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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 

ĀRKĀRTAS SĒDES   PROTOKOLS 

Nr. 13 
 

Zilupē                                                                    2012.gada 26.septembrī 

 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

Sēdi atklāj plkst. 10.00 

 

Sēdes darba kārtība: 

1. Par apkures sezonas uzsākšanu Zilupes novadā. 

2. Par saistošo noteikumu Nr.11 „Par grozījumu  Zilupes novada 

pašvaldības domes 2010.gada 25.februāra Saistošajos noteikumos 

Nr.2/2010 „Nodeva par Zilupes novada pašvaldības domes un pagasta 

pārvalžu izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to 

kopijām” apstiprināšanu. 

3. Par adrešu piešķiršanu Zilupes novada Zaļesjes pagastā. 

4. SIA ”Zilupes LTD” iesnieguma izskatīšana. 

5. Par Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam  

     pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai. 

6. Par audzēkņu atbrīvošanu no vecāku līdzfinansējuma Zilupes MMS. 

7. Par zemes vienību atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada 

pašvaldībai. 

8. Par uzturēšanas maksas palielināšanu SIA „Zilupes Veselības un 

sociālās aprūpes centrā” 

9. Mednieku kluba „Zilupe” iesnieguma izskatīšana. 

10.  Par grozījumiem izglītības iestāžu Amatu sarakstos. 

11.  Par precizējumiem pašvaldības domes 17.09.2012.protokols Nr.12, 

10& lēmumā. 

12. Par aizņēmuma ņemšanu no Latvijas Republikas Valsts Kases 

projekta „Zilupes pilsētas Tautas nama rekonstrukcija(projekta 

identifikācijas Nr.11-01-L32100-000178”) finansēšanai. 



Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētājs                                     Oļegs AGAFONOVS                   

Protokolē –  Aina Borsuka 

Piedalās –  

Deputāti: Vitālijs VAĻDENS  

                Taisa SEMJONOVA 

                Leonīds OSIPOVS  

                Nikolajs JEFIMOVS  

                Marija MEIKŠĀNE 

                Vladimirs ŅIKITINS 

                Vasilijs SOTČENKO 

                Sergejs FENČENKO 

                Gunārs SMUĻKO 

Pieaicināti:  

Sociālā dienesta vadītāja Jeļena VOITKEVIČA 

SIA”Zilupes LTD” valdes loceklis Valērijs FITISOVS 

Nepiedalās- 

Deputāts Rihards MIŠĶINS – miris 

               Sergejs VANZOVIČS - komandējumā 

               Ludmila MATVEJENKO - komandējumā 

         

               Sēdes vadītājs Oļegs Agafonovs piedāvā balsot par domes sēdes darba kārtību. 

  Atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Ņikitins, L.Osipovs, 

S.Fenčenko, G.Smuļko, V.Sotčenko, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne),  PRET - nav, 

ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības domes ārkārtas sēdes darba kārtība 

apstiprināta. 
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Par apkures sezonas uzsākšanu Zilupes novadā. 

Ziņo V.FITISOVS 

 

 Zilupes novada pašvaldības dome noklausījās SIA ”Zilupes LTD” 

Reģ.nr.LV46803003381 valdes locekļa ziņojumu par gatavību apkures sezonas uzsākšanai 

Zilupes pilsētā. Uz doto brīdi ir veikta māju iedzīvotāju aptauja par iespēju uzsākt apkures 

sezonu ar 01.10.2012. Aptaujātie iedzīvotāji ir devuši piekrišanu uzsākt apkures sezonu ar 

01.10.2012., jo vasara bija lietaina un auksta, līdz ar to dzīvokļos mitrs un auksts. 

Izvērtējot situāciju, finansiālās iespējas, Zilupes novada pašvaldības dome atklāti balsojot: 

PAR - 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Ņikitins, L.Osipovs, S.Fenčenko, G.Smuļko, 

V.Sotčenko, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne),  PRET - nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

Uzsākt 2012./2013.gada apkures sezonu Zilupes novadā ar 01.10.2012. 
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Par saistošo noteikumu Nr.11 „Par grozījumu  Zilupes novada pašvaldības domes 

2010.gada 25.februāra Saistošajos noteikumos Nr.2/2010 „Nodeva par Zilupes novada 

pašvaldības domes un pagasta pārvalžu izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un 

apliecinātām to kopijām” apstiprināšanu. 

Ziņo V.VAĻDENS 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, 21.panta 

pirmās daļas 15. punktu, likuma „Par nodevām un nodokļiem” 12.pantu, 28.06.2005. LR MK 



noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība var uzlikt pašvaldības nodevas” 

6., 7., 9., 12.punku, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 

15.jūlija vēstuli novadu un pilsētu pašvaldībām „Par valsts nodevas samaksu par informācijas 

sniegšanu no Iedzīvotāju reģistra” , Zilupes novada pašvaldības dome atklāti balsojot: PAR - 

10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Ņikitins, L.Osipovs, S.Fenčenko, G.Smuļko, 

V.Sotčenko, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne),  PRET - nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr.11 „Par grozījumu  

Zilupes novada pašvaldības domes 2010.gada 25.februāra Saistošajos noteikumos Nr.2/2010 

„Nodeva par Zilupes novada pašvaldības domes un pagasta pārvalžu izsniegtajiem 

oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām”, saskaņā ar pielikumu.  

