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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. 14 
 

Zilupē                                                                    2012.gada 30.oktobrī 

 

Sēde sasaukta plkst. 13.00 

Sēdi atklāj plkst. 13.00 

 
Sēdes darba kārtība: 

 

1. Pārskats par paveikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu no  

         27.09.2012. – 30.10.2012. 

2. Nodibinājuma „Fonds Sibīrijas bērni” iesnieguma izskatīšana. 

3. Par atbalstu Daugavpils lidostas attīstībai. 

4. Par reklāmas materiālu sagatavošanu izstāžu sezonai. 

5. Iesniegumu par piedalīšanos nodokļa atbalsta pasākumā izskatīšana. 

6. Par zemes nomas līgumu slēgšanu. 

7.Par finansiālu atbalstu projektam. 

8. Par adrešu piešķiršanu vai apstiprināšanu Sila ielā, Latgales ielā, Priežu ielā, 

Muitas ielā, Šaurā ielā, Peldu ielā, Purvu ielā, Klusā ielā un Ludzas ielā, Zilupes 

pilsēta,  Zilupes novads. 

9. Par adrešu piešķiršanu vai apstiprināšanu Brīvības ielā, Zilupes pilsēta, 

Zilupes novads . 

10. Par adrešu piešķiršanu vai apstiprināšanu Lauku ielā, Mednieku ielā, Lauku 

šķērsielā un Dārza ielā, Zilupes pilsēta, Zilupes novads.  

11. Par adrešu piešķiršanu vai apstiprināšanu Stacijas ielā, Meža ielā, Tirgus 

laukums un Liepu ielā, Zilupes pilsēta, Zilupes novads.  

12. Par adrešu piešķiršanu vai apstiprināšanu Lāčplēša ielā, Dzelzceļa ielā, 

Saules ielā, Policijas ielā, Mērnieku ielā un Partizāņu ielā, Zilupes pilsēta, 

Zilupes novads.  



13. Par adrešu piešķiršanu vai apstiprināšanu Domes ielā, Skaistā ielā, Robežas 

ielā un Upes ielā, Zilupes pilsēta, Zilupes novads. 

 14. Par adrešu piešķiršanu vai apstiprināšanu Baznīcas ielā, Tautas ielā, Skolas 

ielā un Parka ielā, Zilupes pilsēta, Zilupes novads.  

15. Par adrešu piešķiršanu vai apstiprināšanu Raiņa ielā, Pārupes ielā un Kalna 

ielā, Zilupes pilsēta, Zilupes novads.  

16. Par zemes vienību atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai. 

17. Par zemes vienību atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai. 

18. Par adrešu piešķiršanu vai dzēšanu Zilupes novadā.    

19. Par zemes vienību atdalīšanu no nekustāmā īpašuma, īpašuma nosaukuma un 

adreses piešķiršanu. 

20. Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības Saistošajos noteikumos Nr.5 

„Par 2012.gada budžetu.” 

21. Mācību centra ”FIBRA” iesnieguma izskatīšana. 

22. Biedrības „Bāreņu aprūpes centrs „Kopā ar mums” iesnieguma izskatīšana. 

23. Par uzmērītās zemes platības, lietošanas mērķa, apgrūtinājumu  

      apstiprināšanu. 

24. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu. 

25. Par SIA „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centra” pamatkapitāla daļu 

palielināšanu. 

26. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai.   

27. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0286 nepieciešamību 

Zilupes novada pašvaldības funkciju īstenošanai. 

28. Par bezcerīgu parādu norakstīšanu. 

29. Par audzēkņu atbrīvošanu no vecāku līdzfinansējuma Zilupes MMS. 

30. Par izlietoto spuldžu pieņemšanas punktiem Zilupes novadā un tā apkārtnē. 

 
                                                                                                       

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētājs                                     Oļegs AGAFONOVS                   

Protokolē –  Aina Borsuka 

Piedalās –  

Deputāti: Vitālijs VAĻDENS 

                Taisa SEMJONOVA 

                Leonīds OSIPOVS  

                Marija MEIKŠĀNE 

                Vladimirs ŅIKITINS 

                Ludmila MATVEJENKO  

                Vasīlijs SOTČENKO 

                Sergejs FENČENKO 

Pieaicināti:  

Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja Vija KUDRJAŠOVA 

Galvenā grāmatvede Jana BONDARENKO 

Izglītības darba speciāliste Jeļena VELIGURSKA 

Saimniecības vadītāja Biruta ČEBOTARE 

“Ludzas Zeme” galvenā redaktore Ē.Bondarenko 

Nepiedalās- 

Deputāts Rihards MIŠĶINS – miris 



                Gunārs SMUĻKO – avārijas izsaukumā 

               Sergejs VANZOVIČS – slims 

               Nikolajs JEFIMOVS - ārzemēs                 

 

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

  Atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, 

V.Ņikitins, L.Osipovs, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne),  PRET - nav, ATTURAS 

– nav, Zilupes novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība apstiprināta. 
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Pārskats par paveikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu no 27.09.2012. – 

30.10.2012. 

Ziņo: priekšsēdētājs O.AGAFONOVS 

 

Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, 

V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs, L.Matvejenko, T.Semjonova, 

M.Meikšāne),  PRET - nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

Pieņemt zināšanai: domes priekšsēdētāja pārskatu par paveikto darbu un domes 

lēmumu izpildes gaitu no 27.09.2012. – 30.10.2012.  
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Nodibinājuma „Fonds Sibīrijas bērni” iesnieguma izskatīšana. 

Ziņo T.SEMJONOVA 

 
 Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Nodibinājuma „Fonda Sibīrijas bērni”, 

Reģ.nr.40008057169, Graudu 41a, Rīga, LV-1058, valdes locekles Dzintras Gekas 

07.09.2012., reģ. 13.09.2012.nr.1291, lūgumu finansiāli atbalstīt grāmatas „Sibīrijas bērni” 

2.sējuma tulkošanu angļu valodā un daļēji tipogrāfijas izdevumus. Finansiālais atbalsts 

nepieciešamas 500 LVL. 

Izvērtējot situāciju, finansiālās iespējas, balstoties uz finanšu komitejas ieteikumu, 

24.02.2011. domes sēdē apstiprināto nolikumu ,,Par Zilupes novada pašvaldības 

līdzfinansējumu sabiedriskajām organizācijām (biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām 

organizācijām)”, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs, L.Matvejenko, 

T.Semjonova, M.Meikšāne),  PRET - nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

Zilupes novada pašvaldības 2012. gada budžetā līdzekļi tādam neparedzētam gadījumam nav 

plānoti. 
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Par atbalstu Daugavpils lidostas attīstībai. 

Ziņo V.VAĻDENS 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 10.punktu, kas nosaka sekmēt 

saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, un 19.punktu par pienākumu 

organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus , likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla 

daļām un kapitālsabiedrībām” 6.pantu, izvērtējot LR Ministru Kabineta sēdes 

protokollēmuma projektu „Par Daugavpils lidostas attīstību” kā arī veicot Latgales reģiona 

sasniedzamību un sociālekonomisko attīstību, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti 



balsojot: PAR - 8 deputāti ( V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs, 

L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne),  PRET - nav, ATTURAS –1 (O.Agafonovs), 

nolemj: 

Neiesaistīties Daugavpils lidostas attīstības projektā. 
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Par reklāmas materiālu sagatavošanu izstāžu sezonai. 

Ziņo I.IVANOVA 

 
 1. Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Ludzas novada pašvaldības 

28.09.2012.vēstuli par reklāmas materiālu sagatavošanu izstāžu sezonai, ar lūgumu izskatīt 

jautājumu par finansējuma piešķiršanu pierobežas kartes tulkošanai un izdošanai vācu valodā 

un mājas lapas izveidošanai.  

Vēstulē teikts, ka šogad krasi pieaudzis (30-40%) tūristu skaits uz Latgali salīdzinājumā ar 

iepriekšējiem gadiem. Necerēti ātrus rezultātus ir devusi tūrisma galamērķa izveide 

Pierobeža.lv. Pagājušajā gadā informācija tika izplatīta Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas 

tūrisma izstādēs. Šogad tiek plānots reklamēt pierobežas novadus tūristiem arī Vācijas 

patērētāju izstādēs Štutgardē, Nīderlandē un Somijā, Zviedrijā. Tādēļ nepieciešams izdot 

Pierobežas karti vācu valodā un izveidot mājas lapu internetā ar visu pilnu informāciju 

latviešu, krievu, angļu un vācu valodās. Izmaksu tāme projektam sastāda 2090,-Ls, Zilupes 

novada līdzfinansējums 160,- Ls. 

Izanalizējot Izmaksu tāmi 2013.gadam „Kartes „ES Piereobeža.lv” izgatavošana un 

tīmekļavietnes izstrāde un uzturēšana pierobežas novadu popularizēšanai”, pamatojoties uz 

likuma ,,Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas  

27.punktu,  atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, 

V.Sotčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne),  PRET - 

nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

1. Atbalstīt Ludzas novada ieceri „Kartes „ES Piereobeža.lv” izgatavošana un 

tīmekļavietnes izstrāde un uzturēšana pierobežas novadu popularizēšanai”. 

2. Piešķirt finansējumu 160,00 Ls, lai realizētu plānus pierobežas novadu 

popularizēšanai 2013.gadā. 

