj: 

 

       Nodot [..], personas kods: [..] īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 

[..], Lubānā, Lubānas nov., dzīvoklim Nr. [..] piekrītošās 586/11895, zemes vienības 0,2377 

https://dvs-lubana.namejs.lv/Portal/Meetings/AgendaItem?agendaItemId=1000876
https://likumi.lv/ta/id/70529-par-kooperativo-dzivoklu-privatizaciju
https://likumi.lv/ta/id/70529-par-kooperativo-dzivoklu-privatizaciju
https://likumi.lv/ta/id/67964-par-lauksaimniecibas-uznemumu-un-zvejnieku-kolhozu-privatizaciju
https://likumi.lv/ta/id/67964-par-lauksaimniecibas-uznemumu-un-zvejnieku-kolhozu-privatizaciju
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ha platībā ar kadastra apzīmējumu 70130050032, domājamās daļas, noslēdzot vienošanos par 

zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – 

pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas). 

Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam (lēmums, kas paziņots kā vienkāršs 

pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā 

nosūtāmais dokuments vai nodots nosūtīšanai pastā, savukārt lēmums, kas sūtīts pa 

elektronisko pastu, uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas). 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                   Tālis Salenieks 

 