2. Noteikt, ka Zilupes novada pašvaldībai un pagastu pārvaldēm pēc saistošo noteikumu 

stāšanās spēkā sniedzot ziņas no Iedzīvotāju reģistra jāpiemēro 2007.gada 11.decembra LR 

Ministru kabineta noteikumi Nr.844 „Noteikumi par valsts nodevu par informācijas 

saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra”, kas nosaka valsts nodevas apmēru un tās iekasēšanas 

kārtību.  

3. Uzdot pašvaldības sekretārei:  

3.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.11 „Par 

grozījumu  Zilupes novada pašvaldības domes 2010.gada 25.februāra Saistošajos noteikumos 

Nr.2/2010 „Nodeva par Zilupes novada pašvaldības domes un pagasta pārvalžu izsniegtajiem 

oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām” rakstiskā un elektroniskā veidā nosūtīt 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  
4. Izlikt saistošos noteikumus redzamā vietā Zilupes novada pašvaldības domes ēkā,  pagastu 

pārvalžu ēkās un Zaļesjes pagastā administratīvajā ēkā. 
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Par adrešu piešķiršanu Zilupes novada Zaļesjes pagastā  

Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS   

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1269 

“Adresācijas sistēmas noteikumi” 9.1.punktu, Zilupes novada pašvaldības dome atklāti 

balsojot: PAR - 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Ņikitins, L.Osipovs, S.Fenčenko, 

G.Smuļko, V.Sotčenko, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne),  PRET - nav, ATTURAS 

– nav, nolemj: 

1. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0166 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: „Stārķi”, Zaļesje, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

          2. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0355 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: „Pavasarmāja”, Zaļesje, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 
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SIA ”Zilupes LTD” iesnieguma izskatīšana. 

Ziņo V.FITISOVS 

 

 Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja SIA ”Zilupes LTD”, 

Rģ.nr.LV46803003381, valdes locekļa xxxx 26.09.2012.iesniegumu par sakrāto parādu 

norakstīšanu par dzīvokli Dzelzceļa ielā 18-3, Zilupē, kur īres maksa aprēķināta no 2009.gada 

marta mēneša. Par šo laiku nebija veikts neviens maksājums, īrniece xxxx dzīvoklī nedzīvo un 

uz šo datumu sakrājies parāds 76,40 Ls. 



SIA ”Zilupes LTD” lūdz atrisināt jautājumu par dzīvokļa izdalīšanu citai personai. Dzīvokļa 

kopējā platība 20,31 kv.m., ikmēneša īres maksa 1,91 Ls. 

Izvērtējot situāciju, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 10 

deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, S.Fenčenko, L.Osipovs, T.Semjonova, 

N.Jefimovs, V.Sotčenko, G.Smuļko, M.Meikšāne) PRET - nav, ATTURAS –  nav, nolemj: 

1. Piekrist tam, ka SIA ”Zilupes LTD” norakstīs sakrāto parādu par dzīvokli Dzelzceļa 

ielā 18-3, Zilupē – 76,40 Ls. 

2. Pašvaldības dzīvokļu komisijai atrisināt jautājumu par dzīvokļa izdalīšanu citai 

personai. 
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Par Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pirmās redakcijas 

nodošanu sabiedriskai apspriešanai. 

Ziņo V.VAĻDENS 
 

Pamatojoties uz likuma „Teritorijas attīstības plānošanas likuma” 4.panta 1., 3. un 

5.punktu; 12.panta 1.punktu un Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 „Vietējās 

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 36., 37. un 38.pantiem, Zilupes novada 

pašvaldības dome atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Ņikitins, 

L.Osipovs, S.Fenčenko, G.Smuļko, V.Sotčenko, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne),  

PRET - nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

1. Nodot sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Zilupes novada teritorijas 

plānojuma 2013.- 2025.gadam pirmo redakciju. 

2. Noteikt Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.- 2025.gadam pirmās redakcijas 

sabiedriskās apspriešanas termiņu no 2012.gada 24.oktobra līdz 2012.gada 6.decembrim. 

3. Publicēt Paziņojumu par Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 

pirmās redakcijas sabiedrisko apspriešanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un „Ludzas zeme”, 

kā arī pašvaldības mājas lapā www.zilupe.lv.  

4. Ar Zilupes novada teritorijas plānojuma pirmo redakciju un Vides pārskata pirmo 

redakciju var iepazīties Zilupes novada pašvaldībā: Raiņa ielā 13, Zilupe, Zilupes novads  un 

pašvaldības mājas lapā www.zilupe.lv. 

5. Rakstiskus priekšlikumus par Zilupes novada teritorijas plānojuma pirmo redakciju 

var iesniegt Zilupes novada pašvaldībā: Raiņa ielā 13, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 līdz 

2012.gada 6.decembrim. 

6. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmi organizēt Zilupes novada pašvaldībā:  Raiņa ielā 

13, Zilupe, Zilupes novads 2012.gada 22.novembrī plkst.14
00

.   
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Par audzēkņu atbrīvošanu no vecāku līdzfinansējuma Zilupes MMS. 

