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LATVIJAS REPUBLIKA
ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr.90000017383, Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novads, LV-5751
T. 65707311, fakss 65707315, e-pasts: dome@zilupe.lv

SĒDES PROTOKOLS
Nr. 11
Zilupē

2012.gada 24.augustā

Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēdi atklāj plkst. 13.00

Sēdes darba kārtība:
1. Pārskats par paveikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu no
01.08.2012. – 24.08.2012.
2. Par izglītības aktualitātēm.
3. Par SIA”BIDRIJA” pamatkapitāla samazināšanu un grozījumiem statūtos.
4. Par perspektīvo pašvaldības autoceļu pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
5. XXXX iesnieguma izskatīšana.
6. Par Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 3.aprīļa lēmuma (protokols
Nr.4.23.§) „ Par zemes gabalu nodošanu zemes rezerves fondā” 7.punkta
atcelšanu un zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Zilupes novada
pašvaldībai.
7. Par Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 3.aprīļa lēmuma (protokols
Nr.4.25.§) „Par zemes gabalu atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada
pašvaldībai” 7.punkta atcelšanu un zemes vienības atzīšanu par piekrītošu
Zilupes novada pašvaldībai.
8. Par Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 3.aprīļa lēmuma (protokols
Nr.4.23.§) „ Par zemes gabalu nodošanu zemes rezerves fondā” 10.punkta
atcelšanu un zemes vienību atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada
pašvaldībai.
9. Par adrešu dzēšanu Zilupes novadā.

10.Par zemes vienību atdalīšanu no nekustāmā īpašuma un īpašuma
nosaukumu piešķiršanu.
11.Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0295 Raiņa iela,
Zilupe, Zilupes nov. sadalīšanu atsevišķās zemes vienībās, īpašuma un
ielas nosaukumu piešķiršanu.
12.Par zemes vienības atdalīšanu no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
6817 002 0076, īpašuma un ielas nosaukumu piešķiršanu.
13.Par Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 28.jūnija lēmuma (protokols
Nr.9.5.§) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabalu
atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai” 6.punkta atcelšanu.
14.Par Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 24.maija lēmuma (protokols
Nr.7.16.&) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabalu
nodošanu zemes rezerves fondā” 14.punkta atcelšanu.
15.Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības Amatu sarakstā.
16.Par svētku pabalstiem.
17.SIA ”Zilupes LTD” iesnieguma izskatīšana.
18.Par precizējumiem 28.06.2012.gada protokola Nr.9 lēmumā „Par
atdalītās zemes vienības īpašuma tiesību atzīšanu, adreses piešķiršanu un
zemes lietošanas mērķa noteikšanu”.
19.Iedzīvotāju iesniegumu izskatīšana.
Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētājs
Protokolē – Aina Borsuka
Piedalās –
Deputāti: Taisa SEMJONOVA
Leonīds OSIPOVS
Nikolajs JEFIMOVS
Marija MEIKŠĀNE
Vladimirs ŅIKITINS
Sergejs FENČENKO
Vasīlijs SOTČENKO
Ludmila MATVEJENKO
Vitālijs VAĻDENS
Sergejs VANZOVIČS
Pieaicināti:
Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja Vija KUDRJAŠOVA
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Aina AGAKI
Sociālā dienesta vaītāja Jeļena VOITKEVIČA
Galvenā grāmatvede Jana BONDARENKO
Izglītības darba speciāliste Jeļena VELIGURSKA
SIA”BIDRIJA” galvenā grāmatvede Jeļena GRIŠČENKO
NepiedalāsDeputāts Rihards MIŠĶINS – miris
Gunārs SMUĻKO – avārijas izsaukumā

Oļegs AGAFONOVS

Sēdes vadītājs Oļegs Agafonovs piedāvā balsot par domes sēdes darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR -11 deputāti (O.Agafonovs, V.Ņikitins, L.Osipovs, V.Vaļdens,
S.Vanzovičs, L.Matvejenko, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne, S.Fenčenko,
V.Sotčenko), PRET - nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības domes sēdes
darba kārtība apstiprināta.
1&
Pārskats par paveikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu no 01.08.2012. –
24.08.2012.
Ziņo: priekšsēdētājs O.AGAFONOVS
Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR -11 deputāti (
O.Agafonovs, V.Ņikitins, L.Osipovs, V.Vaļdens, S.Vanzovičs, L.Matvejenko, T.Semjonova,
N.Jefimovs, M.Meikšāne, S.Fenčenko, V.Sotčenko), PRET - nav , ATTURAS – nav,
nolemj:
Pieņemt zināšanai: domes priekšsēdētāja pārskatu par paveikto darbu un domes
lēmumu izpildes gaitu no 01.08.2012. – 24.08.2012.
2&
Par izglītības aktualitātēm.
Ziņo J.VELIGURSKA
Noklausoties Zilupes novada Izglītības darba speciālistes xxx ziņojumu par
aktualitātēm izglītībā, kā arī priekšlikumu Zilupes novadā mācību iestādēs uzsākt mācību
gadu 01.septembrī, neskatoties uz to, ka tas iekrīt sestdien.
Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR -11 deputāti (
O.Agafonovs, V.Ņikitins, L.Osipovs, V.Vaļdens, S.Vanzovičs, L.Matvejenko, T.Semjonova,
N.Jefimovs, M.Meikšāne, S.Fenčenko, V.Sotčenko), PRET - nav , ATTURAS – nav,
nolemj:
Pieņemt zināšanai: Zilupes novada Izglītības darba speciālistes xxxx ziņojumu par
aktualitātēm izglītībā.
Zilupes novada mācību iestādēs uzsākt mācību gadu 01.septembrī.
3&
Par SIA”Bidrija” pamatkapitāla samazināšanu un grozījumiem statūtos.
Ziņo J.GRIŠČENKO
Saskaņā ar Zilupes novada pašvaldības domes 2009.gada 29.septembra sēdes lēmumu
„Par autotransporta norakstīšanu un izmaiņām ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā SIA ”Bidrija”
(protokols Nr.7,15&), 2011.gada 29.decembra sēdes lēmumu „SIA „Bidrija” iesniegumu
izskatīšana” (protokols Nr.13,21&), 2012.gada 24.aprīļa sēdes lēmumu „SIA”Bidrija”
iesnieguma izskatīšana” (protokols Nr.6,4&) un pamatojoties uz likuma „Par valsts un
pašvaldību kapitāla daļām
un kapitālsabiedrībām” 28.pantu, 42.pantu, likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.un 2.punktu, 21.panta otro daļu, Ministru
kabineta
30.06.2009. noteikumu Nr.690 „Noteikumi par valsts un pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu
atbildību tipveida statūtiem” 1.4.apakšpunktu, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti
balsojot: PAR -11 deputāti ( O.Agafonovs, V.Ņikitins, L.Osipovs, V.Vaļdens, S.Vanzovičs,
L.Matvejenko, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne, S.Fenčenko, V.Sotčenko), PRET nav , ATTURAS – nav, nolemj:

