
 

 

 

DOMES LĒMUMS 

Lubānā 

 

27.06.2019.        (Protokols Nr.7, 15.§) 

 

Par nekustamā īpašuma „Bērzkalni 2”, 

Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, 

nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu 

 

Lubānas novada pašvaldībā 2019.gada 13.jūnijā saņemts SIA “IRI Forest Assets 

Latvia” (iepriekš SIA FORAN REAL ESTATE- 2018.gada 17.jūlija uzņēmumu reģistra 

lēmums Nr. 18-10/111885) pilnvarotās personas Mārtiņa Seiļa iesniegums (reģistrēts 

pašvaldībā ar Nr. LUB/2.07/19/16) par nekustamā īpašuma „Bērzklani 2”, Indrānu pag., 

Lubānas nov., sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, nosaukumu piešķiršanu un lietošanas 

mērķu noteikšanu. 

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, 

ka Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000179255 2005.gada 1.jūlijā nostiprināts nekustamais īpašums „Bērzkalni 2”, 

Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs 7058 004 0097, kas sastāv no trīs zemes 

vienībām 15,4 ha kopplatībā.  

Saskaņā ar iesniegumu īpašnieks vēlas sadalīt nekustamo īpašumu divos atsevišķos 

īpašumos atdalot vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7058 004 0133, platība 5,3 ha, 

lai atdalītu lauksaimniecības zemi no meža zemes. 

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta 1.daļu, kur teikts, 

ka zemes vienībai un zemes vienības daļai vai plānotai zemes vienībai un zemes vienības 

daļai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes 

platību. To atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas 

plānojumā noteiktajai izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai nosaka vietējā 

pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība un zemes 

vienības daļa, izņemot šīs panta daļas 2.punktā minēto gadījumu, kā arī 2006.gada 20.jūnija 

Ministru kabineta  noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7. punktu, kas 

nosaka, ka lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis 

un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu 4. nodaļas 29. punktā (Ja vietējais 

teritorijas plānojums konkrētajai zemes vienībai pieļauj vairākas izmantošanas iespējas, 

personai ir tiesības ierosināt un šo noteikumu 21.punktā minētajā pieteikumā norādīt vienu, 

vairākus vai visus teritorijas izmantošanas veidus. Lietošanas mērķim piekrītošo zemes 

platību nosaka proporcionāli to skaitam. Ja persona šo noteikumu 18.punktā minētajā termiņā 

neierosina lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu, pašvaldībai ir tiesības bez saskaņošanas ar 

personu noteikt lietošanas mērķi atbilstoši zemes vienībai teritorijas plānojumā atļautajiem 

galvenajiem teritorijas izmantošanas veidiem) minētajām prasībām 

 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte 

Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Bērzkalni 2”, Indrānu pag., Lubānas nov., 

kadastra numurs īpašumam: 7058 004 0097, divos atsevišķos īpašumos. 

2. Jauna nekustamā īpašuma veidošanai atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu: 

7058 004 0133, platība – 5,3 ha, piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu: „Zaļumi”, Indrānu 

https://dvs-lubana.namejs.lv/Portal/Documents/Update/1005232
https://likumi.lv/ta/id/139503#n4
https://likumi.lv/ta/id/139503#p21
https://likumi.lv/ta/id/139503#p18


 

 

pag., Lubānas nov., noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101). 

3. Paliekošais nekustamais īpašums,  kurš sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumu 7058 004 0097, platība – 8,3 ha un 7058 004 0134, platība – 1,8 ha saglabāt 

nosaukumu “Bērzkalni 2”, Indrānu pagasts, Lubānas novads  un noteikt zemes lietošanas 

mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201). 
 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā. 
 
 
Pielikumā grafiskais attēls atdalāmajai zemes vienībai “Bērzkalni 2”, kadastra apzīmējums 

7058 004 0133. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs      T.Salenieks 

 

 

 

 

 PIELIKUMS 

 

Atdalāmā zemes vienība “Bērzkalni 2” kad. apz. zemes vienībai 7058 004 0133 

 

 