 

 2. Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Ludzas novada pašvaldības 

28.09.2012.vēstuli, kurā viņi lūdz izskatīt jautājumu par dalību mūsu 4 novadu kopējās 

tūrisma kartes izdošanai ar kartoshēmu vienā pusē un objektu un naktsmītņu, citu 

pakalpojumu piedāvājumu – otrā pusē. Jaunie reklāmas materiāli tiks izplatīti 

starptautiskajās tūrisma izstādēs Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Krievijā, St.-Pēterburgā un 

Maskavā, Pleskavā, Baltkrievijā, Somijā, Vācijā, Berlīnē un Štutgartē, Zviedrijā, 

Nīderlandē, kā arī visās Latvijas pilsētās un mūsu Tūrisma informācijas centros. 

 8000 eksemplāru iespiešanas un maketa sagatavošanas izmaksas sastāda 850,- Ls, 

Zilupes novada pašvaldībai tas būtu 150,- Ls. 

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta otrās daļas 2.punktu, 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, 

V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs, L.Matvejenko, T.Semjonova, 

M.Meikšāne),  PRET - nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

1. Atbalstīt Ludzas novada ieceri 4 novadu kopējās tūrisma kartes izdošanai ar 

kartoshēmu  vienā pusē un objektu un naktsmītņu, citu pakalpojumu piedāvājumu – otrā pusē. 



2. Piešķirt finansējumu 150,00 Ls, lai realizētu Ludzas rajona ieceri 4 novadu kopējās 

tūrisma kartes izdošanai ar kartoshēmu vienā pusē un objektu un naktsmītņu, citu 

pakalpojumu piedāvājumu – otrā pusē. 
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 Iesniegumu par piedalīšanos nodokļa atbalsta pasākumā izskatīšana. 

Ziņo M.MEIKŠĀNE 

 
 Pašvaldība 17.09.2012. ir izdevusi Saistošos noteikumus Nr.10 „Saistošie noteikumi 

par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim. Nekustamā 

īpašuma nodokļa maksātāji, kuriem ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds par pašvaldības 

administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem pēc stāvokļa uz 01.09.2011., 

un tas nav samaksāts līdz 01.102012. var pieteikties NAP. Uz doto brīdi ir saņemti 12 

iesniegumi par piedalīšanos nekustamā īpašuma nodokļa atbalsta pasākumā. 

Zilupes novada pašvaldības dome balstoties uz Nodokļa atbalsta pasākuma likumu, 

pašvaldības domes izdotajiem Saistošiem noteikumiem Nr.10 „Saistošie noteikumi par 

nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim”, atklāti balsojot: 

PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, V.Ņikitins, 

L.Osipovs, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne),  PRET - nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. Atļaut sekojošam personām piedalīties nodokļa atbalsta pasākumā: 

1.1. xxxx   NAP pamatparāda summa 40,58 Ls; 

1.2. xxxxx    NAP pamatparāda summa 61,07 Ls; 

1.3. xxxx NAP pamatparāda summa 41,30 Ls; 

1.4. xxxx NAP pamatparāda summa 69,87 Ls; 

1.5. xxxx  NAP pamatparāda summa 45,45 Ls; 

1.6. xxxx  NAP pamatparāda summa 87,23 Ls; 

1.7. xxxxx NAP pamatparāda summa 78,63 Ls; 

1.8. xxxxx  NAP pamatparāda summa 10.16 Ls; 

1.9. xxxxx  NAP pamatparāda summa 32,17 Ls; 

1.10. xxxxx  NAP pamatparāda summa 30,97 Ls; 

1.11. xxxxxx  NAP pamatparāda summa 40,95 Ls; 

1.12. xxxxxx  NAP pamatparāda summa 42,32 Ls. 
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 Par zemes nomas līgumu slēgšanu. 

Ziņo M.MEIKŠĀNE 

 

6.1. ar xxxx 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja, xxxxx 03.04.2012., reģ. Nr.77, iesniegumu par 

zemes nomas tiesību piešķiršanu uz zemes gabalu 0,758 ha platība, kad.nr.6817-003-0353.  

           Latvijas Republikas 2009.gada 1.janvāra likuma „Administratīvā procesa likums” 

15.panta 12.daļa nosaka, ka iestāde vai tiesa nedrīkst atteikties izlemt jautājumu, pamatojoties 

uz to, ka šis jautājums nav noregulēts ar likumu vai citu ārējo normatīvo aktu (iestāžu un tiesu 

juridiskās obstrukcijas aizliegums). Tas nedrīkst atteikties piemērot tiesību normu, 

pamatojoties uz to, ka šī tiesību norma neparedz piemērošanas mehānismu, ka tas nav pilnīgs 

vai nav izdoti citi normatīvie akti, kas tuvāk regulētu attiecīgās tiesību normas piemērošanu. 

Tas neattiecas tikai uz gadījumu, kad nav izveidota iestāde vai nedarbojas iestāde, kurai šī 

tiesību norma ir jāpiemēro vai citādā veidā jāpiedalās tās piemērošanā. 



             Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.214 „Par 

Zemes pārvaldības likuma koncepciju” 1.daļas 1.3.punkts paredz par rezerves zemju 

pārvaldību (koncepcijas 2.2.6.apakšpunkts) – A variantu, kurš nosaka, ka pārvaldību 

nodrošina pašvaldības.  

             Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts un 

pašvaldību zemes nomu” 3.daļas 18.3.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala iznomātājs 

pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otrajā daļā minētais lēmums par 

zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala 

iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka 

nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai 

iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas 

maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti, 

neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir: pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5 % 

apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

             Pamatojoties uz Latvijas Republikas 2009.gada 1.janvāra likuma „Administratīvais 

procesa likums” 15.panta 12.daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 19.aprīļa 

noteikumi Nr.214 „Par Zemes pārvaldības likuma koncepciju” 1.daļas 1.3.punktu, Latvijas 

Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 

zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 

8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, L.Osipovs, L.Matvejenko, 

T.Semjonova, M.Meikšāne),  PRET - nav, ATTURAS – nav, balsošanā nepiedalās 

V.Ņiktins - pamats - likuma ”Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā “ 

11.panta 1.punkts, nolemj: 

             1. Piešķirt xxxx, personas kods xxxx , nomā zemes vienību 758 kv.m platībā ar 

kadastra apzīmējumu 6817 003 0353 Raiņa ielā 12A, Zilupe, Zilupes novads no 2013.gada 

2.janvāra līdz 2014.gada 30.decembrim bez apbūves tiesībām. 

             2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar xxx, personas kods xxxx , uz zemes vienību 758 

kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0353 Raiņa ielā 12A, Zilupe, Zilupes novads. 

             3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala daļas kadastrālās vērtības. 

             4. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja pamatojoties uz ārējiem 

normatīvajiem aktiem tiek mainīts zemesgabala statuss. 

             5. Uzdot Zilupes novada pašvaldības juridiskai nodaļai sagatavot zemes nomas 

līgumu. 

             6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja vietniekam 

xxxxx. 

 
6.2. ar xxxxx 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja xxxx 20.04.2012. iesniegumu reģ. Nr.87,  par 

zemes nomas tiesību piešķiršanu uz zemes gabalu 1000 kv.m. platībā, kad.nr.6817-003-0344, 

Baznīcas ielā, Zilupē. 

           Latvijas Republikas 2009.gada 1.janvāra likuma „Administratīvā procesa likums” 

15.panta 12.daļa nosaka, ka iestāde vai tiesa nedrīkst atteikties izlemt jautājumu, pamatojoties 

uz to, ka šis jautājums nav noregulēts ar likumu vai citu ārējo normatīvo aktu (iestāžu un tiesu 

juridiskās obstrukcijas aizliegums). Tas nedrīkst atteikties piemērot tiesību normu, 

pamatojoties uz to, ka šī tiesību norma neparedz piemērošanas mehānismu, ka tas nav pilnīgs 

vai nav izdoti citi normatīvie akti, kas tuvāk regulētu attiecīgās tiesību normas piemērošanu. 

Tas neattiecas tikai uz gadījumu, kad nav izveidota iestāde vai nedarbojas iestāde, kurai šī 

tiesību norma ir jāpiemēro vai citādā veidā jāpiedalās tās piemērošanā. 

             Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.214 „Par 

Zemes pārvaldības likuma koncepciju” 1.daļas 1.3.punkts paredz par rezerves zemju 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=111962
http://www.likumi.lv/doc.php?id=111962


pārvaldību (koncepcijas 2.2.6.apakšpunkts) – A variantu, kurš nosaka, ka pārvaldību 

nodrošina pašvaldības.  

             Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts un 

pašvaldību zemes nomu” 3.daļas 18.3.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala iznomātājs 

pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otrajā daļā minētais lēmums par 

zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala 

iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka 

nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai 

iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas 

maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti, 

neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir: pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5 % 

apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

             Pamatojoties uz Latvijas Republikas 2009.gada 1.janvāra likuma 

„Administratīvais procesa likums” 15.panta 12.daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2010.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.214 „Par Zemes pārvaldības likuma koncepciju” 1.daļas 

1.3.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts 

un pašvaldību zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti 

balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, V.Ņikitins, 

L.Osipovs, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne),  PRET - nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

             1. Piešķirt xxxx, personas kods xxxxx, nomā zemes vienību 1000 kv.m platībā ar 

kadastra apzīmējumu 6817 003 0344 Baznīcas ielā, Zilupe, Zilupes novads no 2013.gada 

2.janvāra līdz 2014.gada 30.decembrim bez apbūves tiesībām. 

             2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar xxxx, personas kods xxxx , uz zemes vienību 1000 

kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0344 Baznīcas ielā, Zilupe, Zilupes nov. 

