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Par nekustamā īpašuma Lazdupji 

zemes vienības platības precizēšanu 
 

Lubānas novada pašvaldībā (turpmāk tekstā – Pašvaldība) saņemts [..], personas kods: 

[..], pilnvarotās personas [..], personas kods: [..], 2020.gada 14.janvāra iesniegums 

(Pašvaldībā reģistrēts 15.01.2020. ar Nr. LUB/2.09/20/7) ar lūgumu precizēt platību pēc 

kadastrālās uzmērīšanas īpašuma Lazdupji, Indrānu pagastā zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 7058 010 0156, pamatojoties uz SIA „GeoSIJA” zemes kadastrālajā uzmērīšanā 

sertificētās personas Edgara Zasa sagatavotajiem zemes robežu plānu projektiem. 

Izvērtējot saņemto iesniegumu, tam pievienotos dokumentus, Pašvaldības rīcībā esošo 

informāciju, konstatēts: 

1) [..], personas kods: [..], ir [..], personas kods: [..],  pilnvarotā persona pamatojoties 

uz 2019.gada 21.oktobrī izdotu Zemgales apgabaltiesas zvērinātas notāres Gundegas 

Rutkovskas speciālpilnvaru ar reģistra Nr.1309; 

2) Indrānu pagasta zemes komisija ar 1997.gada 27. novembra lēmumu Nr. 50 nodeva 

pastāvīgā lietošanā zemesgabalu ar kopplatību 5,5 ha, kas atrodas Indrānu pagastā “Lazdupji”; 

4) SIA „GeoSIJA” sertificēts mērnieks Edgars Zass, veicot zemes robežu ierādīšanu 

un kadastrālo uzmērīšanu dabā, konstatēja, ka uzmērītā īpašuma platība pārsniedz patstāvīgā 

lietošanā piešķirto zemes platību 5.5 ha, par 1,25 ha  un ir 6,75 ha, kas pārsniedz pieļaujamo 

piesaisti. Ierādītās robežas bez iebildumiem saskaņotas gan ar uzmērīšanas ierosinātāju, gan ar 

pierobežniekiem;  

5) Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr. 1019 „Zemes kadastrālās 

uzmērīšanas noteikumi” 287.punktā teikts, ka, veicot pirmreizējo zemes kadastrālo 

uzmērīšanu, mērnieks izvērtē zemes vienības platību. Ja konstatē platību atšķirību, kas 

pārsniedz šo noteikumu 188.punktā norādīto, mērnieks sagatavo zemes robežu plāna projektu 

un pavadvēstuli par konstatēto pieļaujamo platību atšķirību un nosūta ierosinātājam tālākai 

iesniegšanai vietējā pašvaldībā precizējoša lēmuma pieņemšanai; 

6) Likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devītajā daļā 

noteikts, ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā lietošanā 

piešķirto zemes platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras apvidū atbilst 

lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu 

kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes platības precizēšanu. Kadastrālajā 

uzmērīšanā noteiktās zemes gabala robežu kontūras var atšķirties no lēmuma par zemes 

piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, ja visi 

robežojošie zemes gabali ir kadastrāli uzmērīti. 

Pamatojoties uz iepriekšminēto, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 2020.gada 24. janvāra atzinumu 

(protokols Nr.2, 12.§),  

 

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: 

https://likumi.lv/ta/id/68490-publiskas-personas-mantas-atsavinasanas-likums#piel0
https://likumi.lv/ta/id/68490-publiskas-personas-mantas-atsavinasanas-likums#piel0
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Precizēt nekustamā īpašuma “Lazdupji”, Indrānu pagastā Lubānas novadā zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 010 0156 kadastrālajā uzmērīšanā precizēto zemes 

platību  no 5,5 ha uz 6,75 ha, pēc klāt pievienotās skices. 

 

 

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, juridiskā persona - pēc 

juridiskās adreses). 

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 

 