1. Samazināt SIA ”Bidrija” pamatkapitālu no Ls 34578 uz Ls 22456 par Ls 12122
(divpadsmit tūkstoši viens simts divdesmit diviem latiem), dzēšot 12122 pamatkapitāla daļas.
2. Apstiprināt pamatkapitāla samazināšanas noteikumus.
3. Apstiprināt izmaiņas SIA ”Bidrija” statūtos.
4&
Par perspektīvo pašvaldības autoceļu pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
Ziņo V.VAĻDENS
Izskatot SIA”Projekts 3”, Reģ.nr.40003578510, valdes locekļa I.Gorda 16.08.2012.
lūgumu Zilupes novada pašvaldības domei pieņemt lēmumu par perspektīvo pašvaldības
autoceļu pārņemšanu savā īpašumā. Pēc projekta valsts galvenā autoceļa A12 JēkabpilsRēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) km 162,0-163,7 rekonstrukcijas būvdarbu
pabeigšanas un nodošanas ekspluatācijā valsts autoceļa A12 zonā atsevišķās vietās tiek
paredzētas arī paralēlās brauktuves, kuru funkcionālā nozīme pēc izbūves nekādā gadījumā
nevar tikt uzskatīta par valsts autoceļiem.
Izvērtējot situāciju, pašvaldības finansiālās iespējas saistītas ar pašvaldības autoceļu
uzturēšanu, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR -11 deputāti (
O.Agafonovs, V.Ņikitins, L.Osipovs, V.Vaļdens, S.Vanzovičs, L.Matvejenko, T.Semjonova,
N.Jefimovs, M.Meikšāne, S.Fenčenko, V.Sotčenko), PRET - nav , ATTURAS – nav,
nolemj:
Atturēties no lēmuma par perspektīvo pašvaldības autoceļu pārņemšanu pašvaldības īpašumā
pieņemšanas, jo pašvaldības budžetā šo autoceļu uzturēšanai līdzekļi nav plānoti.
5&
xxxxx iesnieguma izskatīšana.
Ziņo L.OSIPOVS
Dome izskatīja xxxx, dzim.24.05.1976., dzīvo xxxx ielā 11-14, Rīgā, iesniegumu,
Reģ.nr.132, par atļauju nojaukt aizsprostu, kura pēc tiek appludināti zemes gabali un tie paliek
par purvu. Ūdens reāli pavasaros bojā ceļu Solaši-Čivčiši.
Izvērtējot situāciju, tika konstatēts:
1. xxxx piederošo īpašumu apsekoja pašvaldības domes deputāti L.Osipovs un
V.Ņikitins.
2. Pēc makšķernieku un mednieku ieteikuma aizsprosts tika uzbūvēts, lai glābtu ziemā
no nosmakšanas zivis Solašu ezerā.
3. xxxx viņam piederošā zemes gabalā plāno audzēt mežu.
4. Solašu ezers nav pašvaldības īpašums.
Civillikuma 1040.pants nosaka, ka īpašniekam ir pašaizstāvības tiesības un, sakarā ar to,
tiesības pat iznīcināt svešas lietas, kuru dēļ viņam būtu jābaidās pazaudēt savu paša, ja viņam
nav iespējams citādi novērst draudošo zaudējumu. Tomēr šajā gadījumā xxxx pats arī būs
atbildīgs par sekām, kuras var iestāties gadījumā, ja tomēr aizsprosta nojaukšana nepalīdzēs
novērst viņa zemes gabalu applūšanu.
Likuma ,,Par pašvaldībām” 15.pants nosaka, kādas funkcijas pašvaldība pilda. Tieši šajos
jautājumos pašvaldības domei ir tiesības pieņemt lēmumus kā publisko tiesību subjektam.
Pašvaldībai likumdošanas akti nepiešķir tiesības regulēt privāttiesiskas dabas jautājumus starp
privātpersonām. Dotajā gadījumā no lietas apstākļiem ir redzams, ka strīds pastāv starp
privātpersonām piederošiem īpašumiem. Privāttiesību jomā pašvaldībai ir juridiskās personas
tiesības, bet neviens no lietā minētajiem īpašumiem nepieder Zilupes novada pašvaldībai.