             3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala daļas kadastrālās vērtības. 

             4. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja pamatojoties uz ārējiem 

normatīvajiem aktiem tiek mainīts zemesgabala statuss. 

             5. Uzdot Zilupes novada pašvaldības juridiskai nodaļai sagatavot zemes nomas 

līgumu. 

             6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja vietniekam 

xxxxx. 

 

6.3. ar xxxxx 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja xxxx 13.04.2012. iesniegumu reģ. Nr.81,  par 

zemes nomas tiesību piešķiršanu uz zemes gabalu 14373 kv.m. platībā, kad.nr.6817-002-

0254, Mednieku ielā 3b, Zilupē. 

           Latvijas Republikas 2009.gada 1.janvāra likuma „Administratīvā procesa likums” 

15.panta 12.daļa nosaka, ka iestāde vai tiesa nedrīkst atteikties izlemt jautājumu, pamatojoties 

uz to, ka šis jautājums nav noregulēts ar likumu vai citu ārējo normatīvo aktu (iestāžu un tiesu 

juridiskās obstrukcijas aizliegums). Tas nedrīkst atteikties piemērot tiesību normu, 

pamatojoties uz to, ka šī tiesību norma neparedz piemērošanas mehānismu, ka tas nav pilnīgs 

vai nav izdoti citi normatīvie akti, kas tuvāk regulētu attiecīgās tiesību normas piemērošanu. 

Tas neattiecas tikai uz gadījumu, kad nav izveidota iestāde vai nedarbojas iestāde, kurai šī 

tiesību norma ir jāpiemēro vai citādā veidā jāpiedalās tās piemērošanā. 

             Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.214 „Par 

Zemes pārvaldības likuma koncepciju” 1.daļas 1.3.punkts paredz par rezerves zemju 

pārvaldību (koncepcijas 2.2.6.apakšpunkts) – A variantu, kurš nosaka, ka pārvaldību 

nodrošina pašvaldības.  
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             Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts un 

pašvaldību zemes nomu” 3.daļas 18.3.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala iznomātājs 

pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otrajā daļā minētais lēmums par 

zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala 

iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka 

nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai 

iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas 

maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti, 

neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir: pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5 % 

apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

  Pamatojoties uz Latvijas Republikas 2009.gada 1.janvāra likuma „Administratīvais 

procesa likums” 15.panta 12.daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 19.aprīļa 

noteikumi Nr.214 „Par Zemes pārvaldības likuma koncepciju” 1.daļas 1.3.punktu, Latvijas 

Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 

zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 

9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs, 

L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne),  PRET - nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

             1. Piešķirt xxxx, personas kods xxxx, nomā zemes vienību 14373 kv.m platībā ar 

kadastra apzīmējumu 6817 002 0254 Mednieku ielā 3b, Zilupe, Zilupes novads no 2013.gada 

2.janvāra līdz 2014.gada 30.decembrim bez apbūves tiesībām. 

             2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar xxxx, personas kods xxxxx , uz zemes vienību 

14373 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0254 Mednieku ielā 3b, Zilupe, Zilupes 

nov. 

             3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala daļas kadastrālās vērtības. 

             4. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja pamatojoties uz ārējiem 

normatīvajiem aktiem tiek mainīts zemesgabala statuss. 

             5. Uzdot Zilupes novada pašvaldības juridiskai nodaļai sagatavot zemes nomas 

līgumu. 

             6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja vietniekam 

xxxxx. 

 

6.4. ar xxxxx 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja xxxx 17.04.2012. iesniegumu reģ. Nr.84,  par 

zemes nomas tiesību piešķiršanu uz zemes gabalu 920 kv.m. platībā, kad.nr.6817-002-0309, 

Brīvības ielā 10a, Zilupē. 

           Latvijas Republikas 2009.gada 1.janvāra likuma „Administratīvā procesa likums” 

15.panta 12.daļa nosaka, ka iestāde vai tiesa nedrīkst atteikties izlemt jautājumu, pamatojoties 

uz to, ka šis jautājums nav noregulēts ar likumu vai citu ārējo normatīvo aktu (iestāžu un tiesu 

juridiskās obstrukcijas aizliegums). Tas nedrīkst atteikties piemērot tiesību normu, 

pamatojoties uz to, ka šī tiesību norma neparedz piemērošanas mehānismu, ka tas nav pilnīgs 

vai nav izdoti citi normatīvie akti, kas tuvāk regulētu attiecīgās tiesību normas piemērošanu. 

Tas neattiecas tikai uz gadījumu, kad nav izveidota iestāde vai nedarbojas iestāde, kurai šī 

tiesību norma ir jāpiemēro vai citādā veidā jāpiedalās tās piemērošanā. 

             Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.214 „Par 

Zemes pārvaldības likuma koncepciju” 1.daļas 1.3.punkts paredz par rezerves zemju 

pārvaldību (koncepcijas 2.2.6.apakšpunkts) – A variantu, kurš nosaka, ka pārvaldību 

nodrošina pašvaldības.  

             Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts un 

pašvaldību zemes nomu” 3.daļas 18.3.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala iznomātājs 

pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 
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sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otrajā daļā minētais lēmums par 

zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala 

iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka 

nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai 

iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas 

maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti, 

neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir: pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5 % 

apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

  Pamatojoties uz Latvijas Republikas 2009.gada 1.janvāra likuma „Administratīvais 

procesa likums” 15.panta 12.daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 19.aprīļa 

noteikumi Nr.214 „Par Zemes pārvaldības likuma koncepciju” 1.daļas 1.3.punktu, Latvijas 

Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 

zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 

9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs, 

L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne),  PRET - nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

             1. Piešķirt xxxxx, personas kods xxxx, nomā zemes vienību 920 kv.m platībā ar 

kadastra apzīmējumu 6817 002 0309 Brīvības ielā 10a, Zilupe, Zilupes novads no 2013.gada 

2.janvāra līdz 2014.gada 30.decembrim bez apbūves tiesībām. 

             2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar xxxx, personas kods xxxx, uz zemes vienību 920 

kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0309 Brīvības ielā 10a, Zilupe, Zilupes nov. 

             3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala daļas kadastrālās vērtības. 

             4. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja pamatojoties uz ārējiem 

normatīvajiem aktiem tiek mainīts zemesgabala statuss. 

             5. Uzdot Zilupes novada pašvaldības juridiskai nodaļai sagatavot zemes nomas 

līgumu. 

             6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja vietniekam 

xxxx. 

 

6.5. ar xxxxx 

 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja xxxxx 21.05.2012. iesniegumu reģ. Nr.40,  par 

zemes nomas tiesību piešķiršanu uz zemes gabalu 324 kv.m. platībā, kad.nr.6817-003-0334, 

Policijas ielā 3, Zilupē. 

           Latvijas Republikas 2009.gada 1.janvāra likuma „Administratīvā procesa likums” 

15.panta 12.daļa nosaka, ka iestāde vai tiesa nedrīkst atteikties izlemt jautājumu, pamatojoties 

uz to, ka šis jautājums nav noregulēts ar likumu vai citu ārējo normatīvo aktu (iestāžu un tiesu 

juridiskās obstrukcijas aizliegums). Tas nedrīkst atteikties piemērot tiesību normu, 

pamatojoties uz to, ka šī tiesību norma neparedz piemērošanas mehānismu, ka tas nav pilnīgs 

vai nav izdoti citi normatīvie akti, kas tuvāk regulētu attiecīgās tiesību normas piemērošanu. 

Tas neattiecas tikai uz gadījumu, kad nav izveidota iestāde vai nedarbojas iestāde, kurai šī 

tiesību norma ir jāpiemēro vai citādā veidā jāpiedalās tās piemērošanā. 

             Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.214 „Par 

Zemes pārvaldības likuma koncepciju” 1.daļas 1.3.punkts paredz par rezerves zemju 

pārvaldību (koncepcijas 2.2.6.apakšpunkts) – A variantu, kurš nosaka, ka pārvaldību 

nodrošina pašvaldības.  

             Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts un 

pašvaldību zemes nomu” 3.daļas 18.3.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala iznomātājs 

pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otrajā daļā minētais lēmums par 

zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala 

iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka 
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nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai 

iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas 

maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti, 

neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir: pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5 % 

apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

  Pamatojoties uz Latvijas Republikas 2009.gada 1.janvāra likuma „Administratīvais 

procesa likums” 15.panta 12.daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 19.aprīļa 

noteikumi Nr.214 „Par Zemes pārvaldības likuma koncepciju” 1.daļas 1.3.punktu, Latvijas 

Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 

zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 

9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs, 

L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne),  PRET - nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

             1. Piešķirt xxxx, personas kods xxxx, nomā zemes vienību 324 kv.m platībā ar 

kadastra apzīmējumu 6817 003 0334 Policijas ielā 3, Zilupe, Zilupes novads no 2013.gada 

2.janvāra līdz 2014.gada 30.decembrim bez apbūves tiesībām. 

             2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar xxxx, personas kods xxxxx , uz zemes vienību 324 

kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0334 Policijas ielā 3, Zilupe, Zilupes nov. 

             3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala daļas kadastrālās vērtības. 

             4. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja pamatojoties uz ārējiem 

normatīvajiem aktiem tiek mainīts zemesgabala statuss. 

             5. Uzdot Zilupes novada pašvaldības juridiskai nodaļai sagatavot zemes nomas 

līgumu. 

             6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja vietniekam 

xxxx. 