Ziņo T.SEMJONOVA 

 

Izskatot Zilupes Mūzikas un mākslas skolas direktores xxxx 24.09.2012. iesniegumu, 

reģistrēts 25.09.2012. nr.233 Par audzēkņu atbrīvošanu no vecāku līdzfinansējuma Zilupes 

MMS, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 1.daļas 14.punkta g)apakšpunktu, 

balstoties uz noteikumiem „Par Zilupes mūzikas un mākslas skolas vecāku līdzfinansējumu 

izglītības programmu īstenošanai”, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR 

- 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, V.Ņikitins, S.Fenčenko, V.Sotčenko, 

M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs), PRET - nav, ATTURAS - nav, 

nolemj: 

http://www.zilupe.lv/
http://www.zilupe.lv/


Atbrīvot no vecāku līdzfinansējuma: 

1. programmā „Vizuāli plastiskā māksla” (20V211 00) 5 audzēkņus, kurām ir piešķirts 

trūcīgās ģimenes statuss. (Saraksts pielikumā) 

2. programmā „Stīgu instrumentu spēle - Vijoļspēle” (20V 212 02) 1 audzēkni, kurai ir 

piešķirts trūcīgās ģimenes statuss. (Saraksts pielikumā) 

3. programmā „Deja-dejas pamati” (20V 212 10) 1 audzēkni, kurai ir piešķirts trūcīgās 

ģimenes statuss. (Saraksts pielikumā) 

4. programmā „Pūšaminstrumentu spēle” (20V 212 03) 1 audzēkni, kurai ir piešķirts 

trūcīgās ģimenes statuss. (Saraksts pielikumā). 

5. programma „Deja-Dejas pamati” (20V 212 10) 2 audzēkņus, kuri ir adoptēti un no 

daudzbērnu ģimenēm..(Saraksts pielikumā). 

6. programma “Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle” (20V 212 01) 3 audzēkņus, 

kuriem ir piešķirts trūcīgās ģimenes statuss. (Saraksts pielikumā). 

7. programma “Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle” (20V 212 01) 1 audzēkni, 

kuram ir piešķirts trūcīgās ģimenes statuss. (Saraksts pielikumā). 

8. programmā „Vizuāli plastiskā māksla” (20 V211 00) 1 audzēkni, kurš ir bērns ar 

invaliditāti. (Saraksts pielikumā) 

9. programmā „Vizuāli plastiskā māksla” (20 V211 00) 1 audzēkni, kurš ir bārenis. 

(Saraksts pielikumā) 

10. programma “Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle” (20V 212 01) 1 audzēkni, kurš 

ir bārenis. (Saraksts pielikumā). 

11. programmā „Vizuāli plastiskā māksla” (20V 211 00) 3 audzēkņus, kuri iradoptēti un 

daudzbērnu ģimeņu bērni. (Saraksts pielikumā) 

12. programma “Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle” (20V 212 01) 1 audzēkni, 

kura ir adoptēta un daudzbērnu ģimeņu bērns. (Saraksts pielikumā). 
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Par zemes vienību atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai. 

Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS 

                                                                           

            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 likuma „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 likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 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 likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
.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 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 likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta 2.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta ceturto daļu un 4
1
.panta otrās daļas 

5.punktu, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, V.Ņikitins, S.Fenčenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, 

T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj: 

             1. Azīt par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai sekojošas zemes vienības:             

            1.1.zemes vienību 4284 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot) ar 

kadastra apzīmējumu 6817 001 0200 (īpašuma kadastra numurs 6817 001 0223) ar īpašuma 

nosaukumu Latgales iela, Zilupe, Zilupes nov. un zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 (zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) uz kuras ir 

izbūvēta kompleksa inženierbūve „Latgales iela”, kas atrodas Zilupes novada pašvaldības 

pamstlīdzekļu bilancē un valdījumā.   

            1.2.zemes vienību 1632 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot) ar 

kadastra apzīmējumu 6817 001 0201 (īpašuma kadastra numurs 6817 001 0222) ar īpašuma 

nosaukumu Sila iela, Zilupe, Zilupes nov. un zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 (zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) uz kuras ir 

izbūvēta kompleksa inženierbūve „Sila iela”, kas atrodas Zilupes novada pašvaldības 

pamstlīdzekļu bilancē un valdījumā.   

            1.3.zemes vienību 2208 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot) ar 

kadastra apzīmējumu 6817 001 0203 (īpašuma kadastra numurs 6817 001 0213) ar īpašuma 

nosaukumu Sila iela, Zilupe, Zilupes nov. un zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 (zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) uz kuras ir 

izbūvēta kompleksa inženierbūve „Sila iela”, kas atrodas Zilupes novada pašvaldības 

pamstlīdzekļu bilancē un valdījumā.   

            1.4.zemes vienību 3738 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot) ar 

kadastra apzīmējumu 6817 001 0204 (īpašuma kadastra numurs 6817 001 0214) ar īpašuma 

nosaukumu Sila iela, Zilupe, Zilupes nov. un zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 (zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) uz kuras ir 

izbūvēta kompleksa inženierbūve „Sila iela”, kas atrodas Zilupes novada pašvaldības 

pamstlīdzekļu bilancē un valdījumā.   