Tāpēc domes lēmumam attiecībā uz izskatāmo jautājumu var būt tikai rekomendējošs
raksturs.
Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR -11 deputāti (
O.Agafonovs, V.Ņikitins, L.Osipovs, V.Vaļdens, S.Vanzovičs, L.Matvejenko, T.Semjonova,
N.Jefimovs, M.Meikšāne, S.Fenčenko, V.Sotčenko), PRET - nav , ATTURAS – nav,
nolemj:
Ieteikt xxxx risināt jautājumu par aizsprosta nojaukšanu ar Sološu ezera īpašniekiem.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
6&
Par Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 3.aprīļa lēmuma (protokols Nr.4.23.§) „ Par
zemes gabalu nodošanu zemes rezerves fondā” 7.punkta atcelšanu un zemes vienības
atzīšanu par piekrītošu Zilupes novada pašvaldībai.
Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS
Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 3.aprīļa lēmuma (protokols Nr.4.23.§)
7.punktu zemes vienība 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002 0154 „Domas”,
Lauderu pag., Zilupes nov. tika ieskaitīta rezerves zemes fondā.
Lauderu pagasta pašvaldība 2009.gada 9.jūnijā noslēdza lauku apvidus zemes nomas
līgumu Nr.1-2009 ar xxxxx par zemes vienībām 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864
002 0154 un 0,07 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002 0298 „Domas”, Lauderu pag.,
Zilupes nov., bet nebija iesniegusi Valsts zemes dienestam reģistrēt Lauderu pagasta
Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Līdz ar to ir nepieciešams atcelt
Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 3.aprīļa lēmuma (protokols Nr.4.23.§) „ Par zemes
gabalu nodošanu zemes rezerves fondā” 7. punktu (par zemes vienības 1.1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6864 002 0154 „Domas”, Lauderu pag., Zilupes nov. ieskatīšanu
reserves zemes fondā).
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996
„Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk
izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un
piekrītošo zemi” 13.punkts nosaka, ja rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ir valstij
vai pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme un tā nepieciešama valsts vai pašvaldības
funkciju īstenošanai, pašvaldības dome var pieņemt lēmumu par zemes piederību vai
piekritību pašvaldībai un Ministru kabinets var izdot rīkojumu par zemes piederību vai
piekritību valstij. Valsts zemes dienests, pamatojoties uz pašvaldības iesniegto lēmumu vai
attiecīgās ministrijas sniegto informāciju par Ministru kabineta rīkojuma izdošanu, aktualizē
kadastra informācijas sistēmas datus. Šis nosacījums ir spēkā, līdz tiek pieņemts un stājas
spēkā likums par rezerves zemes fonda izmantošanu.
Latvijas Republikas 2011.gada 1.jūnija likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” grozījumu 25.panta 21 daļa,
nosaka, ka zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeigšanās. Ja minētajā termiņā persona zemes nomas pirmtiesības
neizlieto, pašvaldība pieņem lēmumu par attiecīgās zemes izmantošanu zemes reformas
pabeigšanai vai par ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ja pašvaldība lēmumu pieņem līdz
2009.gada 30.decembrim, tad zemi ieskaita zemes reformas pabeigšanai, bet, ja lēmumu
pieņem pēc 2009.gada 30.decembra, — zemi ieskaita rezerves zemes fondā.
Latvijas Republikas 2011.gada 1.janvāra likums „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” grozījumu 3.panta piektās daļas
2.punkts nosaka, ka neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21 daļā
noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra
noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu
zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām
piederošo un piekrītošo zemi” 13.punktu, Latvijas Republikas 2011.gada 1.jūnija likuma
„Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
likums” grozījumu 25.panta pirmās daļas 2.punktu, kā arī Latvijas Republikas 2011.gada
1.janvāra likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” grozījumu 3.panta piektās daļas 2.punktu, Zilupes novada pašvaldības dome,
atklāti balsojot: PAR -11 deputāti ( O.Agafonovs, V.Ņikitins, L.Osipovs, V.Vaļdens,
S.Vanzovičs, L.Matvejenko, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne, S.Fenčenko,
V.Sotčenko), PRET - nav , ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atcelt Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 3.aprīļa lēmuma (protokols Nr.4.23.§)
„Par zemes gabalu nodošanu zemes rezerves fondā” 7.punktu (par zemes vienības 1.1 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002 0154 „Domas”, Lauderu pag., Zilupes nov.
ieskatīšanu rezerves zemes fondā).
2. Saskaņā ar Ludzas rajona Lauderu pagasta pašvaldības 2009.gada 9.jūnija noslēgto
lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumu Nr.1-2009, zemes vienība platībā 1,1 ha ar
kadastra apzīmējumu 6864 002 0154 ar nosaukumu „Domas”, Lauderu pag., Zilupes nov. ir
piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt Zilupes
novada Zilupes pilsētas Valsts Nekustāmā īpašuma kadastra informāciju sistēmā kā atsevišķu
nekustāmo īpašumu.
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Par Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 3.aprīļa lēmuma (protokols Nr.4.25.§) „Par
zemes gabalu atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai” 7.punkta atcelšanu
un zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Zilupes novada pašvaldībai.
Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS
Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 3.aprīļa lēmuma (protokols Nr.4.25.§)
7.punktu zemes gabals kā starpgabals 0,07 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002 0298
„Domas”, Lauderu pag., Zilupes nov. tika atzīts, ka piekrītošs Zilupes novada pašvaldībai.
Lauderu pagasta pašvaldība 2009.gada 9.jūnijā noslēdza lauku apvidus zemes nomas
līgumu Nr.1-2009 ar xxxxx par zemes vienībām 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864
002 0154 un 0,07 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002 0298 „Domas”, Lauderu pag.,
Zilupes nov., bet nebija iesniegusi Valsts zemes dienestam reģistrēt Lauderu pagasta
Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Līdz ar to ir nepieciešams atcelt
Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 3.aprīļa lēmuma (protokols Nr.4.25.§) „Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabalu atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada
pašvaldībai” 7. punktu (par zemes gabala kā starpgabala 0.07 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6864 002 0298 „Domas”, Lauderu pag., Zilupes nov. atzīšanu par piekrītošu
Zilupes novada pašvaldībai).
Latvijas Republikas 2011.gada 1.jūnija likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” grozījumu 25.panta 21 daļa,
nosaka, ka zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeigšanās. Ja minētajā termiņā persona zemes nomas pirmtiesības
neizlieto, pašvaldība pieņem lēmumu par attiecīgās zemes izmantošanu zemes reformas

pabeigšanai vai par ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ja pašvaldība lēmumu pieņem līdz
2009.gada 30.decembrim, tad zemi ieskaita zemes reformas pabeigšanai, bet, ja lēmumu
pieņem pēc 2009.gada 30.decembra, — zemi ieskaita rezerves zemes fondā.
Latvijas Republikas 2011.gada 1.janvāra likums „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” grozījumu 3.panta piektās daļas
2.punkts nosaka, ka neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21 daļā
noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas 2011.gada 1.jūnija likuma „Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums”
grozījumu 25.panta pirmās daļas 2.punktu, kā arī Latvijas Republikas 2011.gada 1.janvāra
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” grozījumu 3.panta piektās daļas 2.punktu, Zilupes novada pašvaldības dome,
atklāti balsojot: PAR -11 deputāti ( O.Agafonovs, V.Ņikitins, L.Osipovs, V.Vaļdens,
S.Vanzovičs, L.Matvejenko, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne, S.Fenčenko,
V.Sotčenko), PRET - nav , ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atcelt Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 3.aprīļa lēmuma (protokols Nr.4.25.§)
„Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabalu atzīšanu par piekrītošiem Zilupes
novada pašvaldībai” 7.punktu (par zemes gabala kā starpgabala 0.07 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6864 002 0298 „Domas”, Lauderu pag., Zilupes nov. atzīšanu par piekrītošu
Zilupes novada pašvaldībai).
2. Saskaņā ar Ludzas rajona Lauderu pagasta pašvaldības 2009.gada 9.jūnija noslēgto
lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumu Nr.1-2009, zemes vienība platībā 0,07 ha ar
kadastra apzīmējumu 6864 002 0298 ar nosaukumu „Domas”, Lauderu pag., Zilupes nov. ir
piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt Zilupes
novada Zilupes pilsētas Valsts Nekustāmā īpašuma kadastra informāciju sistēmā kā atsevišķu
nekustāmo īpašumu.
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Par Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 3.aprīļa lēmuma (protokols Nr.4.23.§) „ Par
zemes gabalu nodošanu zemes rezerves fondā” 10.punkta atcelšanu un zemes vienību
atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai.
Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS
Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 3.aprīļa lēmuma (protokols Nr.4.23.§)
10.punktu zemes vienības 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 005 0038 un 0,7 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 005 0039 „Atvari”, Lauderu pag., Zilupes nov. tika
ieskaitītas rezerves zemes fondā.
Lauderu pagasta pašvaldība 2009.gada 11.jūnijā noslēdza lauku apvidus zemes nomas
līgumu Nr.3-2009 ar xxxxx par zemes vienībām 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864
005 0038 un 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 005 0039 „Atvari”, Lauderu pag.,
Zilupes nov., bet nebija iesniegusi Valsts zemes dienestam reģistrēt Lauderu pagasta
Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Līdz ar to ir nepieciešams atcelt
Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 3.aprīļa lēmuma (protokols Nr.4.23.§) „ Par zemes
gabalu nodošanu zemes rezerves fondā” 10. punktu (par zemes vienību 1,5 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6864 005 0038 un 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 005 0039
„Atvari”, Lauderu pag., Zilupes nov. ieskatīšanu reserves zemes fondā).

