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DOMES LĒMUMS 

Lubānā 

31.07.2019.        (Protokols Nr.8, 7.§) 

 

Par nekustamā īpašuma „Jaunkalniņi 1”, 

Indrānu pag., Lubānas nov., 

sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, 

lietošanas mērķu noteikšanu 

            

Lubānas novada pašvaldībā 2019.gada 25.jūlijā saņemts fiziskas personas iesniegums 

(reģistrēts pašvaldībā ar Nr. LUB/2.09/19/35) par nekustamā īpašuma „Jaunkalniņi 1”, 

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.154, 1998.gada 11.februārī nostiprināts nekustamais īpašums „Jaunkalniņi1 1”, Indrānu 

pag., Lubānas nov., kadastra numurs 7058 005 0039, kas sastāv no divām zemes vienībām 

30,2 ha kopplatībā.  

 Saskaņā ar iesniegumu īpašnieks vēlas sadalīt nekustamo īpašumu divos atsevišķos 

īpašumos atdalot vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7058 013 0063, platība 5,6 ha. 

 Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 20. panta 1.punkts  nosaka, ka “par jaunu 

nekustamā īpašuma objektu nosaka sadalīšanas rezultātā no reģistrēta nekustamā īpašuma 

objekta atdalītu jaunu nekustamā īpašuma objektu”.  

 2012.gada 10.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta 

reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 47.punkts nosaka, ka nekustamā 

īpašuma reģistrācijai  kadastra informācijas sistēmā iesniedz šādus dokumentus – vietējās 

pašvaldības lēmumu par īpašuma nosaukumu (lauku apvidos). 

Ņemot vērā augstāk minēto iesniegumu, izvērtējot Lubānas novada pašvaldības rīcībā 

esošo informāciju un lietas materiālus, pamatojoties Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likuma 20.panta 1.punktu, 2012.gada 10.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.263 

„Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 47.punktu, kā arī 

ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas sēdes (29.07.2019. protokols Nr.7, 8.§) 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: 

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Jaunkalniņi 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra 

numurs īpašumam: 7058 005 0039, divos atsevišķos īpašumos: 

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

7058 013 0063, platība – 5,6 ha, piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu: „Jaunkalni”, 

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

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101); 

2. Paliekošais nekustamais īpašums,  kurš sastāv vienas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7058 012 0026, platība – 24,6 ha, saglabāt nosaukumu “Jaunkalniņi 1”, 

Indrānu pagasts, Lubānas novads  un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras 
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galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101). 

 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā. 
 
 
Pielikumā Grafiska kartes skata izdruka. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs      T.Salenieks 
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Pielikums 

 

 

Atdalāmā zemes vienība “Jaunkalniņi 1” kad. apz. zemes vienībai 7058 013 0063 

 

 

 