            1.5.zemes vienību 4916 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot) ar 

kadastra apzīmējumu 6817 001 0207 (īpašuma kadastra numurs 6817 001 0217) ar īpašuma 

nosaukumu Muitas iela, Zilupe, Zilupes nov. un zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 (zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) uz kuras ir 

izbūvēta kompleksa inženierbūve „Muitas iela”, kas atrodas Zilupes novada pašvaldības 

pamstlīdzekļu bilancē un valdījumā.   

            1.6.zemes vienību 11588 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot) 

ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0205 (īpašuma kadastra numurs 6817 001 0215) ar īpašuma 

nosaukumu Muitas iela, Zilupe, Zilupes nov. un zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 (zeme 



dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) uz kuras ir 

izbūvēta kompleksa inženierbūve „Muitas iela”, kas atrodas Zilupes novada pašvaldības 

pamstlīdzekļu bilancē un valdījumā.   

            1.7.zemes vienību 1343 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot) ar 

kadastra apzīmējumu 6817 001 0211 (īpašuma kadastra numurs 6817 001 0221) ar īpašuma 

nosaukumu Šaurā iela, Zilupe, Zilupes nov. un zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 (zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) uz kuras ir 

izbūvēta kompleksa inženierbūve „Šaurā iela”, kas atrodas Zilupes novada pašvaldības 

pamstlīdzekļu bilancē un valdījumā.   

            1.8.zemes vienību 2140 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot) ar 

kadastra apzīmējumu 6817 001 0202 (īpašuma kadastra numurs 6817 001 0212) ar īpašuma 

nosaukumu Peldu iela, Zilupe, Zilupes nov. un zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 (zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) uz kuras ir 

izbūvēta kompleksa inženierbūve „Peldu iela”, kas atrodas Zilupes novada pašvaldības 

pamstlīdzekļu bilancē un valdījumā.   

            1.9.zemes vienību 1876 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot) ar 

kadastra apzīmējumu 6817 001 0227 (īpašuma kadastra numurs 6817 001 0226) ar īpašuma 

nosaukumu Purva iela, Zilupe, Zilupes nov. un zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 (zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) uz kuras ir 

izbūvēta kompleksa inženierbūve „Purva iela”, kas atrodas Zilupes novada pašvaldības 

pamstlīdzekļu bilancē un valdījumā.   

            1.10.zemes vienību 34968 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot) 

ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0195 (īpašuma kadastra numurs 6817 001 0149) ar īpašuma 

nosaukumu Priežu iela, Zilupe, Zilupes nov. un zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 (zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) uz kuras ir 

izbūvēta kompleksa inženierbūve „Priežu iela”, kas atrodas Zilupes novada pašvaldības 

pamstlīdzekļu bilancē un valdījumā.   

            1.11.zemes vienību 8298 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot) 

ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0206 (īpašuma kadastra numurs 6817 001 0216) ar īpašuma 

nosaukumu Klusā iela, Zilupe, Zilupes nov. un zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 (zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) uz kuras ir 

izbūvēta kompleksa inženierbūve „Klusā iela”, kas atrodas Zilupes novada pašvaldības 

pamstlīdzekļu bilancē un valdījumā.   

            1.12.zemes vienību 4721 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot) 

ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0208 (īpašuma kadastra numurs 6817 001 0216) ar īpašuma 

nosaukumu Ludzas iela, Zilupe, Zilupes nov. un zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 (zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) uz kuras ir 

izbūvēta kompleksa inženierbūve „Ludzas iela”, kas atrodas Zilupes novada pašvaldības 

pamstlīdzekļu bilancē un valdījumā.   

            1.13.zemes vienību 1167 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot) 

ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0209 (īpašuma kadastra numurs 6817 001 0219) ar īpašuma 

nosaukumu Bērzu iela, Zilupe, Zilupes nov. un zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 (zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) uz kuras ir 

izbūvēta kompleksa inženierbūve „Bērzu iela”, kas atrodas Zilupes novada pašvaldības 

pamstlīdzekļu bilancē un valdījumā.   

            1.14.zemes vienību 1845 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot) 

ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0210 (īpašuma kadastra numurs 6817 001 0220) ar īpašuma 

nosaukumu Bērzu iela, Zilupe, Zilupes nov. un zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 (zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) uz kuras ir 

izbūvēta kompleksa inženierbūve „Bērzu iela”, kas atrodas Zilupes novada pašvaldības 

pamstlīdzekļu bilancē un valdījumā.   



            1.15.zemes vienību 5400 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot) 

ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0346 (īpašuma kadastra numurs 6817 003 0368) ar īpašuma 

nosaukumu Dzelzceļa iela, Zilupe, Zilupes nov. un zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 

(zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) uz 

kuras ir izbūvēta kompleksa inženierbūve „Dzelzceļa iela”, kas atrodas Zilupes novada 

pašvaldības pamstlīdzekļu bilancē un valdījumā.   