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996
„Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk
izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un
piekrītošo zemi” 13.punkts nosaka, ja rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ir valstij
vai pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme un tā nepieciešama valsts vai pašvaldības
funkciju īstenošanai, pašvaldības dome var pieņemt lēmumu par zemes piederību vai
piekritību pašvaldībai un Ministru kabinets var izdot rīkojumu par zemes piederību vai
piekritību valstij. Valsts zemes dienests, pamatojoties uz pašvaldības iesniegto lēmumu vai
attiecīgās ministrijas sniegto informāciju par Ministru kabineta rīkojuma izdošanu, aktualizē
kadastra informācijas sistēmas datus. Šis nosacījums ir spēkā, līdz tiek pieņemts un stājas
spēkā likums par rezerves zemes fonda izmantošanu.
Latvijas Republikas 2011.gada 1.jūnija likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” grozījumu 25.panta 21 daļa,
nosaka, ka zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeigšanās. Ja minētajā termiņā persona zemes nomas pirmtiesības
neizlieto, pašvaldība pieņem lēmumu par attiecīgās zemes izmantošanu zemes reformas
pabeigšanai vai par ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ja pašvaldība lēmumu pieņem līdz
2009.gada 30.decembrim, tad zemi ieskaita zemes reformas pabeigšanai, bet, ja lēmumu
pieņem pēc 2009.gada 30.decembra, — zemi ieskaita rezerves zemes fondā.
Latvijas Republikas 2011.gada 1.janvāra likums „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” grozījumu 3.panta piektās daļas
2.punkts nosaka, ka neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21 daļā
noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra
noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu
zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām
piederošo un piekrītošo zemi” 13.punktu, Latvijas Republikas 2011.gada 1.jūnija likuma
„Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
likums” grozījumu 25.panta pirmās daļas 2.punktu, kā arī Latvijas Republikas 2011.gada
1.janvāra likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” grozījumu 3.panta piektās daļas 2.punktu, Zilupes novada pašvaldības dome,
atklāti balsojot: PAR -11 deputāti ( O.Agafonovs, V.Ņikitins, L.Osipovs, V.Vaļdens,
S.Vanzovičs, L.Matvejenko, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne, S.Fenčenko,
V.Sotčenko), PRET - nav , ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atcelt Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 3.aprīļa lēmuma (protokols Nr.4.23.§)
„Par zemes gabalu nodošanu zemes rezerves fondā” 10.punktu (par zemes vienību 1,5 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 005 0038 un 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864
005 0039 „Atvari”, Lauderu pag., Zilupes nov. ieskatīšanu reserves zemes fondā).
2. Saskaņā ar Ludzas rajona Lauderu pagasta pašvaldības 2009.gada 11.jūnija noslēgto
lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumu Nr.3-2009, zemes vienības platībā 1,5 ha ar
kadastra apzīmējumu 6864 005 0038 un platībā 0,7 ha ar kadastra apzīmējumu 6864 005 0039
ar nosaukumu „Domas”, Lauderu pag., Zilupes nov. ir piekrītošas Zilupes novada
pašvaldībai.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienības atstāt
Zilupes novada Zilupes pilsētas Valsts Nekustāmā īpašuma kadastra informāciju sistēmā kā
atsevišķu nekustāmo īpašumu.
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Par adrešu dzēšanu Zilupes novadā.
Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS
Zilupes novada pašvaldībā 2012.gada 1.augustā tika saņemts, VZD Latgales
reģionālās nodaļas Rēzeknes biroja, juridiskā adrese Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē,
01.08.2012.iesniegums „Par neindificētiem objektiem Zilupes novadā” un tam pievienots
adrešu saraksts, kuras ir nepieciešams izvērtēt vai ir adresācijas objekts, vai nē, tad ir
nepieciešams dzēst adreses.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1269
“Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.pantu, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti
balsojot: PAR -11 deputāti ( O.Agafonovs, V.Ņikitins, L.Osipovs, V.Vaļdens, S.Vanzovičs,
L.Matvejenko, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne, S.Fenčenko, V.Sotčenko), PRET nav , ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izslēgt no Valsts adrešu reģistra sekojošas adreses Zilupes novadā:
2. Baznīcas iela 13A, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751 (kods 101426633),
3. Bērzu iela 28, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751 (kods 101426906),
4. Dzelzceļnieku iela 24, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751 (kods 101428122),
5. Dzelzceļnieku iela 25, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751 (kods 101428130),
6. Lauku iela 2A, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751 (kods 101428573),
7. Muitas iela 6, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751 (kods 101429358),
8. Priežu iela 21, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751 (kods 101429792),
9. Sila iela 19, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751 (kods 101430385),
10. Dzelzceļnieku iela 20, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751 (kods 10186342),
11. Dzelzceļnieku iela 5, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751 (kods 10186350),
12. Pārupes iela 11, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751 (kods 10186777),
13. Raiņa iela 8, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751 (kods 10186777),
14. Sporta iela 3, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751 (kods 10187127),
15. Dzelzceļnieku iela 23, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751 (kods 102664224),
16. Dzelzceļnieku iela 9, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751 (kods 103160194),
17. Kalnu iela 4A, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751 (kods 104603094),
18. „Miņenoki”, Latišonki, Pasienes pag., Zilupes nov., LV-5732 (kods 104721905),
21. Domes iela 19V, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751 (kods 104790223),
20. Amatnieku iela 2/32, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751 (kods 104790184),
21. Domes iela 19V, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751 (kods 104790223),
22. Sila iela 2A, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751 (kods 104970248),
23. „1”, Zaļesje, Zaļesjes pag., Zilupes nov., LV-5705 (kods 104790311),
24. „3”, Zaļesje, Zaļesjes pag., Zilupes nov., LV-5751 (kods 104790328),
25. Skolas iela 1B, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751 (kods 105110235),
26. „Vasičenoki”, Pasieme, Pasienes pag., Zilupes nov., LV-5732 (kods 105441138),
27. „Vecaudzes”, Pasieme, Pasienes pag., Zilupes nov., LV-5732 (kods 105538307),
28. Dzelzceļnieku iela 4A, Zilupe, Zilupes nov., LV-5717 (kods 105464710),
29. „Kārkli”, Pīteri, Lauderu pag., Zilupes nov., LV-5722 (kods 105538307),
30. „Mežāres”, Bortnīki, Lauderu pag., Zilupes nov., LV-5722 (kods 105538331),
31. „Kartupeļi”, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov., LV-5722 (kods 105582334),
32. „Sienāzītis”, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov., LV-5722 (kods 105582342),
33. „Flora”, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov., LV-5722 (kods 105582350),
34. „Tatjana”, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov., LV-5722 (kods 105582367),
35. „Domas”, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov., LV-5722 (kods 105582383),
36. „Lauri”, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov., LV-5722 (kods 105582391),