6.6. Skarā ar to, ka radās strīda jautājums starp xxx un xxx par starpgabala nomu, 

Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, 

V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs, L.Matvejenko, T.Semjonova, 

M.Meikšāne),  PRET - nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

1. Zemes lietu speciālistei aprunāties ar xxx un xxx par starpgabala nomu. 

2. xxx un xxxx iesniegumus skatīt nākošajā novada domes sēdē. 

6.7. Domes juristiem nākošai novada pašvaldības domes sēdei sagatavot saistošo noteikumu 

projektu „Par Zilupes novada pilsētas un lauku zemes iznomāšanas kārtību.” 

 

7& 

Par finansiālu atbalstu projektam 

Ziņo A.Borsuka  

 

Zilupes novada pašvaldībā ir saņemts SIA”West Solutions”, 

Reģ.nr.LV40103417136AS, valdes locekles xxxxx iesniegums ar lūgumu līdzfinansēt 

projektu „ Mūsu Bērns”.  

Projekta realizācija uzsākta 2012.gadā, bet tiek plānots darbu turpināt arī 2012.gadā. 

Pašreiz tiek strādāts pie grāmatas „Mūsu Bērns” turpinājuma. 

Ievērojot tipogrāfijas, transporta paklpojumu cenu piedāvājumu, kā arī sponsoru un 

atbalstītāju atsaucību, ir nepieciešams arī pašvaldības atbalsts Ls 1,20 par grāmatas 

eksemplāru, iekļaujot visus nodokļus. 

Grāmatu tirāža iepriekš tiks saskaņota sadarbības līgumā, ņemot vērā vidējos 2011/.2012.gada 

bērnu dzimšanas statistiskos datus. Grāmatas tiks piegādātas līdz 31.03.2013. 

Izvērtējot situāciju, finansiālās iespējas, pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām 
21.panta pirmās daļas 27.punktu , Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 

9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs, 

L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne),  PRET - nav, ATTURAS – nav, nolemj: 



1. Atbalstīt projektu ” Mūsu Bērns”  un noslēgt līgumu ar SIA „West Solutions”;  

2. Garantēt projekta līdzfinansējumu Ls 1,20 apmērā par grāmatas eksemplāru, iekļaujot visus 

nodokļus;  

3. Noteikt xxxxx par atbildīgo par šā projekta realizāciju.  
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Par adrešu piešķiršanu vai apstiprināšanu Sila ielā, Latgales ielā, Priežu ielā, Muitas 

ielā, Šaurā ielā, Peldu ielā, Purvu ielā, Klusā ielā un Ludzas ielā, Zilupes pilsēta, Zilupes 

novads. 

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 - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, V.Ņikitins, 

L.Osipovs, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne),  PRET - nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

          1. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0088 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Sila iela 1, Zilupe, Zilupes nov.. 

2. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0006 

adresi: Sila iela 1A, Zilupe, Zilupes nov.. 

3. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0131 

adresi: Sila iela 1B, Zilupe, Zilupes nov.. 

          4. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0002 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Sila iela 2, Zilupe, Zilupes nov.. 

5. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0127 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Sila iela 2A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          6. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0099 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Sila iela 3, Zilupe, Zilupes nov.. 

          7. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0067 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Sila iela 4, Zilupe, Zilupes nov.. 

          8. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0064 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Sila iela 5, Zilupe, Zilupes nov.. 

          9. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0068 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Sila iela 6, Zilupe, Zilupes nov.. 

          10. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0073 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Sila iela 7, Zilupe, Zilupes nov.. 

11. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 

0083 adresi: Sila iela 8, Zilupe, Zilupes nov.. 

          12. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0065 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Sila iela 9, Zilupe, Zilupes nov.. 

13. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 

0079 adresi: Sila iela 10, Zilupe, Zilupes nov.. 

14. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0161 

adresi: Sila iela 12, Zilupe, Zilupes nov.. 

          15. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0066 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Sila iela 13, Zilupe, Zilupes nov.. 

16. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0078 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Sila iela 15, Zilupe, Zilupes nov.. 

17. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 

0162 adresi: Sila iela 16, Zilupe, Zilupes nov.. 



18. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0125 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Sila iela 17, Zilupe, Zilupes nov.. 

19. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0126 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Sila iela 19, Zilupe, Zilupes nov.. 

20. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0081 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Sila iela 19A, Zilupe, Zilupes nov.. 

21. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0084 

adresi: Sila iela 21, Zilupe, Zilupes nov.. 

          22. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0159 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Latgales iela 2, Zilupe, Zilupes nov.. 

23. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0160 

adresi: Latgales iela 2A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          24. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0060 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Latgales iela 3, Zilupe, Zilupes nov.. 

25. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0173 

adresi: Latgales iela 3A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          26. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0007 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Latgales iela 4, Zilupe, Zilupes nov.. 

27. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0009 

adresi: Latgales iela 4A, Zilupe, Zilupes nov.. 

28. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0242 

adresi: Latgales iela 5, Zilupe, Zilupes nov.. 

          29. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0241 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Latgales iela 5A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          30. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0063 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Latgales iela 6, Zilupe, Zilupes nov.. 

          31. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 

0105 adresi: Latgales iela 6A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          32. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0176 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Latgales iela 7, Zilupe, Zilupes nov.. 

33. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0005 

adresi: Latgales iela 7A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          34. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0062 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Latgales iela 8, Zilupe, Zilupes nov.. 

          35. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0069 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Latgales iela 9, Zilupe, Zilupes nov.. 

          36. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0061 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Latgales iela 10, Zilupe, Zilupes nov.. 

37. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0155 

adresi: Latgales iela 11, Zilupe, Zilupes nov.. 

38. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0106 

adresi: Latgales iela 13, Zilupe, Zilupes nov.. 

          39. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0010 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Priežu iela 1, Zilupe, Zilupes nov.. 

40. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0143 

adresi: Priežu iela 1A, Zilupe, Zilupes nov.. 

41. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 

0004 adresi: Priežu iela 2, Zilupe, Zilupes nov.. 

42. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0147 

adresi: Priežu iela 2A, Zilupe, Zilupes nov.. 



          43. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0060 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Priežu iela 3, Zilupe, Zilupes nov.. 

44. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0130 

adresi: Priežu iela 4, Zilupe, Zilupes nov.. 

          45. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0003 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Priežu iela 5, Zilupe, Zilupes nov.. 

          46. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0039 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Priežu iela 6, Zilupe, Zilupes nov.. 

47. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0121 

adresi: Priežu iela 6A, Zilupe, Zilupes nov.. 

48. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 

0109 adresi: Priežu iela 6B, Zilupe, Zilupes nov.. 

          49. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0129 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Priežu iela 7, Zilupe, Zilupes nov.. 

          50. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0001 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Priežu iela 8, Zilupe, Zilupes nov.. 

51. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0157 

adresi: Priežu iela 8A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          52. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0085 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Priežu iela 9, Zilupe, Zilupes nov.. 

          53. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0094 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Priežu iela 10, Zilupe, Zilupes nov.. 

54. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0036 

adresi: Priežu iela 10A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          55. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0054 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Priežu iela 11, Zilupe, Zilupes nov.. 

          56. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0038 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Priežu iela 12, Zilupe, Zilupes nov.. 

          57. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0053 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Priežu iela 13, Zilupe, Zilupes nov.. 

58. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 

0118 adresi: Priežu iela 15, Zilupe, Zilupes nov.. 

59. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0120 

adresi: Priežu iela 15A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          60. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0052 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Priežu iela 17, Zilupe, Zilupes nov.. 

61. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 

0107 adresi: Priežu iela 17A, Zilupe, Zilupes nov.. 

62. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0165 

adresi: Priežu iela 17B, Zilupe, Zilupes nov.. 

63. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 

0035 adresi: Priežu iela 18, Zilupe, Zilupes nov.. 

          64. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0175 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Priežu iela 19, Zilupe, Zilupes nov.. 

          65. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0016 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Priežu iela 19A, Zilupe, Zilupes nov.. 

66. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 

0034 adresi: Priežu iela 20, Zilupe, Zilupes nov.. 

67. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0110 

adresi: Priežu iela 22, Zilupe, Zilupes nov.. 



          68. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0031 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Priežu iela 26, Zilupe, Zilupes nov.. 

          69. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0033 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Priežu iela 28, Zilupe, Zilupes nov.. 

70. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 

0111 adresi: Priežu iela 28A, Zilupe, Zilupes nov.. 

71. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0132 

adresi: Priežu iela 29, Zilupe, Zilupes nov.. 

          72. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0074 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Priežu iela 30, Zilupe, Zilupes nov.. 

73. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 

0177 adresi: Priežu iela 31, Zilupe, Zilupes nov.. 

          74. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0032 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Priežu iela 32, Zilupe, Zilupes nov.. 

75. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 

0164 adresi: Priežu iela 32A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          76. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0077 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Priežu iela 33, Zilupe, Zilupes nov.. 

          77. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0095 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Priežu iela 36, Zilupe, Zilupes nov.. 

78. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0158 

adresi: Priežu iela 36A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          79. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0021 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Priežu iela 37, Zilupe, Zilupes nov.. 

          80. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0029 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Priežu iela 40, Zilupe, Zilupes nov.. 

81. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 

0112 adresi: Priežu iela 40A, Zilupe, Zilupes nov.. 

82. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0146 

adresi: Priežu iela 42, Zilupe, Zilupes nov.. 

          83. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0024 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Priežu iela 46, Zilupe, Zilupes nov.. 

          84. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0011 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Priežu iela 48, Zilupe, Zilupes nov.. 