            1.16.zemes vienību 9057 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot) 

ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0393 (īpašuma kadastra numurs 6817 003 0392) ar īpašuma 

nosaukumu Lāčplēša iela, Zilupe, Zilupes nov. un zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 

(zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) uz 

kuras ir izbūvēta kompleksa inženierbūve „Lāčplēša iela”, kas atrodas Zilupes novada 

pašvaldības pamstlīdzekļu bilancē un valdījumā.   

            1.17.zemes vienību 10672 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0259 

(īpašuma kadastra numurs 6817 003 0053) ar īpašuma nosaukumu Raiņa iela, Zilupe, Zilupes 

nov. un zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 (zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) uz kuras ir izbūvēta kompleksa 

inženierbūve „Raiņa iela”, kas atrodas Zilupes novada pašvaldības pamstlīdzekļu bilancē un 

valdījumā.   

            1.18.zemes vienību 2042 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot) 

ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0395 (īpašuma kadastra numurs 6817 003 0394) ar īpašuma 

nosaukumu Saules iela, Zilupe, Zilupes nov. un zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 (zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) uz kuras ir 

izbūvēta kompleksa inženierbūve „Saules iela”, kas atrodas Zilupes novada pašvaldības 

pamstlīdzekļu bilancē un valdījumā.   

            1.19.zemes vienību 3740 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot) 

ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0397 (īpašuma kadastra numurs 6817 003 0396) ar īpašuma 

nosaukumu Policijas iela, Zilupe, Zilupes nov. un zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 (zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) uz kuras ir 

izbūvēta kompleksa inženierbūve „Policijas iela”, kas atrodas Zilupes novada pašvaldības 

pamstlīdzekļu bilancē un valdījumā.   

            1.20.zemes vienību 5276 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot) 

ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0399 (īpašuma kadastra numurs 6817 003 0398) ar īpašuma 

nosaukumu Mērnieku iela, Zilupe, Zilupes nov. un zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 

(zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) uz 

kuras ir izbūvēta kompleksa inženierbūve „Mērnieku iela”, kas atrodas Zilupes novada 

pašvaldības pamstlīdzekļu bilancē un valdījumā.   

            1.21.zemes vienību 3066 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot) 

ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0419 (īpašuma kadastra numurs 6817 003 0436) ar īpašuma 

nosaukumu Partizāņu iela, Zilupe, Zilupes nov. un zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 

(zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) uz 

kuras ir izbūvēta kompleksa inženierbūve „Partizāņu iela”, kas atrodas Zilupes novada 

pašvaldības pamstlīdzekļu bilancē un valdījumā.   

            1.22.zemes vienību 3036 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot) 

ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0435 (īpašuma kadastra numurs 6817 003 0437) ar īpašuma 

nosaukumu Domes iela, Zilupe, Zilupes nov. un zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 (zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) uz kuras ir 

izbūvēta kompleksa inženierbūve „Domes iela”, kas atrodas Zilupes novada pašvaldības 

pamstlīdzekļu bilancē un valdījumā.   

            1.23.zemes vienību 1731 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot) 

ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0403 (īpašuma kadastra numurs 6817 003 0423) ar īpašuma 

nosaukumu Policijas iela, Zilupe, Zilupes nov. un zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 (zeme 



dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) uz kuras ir 

izbūvēta kompleksa inženierbūve „Policijas iela”, kas atrodas Zilupes novada pašvaldības 

pamstlīdzekļu bilancē un valdījumā.   

            1.24.zemes vienību 15328 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot) 

ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0405 (īpašuma kadastra numurs 6817 003 0425) ar īpašuma 

nosaukumu Domes iela, Zilupe, Zilupes nov. un zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 (zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) uz kuras ir 

izbūvēta kompleksa inženierbūve „Domes iela”, kas atrodas Zilupes novada pašvaldības 

pamstlīdzekļu bilancē un valdījumā.   

            1.25.zemes vienību 5005 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot) 

ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0402 (īpašuma kadastra numurs 6817 003 0422) ar īpašuma 

nosaukumu Skaistā iela, Zilupe, Zilupes nov. un zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 (zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) uz kuras ir 

izbūvēta kompleksa inženierbūve „Skaistā iela”, kas atrodas Zilupes novada pašvaldības 

pamstlīdzekļu bilancē un valdījumā.   

            1.26.zemes vienību 1033 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot) 

ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0409 (īpašuma kadastra numurs 6817 003 0429) ar īpašuma 

nosaukumu Upes iela, Zilupe, Zilupes nov. un zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 (zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) uz kuras ir 

izbūvēta kompleksa inženierbūve „Upes iela”, kas atrodas Zilupes novada pašvaldības 

pamstlīdzekļu bilancē un valdījumā.   

            1.27.zemes vienību 2992 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot) 

ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0401 (īpašuma kadastra numurs 6817 003 0421) ar īpašuma 

nosaukumu Tautas iela, Zilupe, Zilupes nov. un zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 (zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) uz kuras ir 

izbūvēta kompleksa inženierbūve „Tautas iela”, kas atrodas Zilupes novada pašvaldības 

pamstlīdzekļu bilancē un valdījumā.   