37. „Herbsti”, Pļepļi, Lauderu pag., Zilupes nov., LV-5722 (kods 105582406),
38. „Ozolkrasts”, Lauderu pag., Zilupes nov., LV-5722 (kods 105662393),
39. „Jeļenas”, Meikšāni, Pasienes pag., Zilupes nov., LV-5711 (kods 104721946),
40. „Helēnas”, Pinti, Pasienes pag., Zilupes nov., LV-5711 (kods 104722634),
41. „Sili”, Rieči, Pasienes pag., Zilupes nov., LV-5711 (kods 104722675),
42. „Midzenītis”, Šuškova, Pasienes pag., Zilupes nov., LV-5711 (kods 104722771),
43. „Jeļenas”, Meikšāni, Pasienes pag., Zilupes nov., LV-5711 (kods 104721946),
44. Pļavu iela 12, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751 (kods 105673197),
45. Purvu iela 2B, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751 (kods 105673211),
46. Purvu iela 2C, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751 (kods 105673228),
47. Purvu iela 2A, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751 (kods 105673236),
48. Purvu iela 2D, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751 (kods 105673244),
49. Priežu iela 19, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751 (kods 105673252),
50. Dzelzceļnieku iela 4B, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751 (kods 105675352),
51. „Gaismiņas”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov., LV-5732 (kods 105723703),
52. Pļavu iela 7, Lauderi, Lauderu pag. Zilupes nov., LV-5722 (kods 105971881),
53. Ezera iela 9, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov., LV-5722 (kods 105971898),
54. Sila iela 11, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751, kas saistīta ar zemes vienību (kadastra
apzīmējumu 6817 001 0065),
55. Šaurā iela 5, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751, kas saistīta ar zemes vienību (kadastra
apzīmējumu 6817 001 0047),
56. „Mežvali”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov., LV-5732 (kods 104723138),
57. Dzēst adresi „Kļavas”, Šuškova, Pasienes pag., Zilupes nov. un atstāt spēkā esošu
adresi „Kļavas”, Kozlova, Pasienes pag., Zilupes nov., kas saistīta ar zemes vienību
(kadastra apzīmējums 6884 007 0010).
58. Dzēst adresi „Bērzkalni”, Gorbači, Pasienes pag., Zilupes nov. un atstāt spēkā
esošu adresi „Bērzkalni”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov., kas saistīta ar zemes vienību
(kadastra apzīmējums 6884 001 0163).
59. Dzēst adresi „Jelizavetes”, Grišina, Pasienes pag., Zilupes nov. un atstāt spēkā
esošu adresi „Jelizavetes”, Daugulova, Pasienes pag., Zilupes nov., kas saistīta ar zemes
vienību (kadastra apzīmējums 6884 004 0045).
60. Dzēst adresi „Pirdova”, Katalova, Pasienes pag., Zilupes nov. un atstāt spēkā esošu
adresi „Dolgovski”, Katalova, Pasienes pag., Zilupes nov., kas saistīta ar zemes vienību
(kadastra apzīmējums 6884 001 0125).
61. Dzēst adresi „Gamma”, Guzenki, Pasienes pag., Zilupes nov. un atstāt spēkā esošu
adresi „Gamma”, Latišonki, Pasienes pag., Zilupes nov., kas saistīta ar zemes vienību
(kadastra apzīmējums 6884 008 0066).
62. Dzēst adresi „Tīrumi”, Žoglova, Pasienes pag., Zilupes nov. un atstāt spēkā esošu
adresi „Tīrumi”, Kozlova, Pasienes pag., Zilupes nov., kas saistīta ar zemes vienību
(kadastra apzīmējums 6884 007 0095).
63. Dzēst adresi „Akmeņi”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. un atstāt spēkā esošu
adresi „Akmeņi”, Gorbači, Pasienes pag., Zilupes nov., kas saistīta ar zemes vienību
(kadastra apzīmējums 6884 001 0006).
64. Dzēst adresi „Kroči”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. un atstāt spēkā esošu
adresi „Kroči”, Adamova, Pasienes pag., Zilupes nov., kas saistīta ar zemes vienību
(kadastra apzīmējums 6884 001 0090).
65. Dzēst adresi „Vecmeļņica”, Staraja Meļņica, Lauderu pag., Zilupes nov. un atstāt
spēkā esošu adresi „Caricina”, Staraja Meļņica, Lauderu pag., Zilupes nov., kas saistīta ar
zemes vienību (kadastra apzīmējums 6864 003 0063).
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Par zemes vienību atdalīšanu no nekustāmā īpašuma un īpašuma nosaukumu
piešķiršanu.
Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS
Izskatot xxxxx, dzīvo „Vārpa”, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov., 14.08.2012.g.
iesniegumu, reģ. 14.08.2012. ar Nr.201, par zemes vienības 2,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6864 003 0179, 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 003 0187, 2,0 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 005 0155 un 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864
005 0156 atdalīšanu no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 6864 002 0005 „Vārpa”,
Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov. un īpašuma nosaukuma piešķiršanu zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem 6864 003 0179, 6864 003 0187, 6864 005 0155 un 6864 005 0156
„Vārpiņas”, Lauderu pag., Zilupes nov., Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot:
PAR -11 deputāti ( O.Agafonovs, V.Ņikitins, L.Osipovs, V.Vaļdens, S.Vanzovičs,
L.Matvejenko, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne, S.Fenčenko, V.Sotčenko), PRET nav , ATTURAS – nav, nolemj:
1. Piekrist, ka xxxx, personas kods xxxxx, atdala zemes vienības 2,0 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6864 003 0179, 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 003 0187,
2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 005 0155 un 1,5 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6864 005 0156 no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 6864 002 0005
„Vārpa”, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov..
2. Piešķirt atdalītām zemes vienībām 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 003
0179, 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 003 0187, 2,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6864 005 0155 un 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 005 0156 īpašuma
nosaukumu „Vārpiņas”, Lauderu pag., Zilupes nov..
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Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0295 Raiņa iela, Zilupe, Zilupes
nov. sadalīšanu atsevišķās zemes vienībās, īpašuma un ielas nosaukumu piešķiršanu.
Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS
Pēc Zilupes novada Zilupes pilsētas spēkā esošā teritoriālplānojuma plānotā (atļautā)
satiksmes infrastruktūras ielu funkcionālā dalījuma, zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu
6817 003 0295 ir ielas ar īpašuma nosaukumu „Pārupes iela” un „Kalna iela”, līdz ar to ir
nepieciešams anulēt mērniecības lietu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0295
Raiņa iela, Zilupe, Zilupes nov. un sadalīt atsevišķās zemes vienībās, izveidojot „Pārupes
iela” un „Kalna iela”.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996
„Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk
izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un
piekrītošo zemi” 13.punkts nosaka, ja rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ir valstij
vai pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme un tā nepieciešama valsts vai pašvaldības
funkciju īstenošanai, pašvaldības dome var pieņemt lēmumu par zemes piederību vai
piekritību pašvaldībai un Ministru kabinets var izdot rīkojumu par zemes piederību vai
piekritību valstij. Valsts zemes dienests, pamatojoties uz pašvaldības iesniegto lēmumu vai
attiecīgās ministrijas sniegto informāciju par Ministru kabineta rīkojuma izdošanu, aktualizē

