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DOMES LĒMUMS 

Lubānā 

29.08.2019.        (Protokols Nr.9, 3.§) 

 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma „Upenes”, Indrānu pag., 

Lubānas nov., zemes vienības daļai. 

 

Izskatot nekustamā īpašuma “Upenes” Indrānu pag. Lubānas nov. zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 7058 011 0053 zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7058 011 

0053 002 nomnieka SIA “UpeNes” valdes priekšsēdētājas D.Feldmanes (turpmāk – 

Iesniedzējs) 2019.gada 11.jūlija iesniegumu (reģistrēts Lubānas novada pašvaldības 

lietvedības sistēmā ar Nr. LUB/2.07/19/22) ar lūgumu mainīt zemes vienības daļai ar kadastra 

apzīmējumu 7058 011 0053 002 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no “zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz komercdarbības objektu apbūves zeme” 

(grafiskais pielikums)   

dome konstatē: 

1) Vidzemes rajona tiesas Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.252 

nostiprināts nekustamais īpašums „Upenes”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra 

numurs 7058 011 0053, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7058 011 0053, platība 0,0212 ha  un zemes vienības daļas ar kadastra 

apzīmējumu 7058 011 0053 002 platība  08124 ha; 

2) atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – 

NĪVKIS) datiem zemes lietošanas mērķis zemes vienībai un zemes vienības daļai 

ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 

0101). Starp īpašnieku un nomnieku SIA “UpeNes”, 2017.gada 10.oktobrī 

noslēgts zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7058 011 0053 002 nomas 

līgums ar apbūves tiesībām. Uz zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7058 

011 0053 002 teritorijā uzbūvēta pirts, kurā uzsākta saimnieciskā darbība, pārējā 

zeme ir apbūvēta – individuālā dzīvojamā ēka un saimniecības ēka; 

3) Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantā noteikts, 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; 

4) 2006.gada 20.jūnija LR MK noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība” 7.punktā, noteikts ka zemes vienības daļai noteiktajiem lietošanas 

mērķiem jāsakrīt ar kādu zemes vienības lietošanas mērķi. Ja zemes vienības daļai 

noteiktais lietošanas mērķis atšķiras no zemes vienības lietošanas mērķa, 

lietošanas mērķi vienlaikus maina arī zemes vienībai 

5) 2006.gada 20.jūnija LR MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 8.punkts 

nosaka, ka zemes vienībai vai zemes vienības daļai, kurai ir noteikts un kadastra 

informācijas sistēmā reģistrēts lietošanas mērķis, lietošanas mērķi maina šo 

noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos. Atbilstoši noteikumu Nr.496 
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17.7.apakšpunktam lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi 

noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu 

IV nodaļā minētajām prasībām. Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 18.punktu 

lietošanas mērķa maiņu šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos mēneša 

laikā ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (26.08.2019., protokols 

Nr.8, 3.§),   

 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Iveta 

Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, nolemj: 

 

1.    Mainīt zemes vienības daļai „Upenes”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā kadastra 

apzīmējums 7058 011 0053 002 (platība 0,8124 ha), esošo nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība, uz nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – komercdarbības objektu 

apbūve (kods 0801). 

 

2.     Mainīt zemes vienībai „Upenes”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra 

apzīmējums 7058 011 0053 (platība 0,8336 ha), esošo nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība, uz komercdarbības objektu apbūve (kods 0801), platība 0,8124 ha 

un individuālā dzīvojamo māju apbūve (kods 0601), platība 0,2120 ha. 

 

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta 

pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var 

pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot 

Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — 

pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas 

likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās 

adreses]. 

 

Pielikumā grafiskā shēma uz 2 lapām. 
 

 

Domes priekšsēdētājs     Tālis Salenieks 
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Grafiskais pielikums 

 

 

”Upenes”, Indrānu pag., Lubānas nov., zemes vienība ar kadastra numuru  7058 011 

0053 
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“Upenes”, Indrānu pag., Lubānas nov., zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu 

7058 011 0053 002  

 
 