          85. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0096 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Priežu iela 50, Zilupe, Zilupes nov.. 

86. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 

0113 adresi: Priežu iela 50A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          87. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0098 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Muitas iela 1, Zilupe, Zilupes nov.. 

          88. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0051 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Muitas iela 2, Zilupe, Zilupes nov.. 

89. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0141 

adresi: Muitas iela 2A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          90. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0097 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Muitas iela 3, Zilupe, Zilupes nov.. 

91. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 

0100 adresi: Muitas iela 3A, Zilupe, Zilupes nov.. 

92. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0163 

adresi: Muitas iela 3B, Zilupe, Zilupes nov.. 



          93. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0050 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Muitas iela 4, Zilupe, Zilupes nov.. 

94. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0142 

adresi: Muitas iela 5, Zilupe, Zilupes nov.. 

95. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 

0104 adresi: Muitas iela 7, Zilupe, Zilupes nov.. 

          96. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0070 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Muitas iela 8, Zilupe, Zilupes nov.. 

97. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0136 

adresi: Muitas iela 8A, Zilupe, Zilupes nov.. 

98. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0140 

adresi: Muitas iela 9, Zilupe, Zilupes nov.. 

          99. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0041 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Muitas iela 10, Zilupe, Zilupes nov.. 

          100. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0093 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Muitas iela 11, Zilupe, Zilupes nov.. 

          101. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0040 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Muitas iela 12, Zilupe, Zilupes nov.. 

102. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0138 

adresi: Muitas iela 13, Zilupe, Zilupes nov.. 

103. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 

0059 adresi: Muitas iela 15, Zilupe, Zilupes nov.. 

          104. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0057 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Muitas iela 18, Zilupe, Zilupes nov.. 

          105. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0056 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Muitas iela 20, Zilupe, Zilupes nov.. 

106. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0169 

adresi: Muitas iela 22, Zilupe, Zilupes nov.. 

          107. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0091 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Muitas iela 24, Zilupe, Zilupes nov.. 

108. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 

0178 adresi: Muitas iela 24A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          109. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0055 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Muitas iela 26, Zilupe, Zilupes nov.. 

110. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0122 

adresi: Muitas iela 30, Zilupe, Zilupes nov.. 

          111. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0092 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Muitas iela 32, Zilupe, Zilupes nov.. 

112. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0076 

adresi: Muitas iela 34, Zilupe, Zilupes nov.. 

          113. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0049 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Šaurā iela 1, Zilupe, Zilupes nov.. 

114. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0047 

adresi: Šaurā iela 3, Zilupe, Zilupes nov.. 

          115. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0048 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Šaurā iela 4, Zilupe, Zilupes nov.. 

116. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0137 

adresi: Šaurā iela 4A, Zilupe, Zilupes nov.. 

117. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0103 

adresi: Šaurā iela 5, Zilupe, Zilupes nov.. 



          118. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0170 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Šaurā iela 7, Zilupe, Zilupes nov.. 

          119. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0045 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Peldu iela 3, Zilupe, Zilupes nov.. 

120. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0181 

adresi: Peldu iela 3A, Zilupe, Zilupes nov.. 

121. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 

0102 adresi: Peldu iela 5, Zilupe, Zilupes nov.. 

          122. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0044 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Peldu iela 7, Zilupe, Zilupes nov.. 

          123. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0043 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Peldu iela 11, Zilupe, Zilupes nov.. 

          124. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0042 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Peldu iela 13, Zilupe, Zilupes nov.. 

125. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0123 

adresi: Peldu iela 15, Zilupe, Zilupes nov.. 

126. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0225 

adresi: Purvu iela 1, Zilupe, Zilupes nov.. 

127. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0139 

adresi: Purvu iela 2, Zilupe, Zilupes nov.. 

128. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 

0086 adresi: Purvu iela 3, Zilupe, Zilupes nov.. 

129. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 

0087 adresi: Purvu iela 4, Zilupe, Zilupes nov.. 

130. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0135 

adresi: Purvu iela 5, Zilupe, Zilupes nov.. 

          131. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0080 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Purvu iela 6, Zilupe, Zilupes nov.. 

132. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0156 

adresi: Klusā iela 5, Zilupe, Zilupes nov.. 

133. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0133 

adresi: Klusā iela 6, Zilupe, Zilupes nov.. 

          134. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0028 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Klusā iela 7, Zilupe, Zilupes nov.. 

          135. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0025 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Klusā iela 8, Zilupe, Zilupes nov.. 

136. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0119 

adresi: Klusā iela 9, Zilupe, Zilupes nov.. 

          137. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0090 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Klusā iela 10, Zilupe, Zilupes nov.. 

          138. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0030 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Klusā iela 11, Zilupe, Zilupes nov.. 

139. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0023 

adresi: Klusā iela 13, Zilupe, Zilupes nov.. 

          140. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0015 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Klusā iela 14, Zilupe, Zilupes nov.. 

141. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0115 

adresi: Klusā iela 14A, Zilupe, Zilupes nov.. 

142. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0027 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Klusā iela 15, Zilupe, Zilupes nov.. 



          143. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0014 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Klusā iela 16, Zilupe, Zilupes nov.. 

144. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0026 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Klusā iela 17, Zilupe, Zilupes nov.. 

          145. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0013 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Klusā iela 18, Zilupe, Zilupes nov.. 

146. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0116 

adresi: Klusā iela 19, Zilupe, Zilupes nov.. 

147. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0134 

adresi: Bērzu iela 2, Zilupe, Zilupes nov.. 

148. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0153 

adresi: Bērzu iela 4, Zilupe, Zilupes nov.. 

149. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0101 

adresi: Bērzu iela 6, Zilupe, Zilupes nov.. 

          150. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0071 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Bērzu iela 7, Zilupe, Zilupes nov.. 

151. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0114 

adresi: Bērzu iela 7A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          152. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0018 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Bērzu iela 13, Zilupe, Zilupes nov.. 

          153. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0019 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Bērzu iela 15, Zilupe, Zilupes nov.. 

154. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 

0020 adresi: Bērzu iela 17, Zilupe, Zilupes nov.. 

          155. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0072 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Bērzu iela 19, Zilupe, Zilupes nov.. 

          156. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0017 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Bērzu iela 21, Zilupe, Zilupes nov.. 

          157. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0182 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Bērzu iela 23, Zilupe, Zilupes nov.. 

          158. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0075 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Ludzas iela 1, Zilupe, Zilupes nov.. 

159. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0148 

adresi: Ludzas iela 2, Zilupe, Zilupes nov.. 

160. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0154 

adresi: Ludzas iela 3, Zilupe, Zilupes nov.. 

161. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0012 

adresi: Ludzas iela 4, Zilupe, Zilupes nov.. 

162. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0144 

adresi: Ludzas iela 5, Zilupe, Zilupes nov.. 

163. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0145 

adresi: Ludzas iela 6, Zilupe, Zilupes nov.. 
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Par adrešu piešķiršanu vai apstiprināšanu Brīvības ielā, Zilupes pilsēta, Zilupes novads. 

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 - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, V.Ņikitins, 



L.Osipovs, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne),  PRET - nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

          1. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0061 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 1, Zilupe, Zilupes nov.. 

2. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0275 

adresi: Brīvības iela 1A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          3. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0009 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 2, Zilupe, Zilupes nov.. 

4. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0062 

adresi: Brīvības iela 2A, Zilupe, Zilupes nov.. 

5. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0233 

adresi: Brīvības iela 2B, Zilupe, Zilupes nov.. 

          6. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0063 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 3, Zilupe, Zilupes nov.. 

7. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0310 

adresi: Brīvības iela 3A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          8. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0010 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 4, Zilupe, Zilupes nov.. 

          9. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0312 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 5, Zilupe, Zilupes nov.. 

          10. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0011 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 6, Zilupe, Zilupes nov.. 

          11. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0316 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 7, Zilupe, Zilupes nov.. 

          12. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0317 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 7A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          13. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0318 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 7B, Zilupe, Zilupes nov.. 

          14. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0319 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 7C, Zilupe, Zilupes nov.. 

          15. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0012 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 8, Zilupe, Zilupes nov.. 

16. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0335 

adresi: Brīvības iela 9, Zilupe, Zilupes nov.. 

17. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0320 

adresi: Brīvības iela 9A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          18. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0174 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 10, Zilupe, Zilupes nov.. 

          19. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0004 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 11, Zilupe, Zilupes nov.. 

20. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0336 

adresi: Brīvības iela 11A, Zilupe, Zilupes nov.. 

21. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0321 

adresi: Brīvības iela 11B, Zilupe, Zilupes nov.. 

          22. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0065 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 12, Zilupe, Zilupes nov.. 

23. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0005 

adresi: Brīvības iela 13, Zilupe, Zilupes nov.. 

          24. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0066 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 14, Zilupe, Zilupes nov.. 



          25. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0006 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 15, Zilupe, Zilupes nov.. 

          26. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0067 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 16, Zilupe, Zilupes nov.. 

          27. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0309 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 16A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          28. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0075 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 17, Zilupe, Zilupes nov.. 

          29. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0176 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 18, Zilupe, Zilupes nov.. 

          30. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0166 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 19, Zilupe, Zilupes nov.. 

          31. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0177 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 20, Zilupe, Zilupes nov.. 

          32. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0254 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 21, Zilupe, Zilupes nov.. 

          33. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0178 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 22, Zilupe, Zilupes nov.. 

          34. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0167 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 23, Zilupe, Zilupes nov.. 

          35. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0013 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 24, Zilupe, Zilupes nov.. 