kadastra informācijas sistēmas datus. Šis nosacījums ir spēkā, līdz tiek pieņemts un stājas
spēkā likums par rezerves zemes fonda izmantošanu.
Latvijas Republikas 2012.gada 1.janvāra likums „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts
nosaka, ka pašvaldībām autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu laukumu būvniecība, rekonstruēšana un
uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana;
parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas
kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un
uzturēšana).
Latvijas Republikas 2011.gada 1.janvāra likums „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” grozījumu 3.panta ceturtā daļa
nosaka, ka uz pašvaldības vārda zemesgrāmatās var ierakstīt zemi, uz kuras par valsts vai
pašvaldības budžeta līdzekļiem ir izbūvētas ielas, ja tās ir pašvaldības valdījumā.
Latvijas Republikas 2011.gada 1.janvāra likums „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” grozījumu 41.panta otrās daļas
5.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas
laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās
pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu
pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas 2012.gada 1.janvāra likuma „Par
pašvaldībām” grozījumu 15.panta 2.punktu, Latvijas Republikas 2011.gada 1.janvāra likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
grozījumu 3.panta ceturto daļu un 41.panta otrās daļas 5.punktu, Zilupes novada pašvaldības
dome, atklāti balsojot: PAR -11 deputāti ( O.Agafonovs, V.Ņikitins, L.Osipovs, V.Vaļdens,
S.Vanzovičs, L.Matvejenko, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne, S.Fenčenko,
V.Sotčenko), PRET - nav , ATTURAS – nav, nolemj:
1. Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai zemes
vienībai 1 250 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot), kurai zemes
lietošanas mērķis ir ar kodu 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un
ceļu zemes nodalījuma joslā, piešķirt īpašuma nosaukumu Pārupes iela un adresācijas
objektam ielas nosaukumu Pārupes iela, Zilupe, Zilupes nov. (grafiskais pielikums Nr.1).
1.1.Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt izmaiņas Zilupes
pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā ievadīt zemes vienību kā
atsevišķu nekustamo īpašumu.
2. Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai zemes
vienībai 6 549 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot), kurai zemes
lietošanas mērķis ir ar kodu 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un
ceļu zemes nodalījuma joslā, piešķirt īpašuma nosaukumu Kalna iela un adresācijas objektam
ielas nosaukumu Kalna iela, Zilupe, Zilupes nov. (grafiskais pielikums Nr.2).
2.1.Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt izmaiņas Zilupes
pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā ievadīt zemes vienību kā
atsevišķu nekustamo īpašumu.
3. Anulēt mērniecības lietu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0295
Raiņa iela, Zilupe, Zilupes nov..
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Par zemes vienības atdalīšanu no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0076,
īpašuma un ielas nosaukumu piešķiršanu.
Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS
Pēc Zilupes novada Zilupes pilsētas spēkā esošā teritoriālplānojuma plānotā (atļautā)
satiksmes infrastruktūras ielu funkcionālā dalījuma daļa platībā 17 866 kv.m no zemes gabala
ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0076 ir ar īpašuma nosaukumu „Stacijas iela”.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996
„Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk
izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un
piekrītošo zemi” 13.punkts nosaka, ja rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ir valstij
vai pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme un tā nepieciešama valsts vai pašvaldības
funkciju īstenošanai, pašvaldības dome var pieņemt lēmumu par zemes piederību vai
piekritību pašvaldībai un Ministru kabinets var izdot rīkojumu par zemes piederību vai
piekritību valstij. Valsts zemes dienests, pamatojoties uz pašvaldības iesniegto lēmumu vai
attiecīgās ministrijas sniegto informāciju par Ministru kabineta rīkojuma izdošanu, aktualizē
kadastra informācijas sistēmas datus. Šis nosacījums ir spēkā, līdz tiek pieņemts un stājas
spēkā likums par rezerves zemes fonda izmantošanu.
Latvijas Republikas 2012.gada 1.janvāra likums „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts
nosaka, ka pašvaldībām autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu laukumu būvniecība, rekonstruēšana un
uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana;
parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas
kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un
uzturēšana).
Latvijas Republikas 2011.gada 1.janvāra likums „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” grozījumu 3.panta ceturtā daļa
nosaka, ka uz pašvaldības vārda zemesgrāmatās var ierakstīt zemi, uz kuras par valsts vai
pašvalkdības budžeta līdzekļiem ir izbūvētas ielas, ja tās ir pašvaldības valdījumā.
Latvijas Republikas 2011.gada 1.janvāra likums „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” grozījumu 41.panta otrās daļas
5.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas
laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās
pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu
pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas 2012.gada 1.janvāra likuma „Par
pašvaldībām” grozījumu 15.panta 2.punktu, Latvijas Republikas 2011.gada 1.janvāra likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
grozījumu 3.panta ceturto daļu un 41.panta otrās daļas 5.punktu, Zilupes novada pašvaldības
dome, atklāti balsojot: PAR -11 deputāti ( O.Agafonovs, V.Ņikitins, L.Osipovs, V.Vaļdens,
S.Vanzovičs, L.Matvejenko, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne, S.Fenčenko,
V.Sotčenko), PRET - nav , ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atdalīt zemes vienību 1550 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā
uzmērot) no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0076 un atzīt, ka ir piekrītoša
Zilupes novada pašvaldībai
2. Piešķirt zemes vienībai 1550 kv.m platībā īpašuma nosaukumu Stacijas iela un
adresācijas objektam ielas nosaukumu Stacijas iela, Zilupe, Zilupes nov. ar kodu 1101 (zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā).

3. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt izmaiņas Zilupes
pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra kartē un kadastra informāciju sistēmā ievadot
zemes vienību kā atsevišķu nekustamo īpašumu.
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Par Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 28.jūnija lēmuma (protokols Nr.9.5.§) „Par
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabalu atzīšanu par piekrītošiem Zilupes
novada pašvaldībai” 6.punkta atcelšanu.
Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS
Zilupes novada pašvaldībā bija saņemts no Valsts zemes dienesta saraksts, kurā bija
norādīts, ka xxxx nav noslēdzis zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu par zemes gabaliem 19,8
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 001 0048 un 30,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6896 001 0089 „Mežceļi”, Zaļejes pag., Zilupes nov., ko apliecina Valsts zemes dienesta
iesniegtais saraksts par personām, kuras ir noslēgušas izpirkuma (pirkuma) līgumu ar VAS
„Latvijas Hipotēku un zemes banka”.
Latvijas Republikas 2011.gada 1.jūnija likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” grozījumu 25.panta pirmās
daļas 4.punkts nosaka, ka juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta
pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada
30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību
"Latvijas Hipotēku un zemes banka", arī tādā gadījumā, ja līdz zemes kadastrālajai
uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta priekšapmaksa.
Latvijas Republikas 2011.gada 1.janvāra likums „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” grozījumu 3.panta piektās daļa
1.punkts nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības
vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.
Ar Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 28.jūnija lēmumu (protokols Nr.9.5&)
6.punktu tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības xxxxx uz zemes gabaliem 19,8 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6896 001 0048 un 30,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 001
0089 „Mežceļi”, Zaļejes pag., Zilupes nov..
Sakarā ar to, ka Ludzas zemesgrāmatu nodaļā 2002.gada 28.februārī ir ieraksts par
zemes vienībām 19,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 001 0048 un 30,5 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6896 001 0089 kā nekustāms īpašums, kas pievienoti nekustāmam
īpašumam ar kadastra numuru 6896 003 0024 „Mežsētas” Zaļesjes pag., Zilupes nov., ir
nepieciešams atcelt Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 28.jūnija lēmuma (protokols
Nr.9.5.&) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabalu atzīšanu par piekrītošiem
Zilupes novada pašvaldībai” 6.punktu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas 2009.gada 1.janvāra likuma „Administratīvā
procesa likums” 85.panta pirmo daļu un 85.panta otrās daļas 3.apakšpunktu, Zilupes novada
pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR -11 deputāti ( O.Agafonovs, V.Ņikitins,
L.Osipovs, V.Vaļdens, S.Vanzovičs, L.Matvejenko, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne,
S.Fenčenko, V.Sotčenko), PRET - nav , ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atcelt Zilupe novada domes sēdes 2012.gada 28.jūnija lēmuma (protokols
Nr.9.5.&) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabalu atzīšanu par piekrītošiem
Zilupes novada pašvaldībai” 6.punktu (par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu xxxx, personas
kods xxxxx, uz zemes gabaliem 19,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 001 0048 un
30,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 001 0089 „Mežceļi”, Zaļejes pag., Zilupes nov.).

2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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Par Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 24.maija lēmuma (protokols Nr.7.16.&) „Par
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabalu nodošanu zemes rezerves fondā”
14.punkta atcelšanu.
Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS
Sakarā ar to, ka xxxxx, veicot priekšapmaksu par tās faktiskajā lietošanā esošu zemi,
līdz 2010.gada 31.augustam nav iesniegusi zemesgabala robežu plānu reģistrācijai Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes gabalam 10,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6896 005 0098 ”Kumeliņi”, Zaļesjes pag., Zilupes nov..
Ar Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 24.jūnija lēmumu (protokols Nr.7.16&)
14.punktu tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības xxxx uz zemes gabalu 10,0 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6896 005 0098 „Lapiņas”, Zaļejes pag., Zilupes nov..
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” grozījumu 23.panta vienpadsmitās daļa
3.punkts nosaka, ja persona iesniegumu lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā
par samaksu iesniedz Valsts zemes dienesta reģionālajai struktūrvienībai līdz 2010.gada
31.augustam, ja zemes izpirkšanas (pirkšanas) pieprasījumā norādītais zemesgabals iekļauts
Lauku zemes izpirkšanas reģistrā ar šā panta trešajā daļā minēto nosacījumu.
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” grozījumu 25.panta pirmās daļas 3.punkts
nosaka, ka Juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā,
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja 23.panta vienpadsmitajā daļā noteiktajos
termiņos Valsts zemes dienesta reģionālajai struktūrvienībai nav iesniegts iesniegums un
attiecīgie dokumenti lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu vai
saņemts atteikums izpirkt (pirkt) zemi.
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” grozījumu 25.panta 21.daļa nosaka, ka zemes
nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
izbeigšanās. Ja minētajā termiņā persona zemes nomas pirmtiesības neizlieto, pašvaldība
pieņem lēmumu par attiecīgās zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai vai par
ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ja pašvaldība lēmumu pieņem līdz 2009.gada
30.decembrim, tad zemi ieskaita zemes reformas pabeigšanai, bet, ja lēmumu pieņem pēc
2009.gada 30.decembra, - zemi ieskaita rezerves zemes fondā.
Pamatojoties uz Administratīvās rajona tiesas 2010.gada 5.jūlija lēmumu (lieta
Nr.AS420683510) „Par pieteikuma pieņemšanu un lietas izskatīšanu”, kurā ir iesaistīta Anna
Lapika kā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6896 005 0098 lietotāja un Latvijas
Republikas 2009.gada 1.janvāra likuma „Administratīvā procesa likums” 85.panta pirmo daļu
un 85.panta otrās daļas 3.apakšpunktu, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot:
PAR -11 deputāti ( O.Agafonovs, V.Ņikitins, L.Osipovs, V.Vaļdens, S.Vanzovičs,
L.Matvejenko, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne, S.Fenčenko, V.Sotčenko), PRET nav , ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atcelt Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 24.maija lēmuma (protokols
Nr.7.16.&) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabalu nodošanu zemes
rezerves fondā” 14.punktu (par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu xxxx, personas kods xxxx,
uz zemes gabalu 10,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 005 0098 „Lapiņas”, Zaļejes
pag., Zilupes nov.).

