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DOMES LĒMUMS 

Lubānā 

31.07.2019.        (Protokols Nr.8, 6.§) 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

robežu pārkārtošanai starp nekustamo īpašumu 

zemes vienībām Miera iela 4, Lubāna, Lubānas nov., 

un Miera iela 4A, Lubāna, Lubānas nov. 

 

Lubānas novada pašvaldības dome (turpmāk – dome) izskata SIA „Ametrs” 2019.gada 

15.jūlija iesniegumu Nr. 1-2/442 (reģistrēts pašvaldībā 2019.gada 15.jūlijā ar Nr. 

LUB/2.07/19/21) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu robežu pārkārtošanai starp 

nekustamo īpašumu zemes vienībām Miera iela 4, Lubāna, Lubānas nov., un Miera iela 4A, 

Lubāna, Lubānas nov. un konstatē, ka nav nepieciešama nekustamā īpašuma zemes ierīcības 

projekta pilnveidošana vai noraidīšana. 
 

Pamatojoties uz: 
 

1) Ministru Kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” 26.punktu, kas nosaka, ka pēc projekta saņemšanas apstiprināšanai vietējā 

pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu, 

norādot vai pielikumā pievienojot informāciju par tās zemes vienības kadastra 

apzīmējumu, kurai izstrādāts projekts, un projekta grafiskās daļas rekvizītus (attiecīgā 

zemes ierīkotāja vārdu, uzvārdu, datumu un laiku, kad tas minēto dokumentu ir 

parakstījis) vai projekta grafiskās daļas kopiju; 
 

2) Ministru Kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” 28.punktu, kas nosaka, ka, ja projektu apstiprina, vietējā pašvaldība pieņem 
uz projektētajām zemes vienībām attiecināmus lēmumus, tostarp lēmumu par: adreses 

piešķiršanu, ja pēc zemes ierīcības darbiem paredzēts izveidot jaunu adresācijas 
objektu; nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu; 

 
3) Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta trešo daļu, kas nosaka, ka vietējā 

pašvaldība koordinē un uzrauga vietējās pašvaldības attīstības stratēģijas, attīstības 
programmas, teritorijas plānojuma, lokālplānojumu, detālplānojumu un tematisko 

plānojumu īstenošanu; 
 

4) Lubānas novada pašvaldības domes sēdes 2018.gada 29.novembra lēmumu “Par zemes 
ierīcības projekta izstrādes noteikumu izsniegšanu zemes robežu pārkārtošanai” 

(protokols Nr.12. 2.§); 
 
 

5) Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 
maiņas kārtība” 16.1.punktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota 

jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, 
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kā arī ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas sēdes (29.07.2019. protokols Nr.7, 6.§) 

pozitīvo atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana 

Kunce, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine,), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

1. Apstiprināt zeme ierīcības projektu par zemes vienības Miera ielā 4A, Lubānā, Lubānas 

novadā, kadastra apzīmējums 7013 004 0031, kopējā platība 2508 m
2
 un zemes vienības 

Miera ielā 4, Lubānā Lubānas novadā, kadastra apzīmējums 7013 004 0033, kopējā platība 

1200 m
2
 robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu no īpašuma Miera ielā 4A, 779 m

2
 

platībā un pievienojot to zemes vienībai  Miera ielā 4, Lubānā, Lubānas novadā saskaņā ar 

šī lēmuma grafisko pielikumu. 

2. Noteikt, ka zemes vienības Miera ielā 4, Lubānā, Lubānas novadā platība pēc zemes 

vienības daļas robežu pārkārtošanas ir 1979 m
2
, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu. 

3. Noteikt, ka zemes vienībai Miera ielā 4, Lubānā, Lubānas novadā nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods: 0601). 

5. Noteikt, ka zemes vienības Miera ielā 4A, Lubānā, Lubānas novadā, platība pēc zemes 

vienības daļas robežu pārkārtošanas ir 1729 m
2
, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu. 

6. Noteikt, ka zemes vienībai Miera ielā 4A, Lubānā, Lubānas novadā, nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķis ir neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods: 0600). 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā 

no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā. 

 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā. 
 
 
Pielikumā grafiskā shēma. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs      T.Salenieks 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Pielikums 

 

 

 