            1.28.zemes vienību 2631 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot) 

ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0406 (īpašuma kadastra numurs 6817 003 0426) ar īpašuma 

nosaukumu Sporta iela, Zilupe, Zilupes nov. un zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 (zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) uz kuras ir 

izbūvēta kompleksa inženierbūve „Sporta iela”, kas atrodas Zilupes novada pašvaldības 

pamstlīdzekļu bilancē un valdījumā.   

            1.29.zemes vienību 2736 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot) 

ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0407 (īpašuma kadastra numurs 6817 003 0427) ar īpašuma 

nosaukumu Skolas iela, Zilupe, Zilupes nov. un zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 (zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) uz kuras ir 

izbūvēta kompleksa inženierbūve „Skolas iela”, kas atrodas Zilupes novada pašvaldības 

pamstlīdzekļu bilancē un valdījumā.   

            1.30.zemes vienību 2669 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot) 

ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0411 (īpašuma kadastra numurs 6817 003 0431) ar īpašuma 

nosaukumu Parka iela, Zilupe, Zilupes nov. un zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 (zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) uz kuras ir 

izbūvēta kompleksa inženierbūve „Parka iela”, kas atrodas Zilupes novada pašvaldības 

pamstlīdzekļu bilancē un valdījumā.   

            1.31.zemes vienību 2090 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot) 

ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0412 (īpašuma kadastra numurs 6817 003 0432) ar īpašuma 

nosaukumu Parka iela, Zilupe, Zilupes nov. un zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 (zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) uz kuras ir 

izbūvēta kompleksa inženierbūve „Parka iela”, kas atrodas Zilupes novada pašvaldības 

pamstlīdzekļu bilancē un valdījumā.   



            1.32.zemes vienību 2347 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot) 

ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0413 (īpašuma kadastra numurs 6817 003 0433) ar īpašuma 

nosaukumu Parka iela, Zilupe, Zilupes nov. un zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 (zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) uz kuras ir 

izbūvēta kompleksa inženierbūve „Parka iela”, kas atrodas Zilupes novada pašvaldības 

pamstlīdzekļu bilancē un valdījumā.   

            1.33.zemes vienību 10947 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot) 

ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0410 (īpašuma kadastra numurs 6817 003 0430) ar īpašuma 

nosaukumu Pumpura iela, Zilupe, Zilupes nov. un zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 

(zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) uz 

kuras ir izbūvēta kompleksa inženierbūve „Pumpura iela”, kas atrodas Zilupes novada 

pašvaldības pamstlīdzekļu bilancē un valdījumā.   

            1.34.zemes vienību 25595 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot) 

ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0400 (īpašuma kadastra numurs 6817 003 0303) ar īpašuma 

nosaukumu Baznīcas iela, Zilupe, Zilupes nov. un zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 

(zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) uz 

kuras ir izbūvēta kompleksa inženierbūve „Baznīcas iela”, kas atrodas Zilupes novada 

pašvaldības pamstlīdzekļu bilancē un valdījumā.   

            1.35.zemes vienību 2606 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot) 

ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0414 (īpašuma kadastra numurs 6817 003 0434) ar īpašuma 

nosaukumu Robežas iela, Zilupe, Zilupes nov. un zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 (zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) uz kuras ir 

izbūvēta kompleksa inženierbūve „Robežas iela”, kas atrodas Zilupes novada pašvaldības 

pamstlīdzekļu bilancē un valdījumā.   

            1.36.zemes vienību 3935 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot) 

ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0315 (īpašuma kadastra numurs 6817 002 0298) ar īpašuma 

nosaukumu Stacijas iela, Zilupe, Zilupes nov. un zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 (zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) uz kuras ir 

izbūvēta kompleksa inženierbūve „Stacijas iela”, kas atrodas Zilupes novada pašvaldības 

pamstlīdzekļu bilancē un valdījumā.   

            1.37.zemes vienību 15099 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot) 

ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0320 (īpašuma kadastra numurs 6817 002 0298) ar īpašuma 

nosaukumu Stacijas iela, Zilupe, Zilupes nov. un zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 (zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) uz kuras ir 

izbūvēta kompleksa inženierbūve „Stacijas iela”, kas atrodas Zilupes novada pašvaldības 

pamstlīdzekļu bilancē un valdījumā.   

            1.38.zemes vienību 3766 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot) 

ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0317 (īpašuma kadastra numurs 6817 002 0316) ar īpašuma 

nosaukumu Liepu iela, Zilupe, Zilupes nov. un zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 (zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) uz kuras ir 

izbūvēta kompleksa inženierbūve „Liepu iela”, kas atrodas Zilupes novada pašvaldības 

pamstlīdzekļu bilancē un valdījumā.   

            1.39.zemes vienību 5149 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot) 

ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0311 (īpašuma kadastra numurs 6817 002 0306) ar īpašuma 

nosaukumu Liepu iela, Zilupe, Zilupes nov. un zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 (zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) uz kuras ir 

izbūvēta kompleksa inženierbūve „Liepu iela”, kas atrodas Zilupes novada pašvaldības 

pamstlīdzekļu bilancē un valdījumā.   