          36. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0007 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 25, Zilupe, Zilupes nov.. 

          37. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0180 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 26, Zilupe, Zilupes nov.. 

          38. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0008 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 27, Zilupe, Zilupes nov.. 

          39. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0287 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 27A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          40. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0039 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 28, Zilupe, Zilupes nov.. 

          41. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0009 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 29, Zilupe, Zilupes nov.. 

42. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0277 adresi: Brīvības iela 29A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          43. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0181 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 30, Zilupe, Zilupes nov.. 

          44. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0182 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 32, Zilupe, Zilupes nov.. 

45. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0201 

adresi: Brīvības iela 32A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          46. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0010 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 33, Zilupe, Zilupes nov.. 

          47. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0189 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 34, Zilupe, Zilupes nov.. 

          48. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0179 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 35, Zilupe, Zilupes nov.. 

          49. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0014 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 36, Zilupe, Zilupes nov.. 



          50. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0011 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 37, Zilupe, Zilupes nov.. 

          51. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0015 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 38, Zilupe, Zilupes nov.. 

          52. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0016 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 40, Zilupe, Zilupes nov.. 

          53. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0307 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 40A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          54. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0012 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 41, Zilupe, Zilupes nov.. 

          55. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0017 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 42, Zilupe, Zilupes nov.. 

          56. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0176 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 43, Zilupe, Zilupes nov.. 

          57. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0100 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 44, Zilupe, Zilupes nov.. 

          58. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0175 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 45, Zilupe, Zilupes nov.. 

          59. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0184 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 46, Zilupe, Zilupes nov.. 

          60. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0174 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 47, Zilupe, Zilupes nov.. 

          61. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0018 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 48, Zilupe, Zilupes nov.. 

          62. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0173 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 49, Zilupe, Zilupes nov.. 

          63. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0101 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 50, Zilupe, Zilupes nov.. 

          64. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0001 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 51, Zilupe, Zilupes nov.. 

          65. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0019 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 52, Zilupe, Zilupes nov.. 

          66. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0002 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 53, Zilupe, Zilupes nov.. 

          67. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0020 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 54, Zilupe, Zilupes nov.. 

          68. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0172 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 55, Zilupe, Zilupes nov.. 

          69. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0021 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 56, Zilupe, Zilupes nov.. 

          70. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0169 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 57, Zilupe, Zilupes nov.. 

          71. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0349 adresi: Brīvības iela 57A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          72. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0022 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 58, Zilupe, Zilupes nov.. 

          73. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0166 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 60, Zilupe, Zilupes nov.. 

          74. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0170 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 61, Zilupe, Zilupes nov.. 



          75. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0212 

adresi: Brīvības iela 62, Zilupe, Zilupes nov.. 

          76. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0211 

adresi: Brīvības iela 62A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          776. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0060 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 63, Zilupe, Zilupes nov.. 

          78. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0023 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 64, Zilupe, Zilupes nov.. 

          79. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 

0185 adresi: Brīvības iela 64A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          80. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0168 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 65, Zilupe, Zilupes nov.. 

          81. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0210 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 66, Zilupe, Zilupes nov.. 

          82. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0282 adresi: Brīvības iela 67, Zilupe, Zilupes nov.. 

          83. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0160 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 68, Zilupe, Zilupes nov.. 

          84. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0161 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 70, Zilupe, Zilupes nov.. 

          85. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0177 adresi: Brīvības iela 71, Zilupe, Zilupes nov.. 

          86. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0040 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 72, Zilupe, Zilupes nov.. 

          87. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0178 adresi: Brīvības iela 73, Zilupe, Zilupes nov.. 

          88. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0163 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 74, Zilupe, Zilupes nov.. 

          89. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0162 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 74A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          90. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0164 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 76, Zilupe, Zilupes nov.. 

          91. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0157 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 78, Zilupe, Zilupes nov.. 

          92. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0048 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 80, Zilupe, Zilupes nov.. 

          93. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0158 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 80A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          94. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0159 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 82, Zilupe, Zilupes nov.. 

          95. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0224 

adresi: Brīvības iela 84, Zilupe, Zilupes nov.. 

          96. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0112 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 98, Zilupe, Zilupes nov.. 

          97. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 

0219 adresi: Brīvības iela 98A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          98. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0113 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 100, Zilupe, Zilupes nov.. 

          99. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0220 

adresi: Brīvības iela 102, Zilupe, Zilupes nov.. 



          100. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0240 

adresi: Brīvības iela 104, Zilupe, Zilupes nov.. 

          101. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0114 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 106, Zilupe, Zilupes nov.. 

          102. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0115 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Brīvības iela 108, Zilupe, Zilupes nov.. 
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Par adrešu piešķiršanu vai apstiprināšanu Lauku ielā, Mednieku ielā, Lauku šķērsielā 

un Dārza ielā, Zilupes pilsēta, Zilupes novads. 

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 - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, V.Ņikitins, 

L.Osipovs, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne),  PRET - nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

          1. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0068 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Lauku iela 1, Zilupe, Zilupes nov.. 

          2. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0059 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Lauku iela 2, Zilupe, Zilupes nov.. 

          3. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0168 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Lauku iela 3, Zilupe, Zilupes nov.. 

          4. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0055 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Lauku iela 4, Zilupe, Zilupes nov.. 

          5. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0228 

adresi: Lauku iela 5, Zilupe, Zilupes nov.. 

          6. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0054 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Lauku iela 6, Zilupe, Zilupes nov.. 

          7. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0056 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Lauku iela 7, Zilupe, Zilupes nov.. 

          8. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0085 

adresi: Lauku iela 7A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          9. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0175 

adresi: Lauku iela 8, Zilupe, Zilupes nov.. 

          10. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0118 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Lauku iela 9, Zilupe, Zilupes nov.. 

          11. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0106 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Lauku iela 10, Zilupe, Zilupes nov.. 

          12. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0276 

adresi: Lauku iela 10A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          13. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0226 

adresi: Lauku iela 11, Zilupe, Zilupes nov.. 

          14. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0043 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Lauku iela 12, Zilupe, Zilupes nov.. 

          15. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0120 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Lauku iela 13, Zilupe, Zilupes nov.. 

          16. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0194 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Lauku iela 14, Zilupe, Zilupes nov.. 



          17. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0204 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Lauku iela 15, Zilupe, Zilupes nov.. 

          18. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0111 

adresi: Lauku iela 16, Zilupe, Zilupes nov.. 

          19. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0121 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Lauku iela 17, Zilupe, Zilupes nov.. 

          20. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 

0046 adresi: Lauku iela 18, Zilupe, Zilupes nov.. 

          21. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0122 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Lauku iela 19, Zilupe, Zilupes nov.. 

          22. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0047 

adresi: Lauku iela 20, Zilupe, Zilupes nov.. 

          23. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0110 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Lauku iela 21, Zilupe, Zilupes nov.. 

          24. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0274 

adresi: Lauku iela 22, Zilupe, Zilupes nov.. 

          25. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0140 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Lauku iela 23, Zilupe, Zilupes nov.. 

          26. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0141 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Lauku iela 25, Zilupe, Zilupes nov.. 

          27. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0142 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Lauku iela 27, Zilupe, Zilupes nov.. 

          28. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0143 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Lauku iela 29, Zilupe, Zilupes nov.. 

          29. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0144 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Lauku iela 31, Zilupe, Zilupes nov.. 

          30. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0145 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Lauku iela 33, Zilupe, Zilupes nov.. 

          31. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0146 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Lauku iela 35, Zilupe, Zilupes nov.. 

          32. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0192 

adresi: Lauku iela 37, Zilupe, Zilupes nov.. 

          33. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0148 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Lauku iela 39, Zilupe, Zilupes nov.. 

          34. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0105 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Mednieku iela 1, Zilupe, Zilupes nov.. 

          35. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0197 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Mednieku iela 1A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          36. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0198 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Mednieku iela 1B, Zilupe, Zilupes nov.. 

          37. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0058 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Mednieku iela 2, Zilupe, Zilupes nov.. 

          38. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0227 

adresi: Mednieku iela 2A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          39. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0086 

adresi: Mednieku iela 3, Zilupe, Zilupes nov.. 

          40. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0050 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Mednieku iela 4, Zilupe, Zilupes nov.. 

          41. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0215 

adresi: Mednieku iela 4A, Zilupe, Zilupes nov.. 



          42. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0254 

adresi: Mednieku iela 5, Zilupe, Zilupes nov.. 

          43. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0104 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Mednieku iela 5A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          44. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0179 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Mednieku iela 6, Zilupe, Zilupes nov.. 

          45. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0213 

adresi: Mednieku iela 6A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          46. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0102 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Mednieku iela 7, Zilupe, Zilupes nov.. 

          47. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0103 

adresi: Mednieku iela 7A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          48. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0230 

adresi: Mednieku iela 9, Zilupe, Zilupes nov.. 

          49. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0109 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Lauku šķērsiela 1, Zilupe, Zilupes nov.. 

          50. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0234 

adresi: Lauku šķērsiela 2, Zilupe, Zilupes nov.. 

          51. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0272 

adresi: Lauku šķērsiela 3, Zilupe, Zilupes nov.. 

          52. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0191 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Lauku šķērsiela 4, Zilupe, Zilupes nov.. 

          53. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0147 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Lauku šķērsiela 5, Zilupe, Zilupes nov.. 

          54. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0196 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Lauku šķērsiela 7, Zilupe, Zilupes nov.. 

          55. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0132 

adresi: Lauku šķērsiela 9, Zilupe, Zilupes nov.. 