2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības Amatu sarakstā.
Ziņo O.AGAFONOVS
Sakarā ar to, ka autobusu vadītājiem, kuri saistīti ar skolēnu pārvadāšanu, palielinājies
darba apjoms, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR -11 deputāti (
O.Agafonovs, V.Ņikitins, L.Osipovs, V.Vaļdens, S.Vanzovičs, L.Matvejenko, T.Semjonova,
N.Jefimovs, M.Meikšāne, S.Fenčenko, V.Sotčenko), PRET - nav , ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Palielināt darba algu autobusu vadītājiem par 50 Ls.
2. Zilupes novada pašvaldības domes juristei xxxx veikt attiecīgus grozījumus Zilupes novada
pašvaldības Amatu saraktā uz 01.09.2012..
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Par svētku pabalstiem
Ziņo J.VELIGURSKA
1. Izskatot Zilupes novada izglītības darba speciālistes xxxx lūgumu izdalīt finansiālu
atbalstu 1 Pasienes pamatskolas skolēnam par teicamiem sasniegumiem 2010./2011.mācību
gadā, kurai svētku pabalsts netika izmaksāti mācību gadu beidzot.
Zilupes novada pašvaldības dome balstoties uz Finanšu komitejas ieteikumu, atklāti
balsojot: PAR -11 deputāti ( O.Agafonovs, V.Ņikitins, L.Osipovs, V.Vaļdens, S.Vanzovičs,
L.Matvejenko, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne, S.Fenčenko, V.Sotčenko), PRET nav , ATTURAS – nav, nolemj:
Izdalīt finansiālu atbalstu 15,- Ls xxxxx, Pasienes pamatskolas 4.b klases skolniecei par
teicamiem sasniegumiem 2010./2011.mācību gadā.
2. Zilupes novada pašvaldības dome balstoties uz pašvaldības saistošiem noteikumiem
Nr.14 „Par svētku pabalstiem” 4.2.un 4.3.punktu, atklāti balsojot: PAR -11 deputāti (
O.Agafonovs, V.Ņikitins, L.Osipovs, V.Vaļdens, S.Vanzovičs, L.Matvejenko, T.Semjonova,
N.Jefimovs, M.Meikšāne, S.Fenčenko, V.Sotčenko), PRET - nav , ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Piešķirt pabalstu 10,- Ls apmērā katram Zilupes novada vispārizglītojošo skolu 1.klases
skolēnam.
2. Naudas līdzekļus skolas piederumu iegādei kopsummā 420,- Ls pārskaitīt SIA”Sākums A”.
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SIA ”Zilupes LTD” iesnieguma izskatīšana.
Ziņo V.VAĻDENS
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja SIA ”Zilupes LTD”, Reģ.nr. LV
46803003381, valdes locekļa xxxx 23.08.2012. iesniegumu par naudas līdzekļu 5 000,- Ls
izdalīšanu avansā malkas iegādei, 2012./2013.gada apkures sezonas nodrošināšanai Zilupes
pilsētā.

Izvērtējot situāciju, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR -11
deputāti ( O.Agafonovs, V.Ņikitins, L.Osipovs, V.Vaļdens, S.Vanzovičs, L.Matvejenko,
T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne, S.Fenčenko, V.Sotčenko), PRET - nav , ATTURAS
– nav, nolemj:
Izdalīt avansā SIA ”Zilupes LTD”, reģ.nr.LV46803003381, 5 000,- Ls 2012./2013. gada
apkures sezonas nodrošināšanai Zilupes pilsētā.
18&
Par precizējumiem 28.06.2012.gada protokola Nr.9 lēmumā „Par atdalītās zemes
vienības īpašuma tiesību atzīšanu, adreses piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa
noteikšanu”.
Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS
Sakarā ar to, ka uz Zilupes novada pašvaldībai piekrītošā zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 6817 003 0309 Dzelzceļa ielā 4, Zilupē, Zilupes novads, kura platība ir 7216
kv.m, atrodas VAS „LATVIJAS DZELZCEĻŠ” piederoša transformatoru apakšstacijas ēka,
ir nepieciešamas atdalītai zemes vienībai pieņemt lēmumu par piekritību, adreses piešķiršanu
un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
Latvijas Republikas 2011.gada 1.janvāra likumu „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” grozījumu 8.panta trešā daļa nosaka,
uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā zemesgrāmatās tiek ierakstīta valstij piederošā
un piekrītošā zeme, ko aizņem valsts transporta un sakaru komunikācijas, valsts transporta un
sakaru iestāžu un uzņēmumu valdījumā esošās ēkas (būves), kā arī valsts zeme, kas
nepieciešama šo objektu uzturēšanai atbilstoši zemes ierīcības projektam, un saskaņā ar
attiecīgu Ministru kabineta rīkojumu — cita valstij piederošā un piekrītošā zeme.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas 2011.gada 1.janvāra likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” grozījumu 8.panta
trešā daļa, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas
sistēmas noteikumi” 9.1.punktu un Ministru kabineta 2011.gada 24.februāra noteikumiem
Nr.496 „Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.4.punkta, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti
balsojot: PAR -11 deputāti ( O.Agafonovs, V.Ņikitins, L.Osipovs, V.Vaļdens, S.Vanzovičs,
L.Matvejenko, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne, S.Fenčenko, V.Sotčenko), PRET nav , ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atzīt, ka zemes vienība 413 kv.m platībā Zilupē, Zilupes nov. ir piekrītoša Latvijas
valstij.
2. Piešķirt zemes vienībai 413 kv.m platībā un VAS „LATVIJAS DZELZCEĻŠ”
piederošai transformatoru apakšstacijas ēkai adresi Dzelzceļa iela 4A, Zilupē, Zilupes nov..
3. Noteikt zemes vienībai 413 kv.m platībā zemes lietošanas mērķi ar koda 1201 (ar
maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu,
ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un
notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve).
4. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt izmaiņas Zilupes
novada Zilupes pilsētas nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā, ievadīt zemes
vienību ar jaunu kadastra apzīmējumu.
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Iedzīvotāju iesniegumu izskatīšana.
Ziņo J.VOITKEVIČA

Izskatot
xxxx,
deklarētā
dzīvesvieta
xxxx
ielā
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Zilupē,
24.08.2012.iesniegumu par palīdzību atremontēt dzīvokli, Zilupes novada pašvaldības dome,
atklāti balsojot: PAR -11 deputāti ( O.Agafonovs, V.Ņikitins, L.Osipovs, V.Vaļdens,
S.Vanzovičs, L.Matvejenko, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne, S.Fenčenko,
V.Sotčenko), PRET - nav , ATTURAS – nav, nolemj:
Nodot atbildes sniegšanai xxxx iesniegumu Zilupes novada Sociālajam dienestam.
Domes 11.sēde slēgta plkst.15.00
Sēdi vadīja

O.Agafonovs

Protokolēja

A.Borsuka