            1.40.zemes vienību 3600 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot) 

ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0297 (īpašuma kadastra numurs 6817 002 0296) ar īpašuma 

nosaukumu Amatnieku iela, Zilupe, Zilupes nov. un zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 



(zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) uz 

kuras ir izbūvēta kompleksa inženierbūve „Amatnieku iela”, kas atrodas Zilupes novada 

pašvaldības pamstlīdzekļu bilancē un valdījumā.   

            1.41.zemes vienību 1599 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot) 

ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0319 (īpašuma kadastra numurs 6817 002 0318) ar īpašuma 

nosaukumu Amatnieku iela, Zilupe, Zilupes nov. un zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 

(zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) uz 

kuras ir izbūvēta kompleksa inženierbūve „Amatnieku iela”, kas atrodas Zilupes novada 

pašvaldības pamstlīdzekļu bilancē un valdījumā.   

            1.42.zemes vienību 15717 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot) 

ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0293 (īpašuma kadastra numurs 6817 002 0292) ar īpašuma 

nosaukumu Lauku iela, Zilupe, Zilupes nov. un zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 (zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) uz kuras ir 

izbūvēta kompleksa inženierbūve „Lauku iela”, kas atrodas Zilupes novada pašvaldības 

pamstlīdzekļu bilancē un valdījumā.   

            1.43.zemes vienību 4450 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot) 

ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0295 (īpašuma kadastra numurs 6817 002 0294) ar īpašuma 

nosaukumu Mednieku iela, Zilupe, Zilupes nov. un zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 

(zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) uz 

kuras ir izbūvēta kompleksa inženierbūve „Mednieku iela”, kas atrodas Zilupes novada 

pašvaldības pamstlīdzekļu bilancē un valdījumā.   

            1.44.zemes vienību 11872 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot) 

ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0313 (īpašuma kadastra numurs 6817 002 0312) ar īpašuma 

nosaukumu Lauku šķērsiela, Zilupe, Zilupes nov. un zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 

(zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) uz 

kuras ir izbūvēta kompleksa inženierbūve „Lauku šķērsiela”, kas atrodas Zilupes novada 

pašvaldības pamstlīdzekļu bilancē un valdījumā.   

            1.45.zemes vienību 14001 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0171 

(īpašuma kadastra numurs 6817 002 0171) ar īpašuma nosaukumu Brīvības iela, Zilupe, 

Zilupes nov. un zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 (zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) uz kuras ir izbūvēta kompleksa 

inženierbūve „Brīvības iela”, kas atrodas Zilupes novada pašvaldības pamstlīdzekļu bilancē 

un valdījumā.   

            1.46.zemes vienību 1811 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0417 

(īpašuma kadastra numurs 6817 003 0420) ar īpašuma nosaukumu Stacijas iela, Zilupe, 

Zilupes nov. un zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 (zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) uz kuras ir izbūvēta kompleksa 

inženierbūve „Stacijas iela”, kas atrodas Zilupes novada pašvaldības pamstlīdzekļu bilancē un 

valdījumā.   
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 Par uzturēšanas maksas palielināšanu SIA „Zilupes Veselības un sociālās aprūpes 

centrā”. 

Ziņo V.VAĻDENS 

 

Izskatot pašvaldības SIA ”Zilupes Veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes 

locekles xxxx 17.09.2012. iesniegumu par uzturēšanās maksas Ilgstošās sociālās aprūpes 

nodaļā palielināšanu no 01.novembra 2012.gada, sakarā ar to, ka jāpilda 2003.gada 3.jūnija 

MK Noteikumus Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” 27.punkta prasības. 

2013.gada 1.janvārī stājas spēkā 2012.gada 13.marta Ministru kabineta noteikumi 

Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un 



sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”, attiecībā uz 

sociālās aprūpes institūcijām, kas palielinās izdevumus ēdināšanai. 

Centra Ilgstošās sociālās aprūpes nodaļā uzturēšanās maksas apmērs nemainījās no 

2009.gada 1.marta. Par šo laiku inflācija sasniedza 6,1%. 

 Zilupes novada pašvaldības dome izvērtējot situāciju, balstoties uz LR likuma „Par 

pašvaldībām” 14.panta, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, 

G.Smuļko, V.Ņikitins, S.Fenčenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs, 

N.Jefimovs), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj: 

Apstiprināt no 2012.gada 1.novembra uzturēšanas maksu Ilgstošās sociālās aprūpes 

nodaļā 250,00 Ls mēnesī. 
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Mednieku kluba „Zilupe” iesnieguma izskatīšana. 

Lēmuma projektu sagatavoja E.TIMOSKANS 
 

             Izskatot mednieku kluba „Zilupe”, reģ. Nr. 40008091099, juridiskā adrese: Liepu 

iela 16, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751, 2012.gada 16.septembra iesniegumu, reģ. 

26.09.2012. ar Nr.237, par nekustāmā īpašuma Mērnieku ielā 8, Zilupē, Zilupes novadā 

nomu. 

Nekustāmais īpašums Mērnieku ielā 8, Zilupē, Zilupes novadā sastāv no zemes 

gabala 1668 (viens tūkstotis seši simti sešdesmit astoņi) kvadrātmetru platībā, un uz tā esošām 

divām  neapdzīvotajām ēkām - pirts 156 (viens simts piecdesmit sešu) kvadrātmetru platībā 

un šķūņa 140 (viens simts četrdesmit) kvadrātmetru platībā, ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0063, ierakstīts Zemesgrāmatā 1998.gada 9.aprīlī. 