          56. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0025 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Dārza iela 1, Zilupe, Zilupes nov.. 

          57. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0026 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Dārza iela 2, Zilupe, Zilupes nov.. 

          58. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0084 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Dārza iela 3, Zilupe, Zilupes nov.. 

          59. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0073 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Dārza iela 4, Zilupe, Zilupes nov.. 

          60. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0027 

adresi: Dārza iela 4A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          61. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0083 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Dārza iela 5, Zilupe, Zilupes nov.. 

          62. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0028 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Dārza iela 6, Zilupe, Zilupes nov.. 

          63. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0074 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Dārza iela 7, Zilupe, Zilupes nov.. 

          64. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0029 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Dārza iela 8, Zilupe, Zilupes nov.. 

          65. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0082 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Dārza iela 9, Zilupe, Zilupes nov.. 

          66. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0001 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Dārza iela 10, Zilupe, Zilupes nov.. 



          67. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0243 

adresi: Dārza iela 10A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          68. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0081 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Dārza iela 11, Zilupe, Zilupes nov.. 

          69. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0072 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Dārza iela 12, Zilupe, Zilupes nov.. 

          70. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0080 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Dārza iela 13, Zilupe, Zilupes nov.. 

          71. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0070 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Dārza iela 14, Zilupe, Zilupes nov.. 

          72. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0303 

adresi: Dārza iela 14A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          73. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0169 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Dārza iela 15, Zilupe, Zilupes nov.. 

          74. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0235 

adresi: Dārza iela 15A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          75. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0071 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Dārza iela 16, Zilupe, Zilupes nov.. 

          76. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0030 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Dārza iela 17, Zilupe, Zilupes nov.. 

          77. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0089 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Dārza iela 18, Zilupe, Zilupes nov.. 

          78. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0221 

adresi: Dārza iela 18A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          79. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0079 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Dārza iela 19, Zilupe, Zilupes nov.. 

          80. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0057 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Dārza iela 21, Zilupe, Zilupes nov.. 

          81. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0206 

adresi: Dārza iela 21A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          82. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0069 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Dārza iela 22, Zilupe, Zilupes nov.. 

          83. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0203 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Dārza iela 22A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          84. Apstprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0252 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Dārza iela 22B, Zilupe, Zilupes nov.. 

          85. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0078 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Dārza iela 23, Zilupe, Zilupes nov.. 

          86. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0064 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Dārza iela 24, Zilupe, Zilupes nov.. 

          87. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0045 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Dārza iela 25, Zilupe, Zilupes nov.. 

          88. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0077 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Dārza iela 27, Zilupe, Zilupes nov.. 

          89. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0250 

adresi: Dārza iela 27A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          90. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0075 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Dārza iela 33, Zilupe, Zilupes nov.. 

          91. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0238 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Dārza iela 35, Zilupe, Zilupes nov.. 
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Par adrešu piešķiršanu vai apstiprināšanu Stacijas ielā, Meža ielā, Tirgus laukums un 

Liepu ielā, Zilupes pilsēta, Zilupes novads. 

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 - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, V.Ņikitins, 

L.Osipovs, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne),  PRET - nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

          1. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0314 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Stacijas iela 1, Zilupe, Zilupes nov.. 

          2. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0338 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Stacijas iela 1A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          3. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0315 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Stacijas iela 1B, Zilupe, Zilupes nov.. 

          4. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0199 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Stacijas iela 1C, Zilupe, Zilupes nov..         

          5. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0180 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Stacijas iela 2, Zilupe, Zilupes nov.. 

          6. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0037 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Stacijas iela 3, Zilupe, Zilupes nov.. 

          7. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0087 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Stacijas iela 4, Zilupe, Zilupes nov.. 

          8. Apstprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0222 

adresi: Stacijas iela 5, Zilupe, Zilupes nov.. 

          9. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0003 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Stacijas iela 6, Zilupe, Zilupes nov..         

          10. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0090 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Stacijas iela 7, Zilupe, Zilupes nov..         

          11. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0216 

adresi: Stacijas iela 8, Zilupe, Zilupes nov.. 

          12. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0091 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Stacijas iela 9, Zilupe, Zilupes nov..         

          13. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0305 

adresi: Stacijas iela 10, Zilupe, Zilupes nov.. 

          14. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0308 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Stacijas iela 10A, Zilupe, Zilupes nov..      

          15. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0092 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Stacijas iela 11, Zilupe, Zilupes nov..         

          16. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0202 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Stacijas iela 12, Zilupe, Zilupes nov..         

          17. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0217 

adresi: Stacijas iela 13, Zilupe, Zilupes nov.. 

          18. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0007 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Stacijas iela 14, Zilupe, Zilupes nov..         

          19. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0093 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Stacijas iela 15, Zilupe, Zilupes nov..         

          20. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0049 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Stacijas iela 16, Zilupe, Zilupes nov..         



          21. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0006 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Stacijas iela 17, Zilupe, Zilupes nov..         

          22. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0130 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Stacijas iela 18, Zilupe, Zilupes nov..         

          23. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0165 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Stacijas iela 19, Zilupe, Zilupes nov..         

          24. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0131 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Stacijas iela 20, Zilupe, Zilupes nov..         

          25. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0008 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Stacijas iela 21, Zilupe, Zilupes nov..         

          26. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0278 

adresi: Stacijas iela 22, Zilupe, Zilupes nov.. 

          27. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0135 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Stacijas iela 23, Zilupe, Zilupes nov..         

          28. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0136 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Stacijas iela 25, Zilupe, Zilupes nov..         

          29. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0137 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Stacijas iela 27, Zilupe, Zilupes nov..         

          30. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0138 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Stacijas iela 29, Zilupe, Zilupes nov..         

          31. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0139 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Stacijas iela 31, Zilupe, Zilupes nov..         

          32. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0051 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Stacijas iela 33, Zilupe, Zilupes nov..         

          33. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0187 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Stacijas iela 35, Zilupe, Zilupes nov..         

          34. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 

0200 adresi: Meža iela 1, Zilupe, Zilupes nov.. 

          35. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 

0042 adresi: Meža iela 2, Zilupe, Zilupes nov.. 

          36. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 

0271 adresi: Meža iela 3, Zilupe, Zilupes nov.. 

          37. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0170 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Meža iela 4, Zilupe, Zilupes nov..         

          38. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 

0251 adresi: Meža iela 5, Zilupe, Zilupes nov.. 

          39. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0237 

adresi: Meža iela 6, Zilupe, Zilupes nov.. 

          40. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0052 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Meža iela 7, Zilupe, Zilupes nov..         

          41. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0231 

adresi: Meža iela 7A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          42. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0088 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Meža iela 8, Zilupe, Zilupes nov..         

          43. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0300 

adresi: Meža iela 8A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          44. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 

0188 adresi: Meža iela 9, Zilupe, Zilupes nov.. 

          45. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0032 

adresi: Meža iela 10, Zilupe, Zilupes nov.. 



          46. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 

0186 adresi: Meža iela 11, Zilupe, Zilupes nov.. 

          47. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0232 

adresi: Meža iela 11A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          48. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0033 

adresi: Meža iela 12, Zilupe, Zilupes nov.. 

          49. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 

0214 adresi: Meža iela 13, Zilupe, Zilupes nov.. 

          50. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0032 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Meža iela 14, Zilupe, Zilupes nov..       

          51. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0036 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Meža iela 15, Zilupe, Zilupes nov..       

          52. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0005 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Meža iela 16, Zilupe, Zilupes nov..         

          53. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0097 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Meža iela 18, Zilupe, Zilupes nov..         

          54. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0096 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Meža iela 20, Zilupe, Zilupes nov..         

          55. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0253 

adresi: Meža iela 20A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          56. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0034 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Meža iela 22, Zilupe, Zilupes nov..         

          57. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0035 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Meža iela 24, Zilupe, Zilupes nov..         

          58. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0095 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Meža iela 26, Zilupe, Zilupes nov..         

          59. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0223 

adresi: Meža iela 26A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          60. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0167 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Meža iela 28, Zilupe, Zilupes nov..         

          61. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0133 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Meža iela 30, Zilupe, Zilupes nov..         

          62. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0134 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Meža iela 32, Zilupe, Zilupes nov..         

          63. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0053 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Meža iela 34, Zilupe, Zilupes nov..         

          64. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0302 

adresi: Meža iela 34A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          65. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0270 

adresi: Meža iela 36, Zilupe, Zilupes nov.. 

          66. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0304 

adresi: Tirgus laukums 1, Zilupe, Zilupes nov.. 

          67. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0183 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Tirgus laukums 4, Zilupe, Zilupes nov..       

          68. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0038 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Tirgus laukums 6, Zilupe, Zilupes nov..       

          69. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0099 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Tirgus laukums 8, Zilupe, Zilupes nov..       

          70. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0125 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Liepu iela 1, Zilupe, Zilupes nov..       



          71. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0119 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Liepu iela 2, Zilupe, Zilupes nov..       

          72. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0126 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Liepu iela 3, Zilupe, Zilupes nov..         

          73. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0225 

adresi: Liepu iela 4, Zilupe, Zilupes nov.. 

          74. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0127 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Liepu iela 5, Zilupe, Zilupes nov..         

          75. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0123 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Liepu iela 6, Zilupe, Zilupes nov..         

          76. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0128 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Liepu iela 7, Zilupe, Zilupes nov.. 

          77. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0129 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Liepu iela 7A, Zilupe, Zilupes nov..         

          78. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0124 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Liepu iela 8, Zilupe, Zilupes nov..         