Ņemot vērā to, ka nekustāmo īpašumu pašvaldība neizmanto, un iznomājot zemi un 

telpas, tās tiks uzturētas, un pašvaldības budžetam tas dos papildus ieņēmumus, 

              Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2. punktu 

un  21.panta 14 punkta a. apakšpunktu, un  Latvijas Republikas Ministru kabineta 2001.gada 

30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publisku personu zemes nomu” 5, 6, 7 un 7
1
 

punktiem, 

Zilupes novada pašvaldības dome izvērtējot situāciju, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, V.Ņikitins, S.Fenčenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, 

T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj: 

           1. Piešķirt mednieku klubam „Zilupe”, reģ. Nr. 40008091099, juridiskā adrese: Liepu 

iela 16, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751, nomā  uz vienu gadu ar nomas tiesību pagarināšanu 

nekustāmo īpašumu Mērnieku ielā 8, Zilupē, Zilupes novadā (zeme ar divām ēkām), ar 

kadastra apzīmējumu 6817 003 0063, ar 2012.gada 1.oktobri. 

           2. Noslēgt nomas līgumu ar mednieku klubu „Zilupe”, reģ. Nr. 40008091099, par 

nekustāmā īpašuma Mērnieku ielā 8, Zilupē, Zilupes novadā, ar kadastra apzīmējumu 6817 

003 0063 nomu. 

          3. Noteikt mednieku klubam „Zilupe”, nomas maksu par nekustāmā īpašuma 

Mērnieku ielā 8, Zilupē, Zilupes novadā (zeme ar divām ēkām), ar kadastra apzīmējumu 6817 

003 0063 nomu LVL 2,00 (divi lati un 00 santīmi) mēnesī, ieskatot pievienotās vērtības 

nodokli, kā arī uzdot par pienākumu  mednieku klubam „Zilupe” maksāt nekustāmā īpašuma 

nodokli par nomāto zemes gabalu. 

          4. Uzdot Zilupes novada pašvaldības juriskonsultam sagatavot nekustāmā īpašuma 

nomas līgumu. 

         5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 

vietniekam xxx. 
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Par grozījumiem izglītības iestāžu Amatu sarakstos. 

Ziņo V.VAĻDENS 

 

 Zilupes novada pašvaldības dome pamatojoties uz 28.07.2009.MK Noteikumiem 

Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, V.Ņikitins, S.Fenčenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, 

T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj: 

Apstiprināt grozījumus izglītības iestāžu Amatu sarakstos uz 01.09.2012. 
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Par precizējumiem pašvaldības domes 17.09.2012.protokols Nr.12, 10& lēmumā. 

Ziņo M.MEIKŠĀNE 

 

 Sakarā ar to, ka ir radušās pašvaldības domes 17.09.2012.protokols Nr.12,10& 

lēmumā neprecizitātes, Zilupes novada pašvaldības dome,  atklāti balsojot: PAR - 10 

deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, V.Ņikitins, S.Fenčenko, V.Sotčenko, 

M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs), PRET - nav, ATTURAS - nav, 

nolemj: 

Veikt precizējumus pašvaldības domes 17.09.2012.protokols Nr.12,10& lēmumā „Par 

īpašuma nosaukuma piešķiršanu”. 

Pielikumā: precizētais pašvaldības domes 17.09.2012.protokola Nr.12,10& lēmums „Par 

īpašuma nosaukuma piešķiršanu”. 
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Par aizņēmuma ņemšanu no Latvijas Republikas Valsts Kases projekta „Zilupes 

pilsētas Tautas nama rekonstrukcija(projekta identifikācijas Nr.11-01-L32100-000178”) 

finansēšanai. 

Ziņo V.VAĻDENS 

 

 Zilupes novada pašvaldības dome,  atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (O.Agafonovs, 

V.Vaļdens, G.Smuļko, V.Ņikitins, S.Fenčenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, T.Semjonova, 

L.Osipovs, N.Jefimovs), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj: 

1. Lūgt Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt 

ņemt Latvijas Republikas Valsts Kasē aizdevumu (aizdevumu ņemt LVL valūtā) – projekta 

„Zilupes pilsētas Tautas nama rekonstrukcija (projekta identifikācijas Nr.11-01-

L32100-000178” finansēšanai – LVL 183828,73 ( viens simts astoņdesmit trīs tūkstoši 

astoņi simti divdesmit astoņi lati 73 santīmi) apjomā ar atmaksas termiņu 10 (desmit) gadi (ar 

atlikto pamatsummas maksājumu – pamatsummas atmaksu uzsākt ar 2013.gada 01.martu) un 

ar Valsts Kases noteikto procentu likmi gadā no atlikušās summas. Aizdevuma pamatsummas 

un aizdevuma procentu maksājumu atmaksāšanas garantijas – Zilupes novada pašvaldības 

budžeta līdzekļi. 

 

Domes 13.sēde slēgta plkst.11.00 

 

Sēdi vadīja                                                               O.Agafonovs 

 

Protokolēja                                                               A.Borsuka  
 