          79. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0155 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Liepu iela 9, Zilupe, Zilupes nov.. 

          80. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0229 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Liepu iela 10, Zilupe, Zilupes nov.. 

          81. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0149 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Liepu iela 12, Zilupe, Zilupes nov.. 

          82. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0150 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Liepu iela 14, Zilupe, Zilupes nov.. 

          83. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0151 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Liepu iela 16, Zilupe, Zilupes nov.. 

          84. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0152 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Liepu iela 18, Zilupe, Zilupes nov.. 

          85. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0153 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Liepu iela 20, Zilupe, Zilupes nov.. 

          86. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0154 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Liepu iela 22, Zilupe, Zilupes nov.. 

          87. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 

0279 adresi: Liepu iela 24, Zilupe, Zilupes nov.. 

          88. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0108 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Amatnieku iela 1, Zilupe, Zilupes nov.. 

          89. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0041 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Amatnieku iela 2, Zilupe, Zilupes nov.. 

          90. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0107 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Amatnieku iela 3, Zilupe, Zilupes nov.. 

          91. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0002 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Amatnieku iela 4, Zilupe, Zilupes nov.. 

          92. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0044 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Amatnieku iela 5, Zilupe, Zilupes nov.. 

          93. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0094 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Amatnieku iela 6, Zilupe, Zilupes nov.. 

          94. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0218 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Amatnieku iela 7, Zilupe, Zilupes nov.. 

          95. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0004 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Amatnieku iela 8, Zilupe, Zilupes nov.. 



          96. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0117 

adresi: Amatnieku iela 9, Zilupe, Zilupes nov.. 

          97. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0195 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Amatnieku iela 10, Zilupe, Zilupes nov.. 

          98. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0116 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Amatnieku iela 11, Zilupe, Zilupes nov.. 

          99. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0277 

adresi: Amatnieku iela 11A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          100. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0193 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Amatnieku iela 12, Zilupe, Zilupes nov.. 
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Par adrešu piešķiršanu vai apstiprināšanu Lāčplēša ielā, Dzelzceļa ielā, Saules ielā, 

Policijas ielā, Mērnieku ielā un Partizāņu ielā, Zilupes pilsēta, Zilupes novads. 

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 - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, V.Ņikitins, 

L.Osipovs, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne),  PRET - nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

          1. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0234 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Lāčplēša iela 1, Zilupe, Zilupes nov.. 

          2. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0098 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Lāčplēša iela 3, Zilupe, Zilupes nov.. 

          3. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0036 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Lāčplēša iela 4, Zilupe, Zilupes nov.. 

          4. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0103 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Lāčplēša iela 5, Zilupe, Zilupes nov.. 

          5. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0037 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Lāčplēša iela 6, Zilupe, Zilupes nov.. 

          6. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0038 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Lāčplēša iela 6A, Zilupe, Zilupes nov..  

          7. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0418 

adresi: Lāčplēša iela 7, Zilupe, Zilupes nov.. 

          8. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0107 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Lāčplēša iela 8, Zilupe, Zilupes nov.. 

          9. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0323 

adresi: Lāčplēša iela 9, Zilupe, Zilupes nov.. 

          10. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0073 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Lāčplēša iela 10, Zilupe, Zilupes nov.. 

          11. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0039 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Lāčplēša iela 12, Zilupe, Zilupes nov.. 

          12. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0124 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Dzelzceļa iela 1, Zilupe, Zilupes nov.. 

          13. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0308 

adresi: Dzelzceļa iela 2, Zilupe, Zilupes nov.. 

          14. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0313 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Dzelzceļa iela 4, Zilupe, Zilupes nov.. 



          15. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0309 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Dzelzceļa iela 6, Zilupe, Zilupes nov.. 

          16. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0439 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Dzelzceļa iela 6A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          17. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0311 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Dzelzceļa iela 8, Zilupe, Zilupes nov.. 

          18. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0310 adresi: Dzelzceļa iela 10, Zilupe, Zilupes nov.. 

          19. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0104 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Saules iela 3, Zilupe, Zilupes nov.. 

          20. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0099 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Saules iela 4, Zilupe, Zilupes nov.. 

          21. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0246 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Saules iela 5, Zilupe, Zilupes nov.. 

          22. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0074 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Saules iela 6, Zilupe, Zilupes nov.. 

          23. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0236 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Saules iela 8, Zilupe, Zilupes nov.. 

          24. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0106 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Saules iela 10, Zilupe, Zilupes nov.. 

          25. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0334 

adresi: Policijas iela 1, Zilupe, Zilupes nov.. 

          26. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0109 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Policijas iela 2, Zilupe, Zilupes nov.. 

          27. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0090 adresi: Policijas iela 3, Zilupe, Zilupes nov.. 

          28. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0326 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Policijas iela 3A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          29. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0041 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Policijas iela 4, Zilupe, Zilupes nov.. 

          30. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0091 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Policijas iela 5, Zilupe, Zilupes nov.. 

          31. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0112 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Policijas iela 6, Zilupe, Zilupes nov.. 

          32. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0339 adresi: Policijas iela 7, Zilupe, Zilupes nov.. 

          33. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0340 adresi: Policijas iela 9, Zilupe, Zilupes nov.. 

          34. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0100 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Policijas iela 12, Zilupe, Zilupes nov.. 

          35. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0300 

adresi: Policijas iela 14, Zilupe, Zilupes nov.. 

          36. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0249 

adresi: Policijas iela 16, Zilupe, Zilupes nov.. 

          37. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0108 

adresi: Policijas iela 18, Zilupe, Zilupes nov.. 

          38. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0088 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Policijas iela 20, Zilupe, Zilupes nov.. 

          39. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0350 

adresi: Policijas iela 20A, Zilupe, Zilupes nov.. 



          40. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0116 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Mērnieku iela 1, Zilupe, Zilupes nov.. 

          41. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0121 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Mērnieku iela 2, Zilupe, Zilupes nov.. 

          42. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0122 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Mērnieku iela 2A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          43. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0102 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Mērnieku iela 3, Zilupe, Zilupes nov.. 

          44. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0253 adresi: Mērnieku iela 3A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          45. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0120 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Mērnieku iela 4, Zilupe, Zilupes nov.. 

          46. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0347 adresi: Mērnieku iela 4A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          47. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0022 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Mērnieku iela 5, Zilupe, Zilupes nov.. 

          48. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0023 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Mērnieku iela 6, Zilupe, Zilupes nov.. 

          49. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0307 adresi: Mērnieku iela 6A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          50. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0070 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Mērnieku iela 7, Zilupe, Zilupes nov.. 

          51. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0251 adresi: Mērnieku iela 8, Zilupe, Zilupes nov.. 

          52. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0345 

adresi: Mērnieku iela 8A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          53. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0071 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Mērnieku iela 9, Zilupe, Zilupes nov.. 

          54. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0063 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Mērnieku iela 10, Zilupe, Zilupes nov.. 

          55. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0292 

adresi: Mērnieku iela 12, Zilupe, Zilupes nov.. 

          56. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0250 

adresi: Mērnieku iela 12A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          57. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0101 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Mērnieku iela 13, Zilupe, Zilupes nov.. 

          58. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0324 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Mērnieku iela 14, Zilupe, Zilupes nov.. 

          59. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0059 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Mērnieku iela 15, Zilupe, Zilupes nov.. 

          60. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0325 adresi: Mērnieku iela 16, Zilupe, Zilupes nov.. 

          61. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0024 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Mērnieku iela 17, Zilupe, Zilupes nov.. 

          62. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0025 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Mērnieku iela 17A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          63. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0072 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Partizāņu iela 1, Zilupe, Zilupes nov.. 

          64. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0286 adresi: Partizāņu iela 2, Zilupe, Zilupes nov.. 



          65. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0051 

adresi: Partizāņu iela 4, Zilupe, Zilupes nov.. 

          66. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0045 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Partizāņu iela 5, Zilupe, Zilupes nov.. 

          67. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0040 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Partizāņu iela 9, Zilupe, Zilupes nov.. 
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Par adrešu piešķiršanu vai apstiprināšanu Domes ielā, Skaistā ielā, Robežas ielā un 

Upes ielā, Zilupes pilsēta, Zilupes novads. 

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 - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, V.Ņikitins, 

L.Osipovs, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne),  PRET - nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

          1. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0231 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Domes iela 2, Zilupe, Zilupes nov.. 

          2. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0027 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Domes iela 3, Zilupe, Zilupes nov.. 

          3. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0026 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Domes iela 4, Zilupe, Zilupes nov.. 

          4. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0110 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Domes iela 5, Zilupe, Zilupes nov.. 

          5. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0134 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Domes iela 6, Zilupe, Zilupes nov.. 

          6. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0111 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Domes iela 7, Zilupe, Zilupes nov.. 

          7. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0135 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Domes iela 8, Zilupe, Zilupes nov.. 

          8. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0333 adresi: Domes iela 9, Zilupe, Zilupes nov.. 

          9. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0136 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Domes iela 10, Zilupe, Zilupes nov.. 

          10. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0113 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Domes iela 11, Zilupe, Zilupes nov.. 

          11. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0137 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Domes iela 12, Zilupe, Zilupes nov.. 

          12. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0341 adresi: Domes iela 12A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          13. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0352 adresi: Domes iela 12B, Zilupe, Zilupes nov.. 

          14. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0078 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Domes iela 13, Zilupe, Zilupes nov.. 

          15. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0235 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Domes iela 14, Zilupe, Zilupes nov.. 

          16. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0087 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Domes iela 15, Zilupe, Zilupes nov.. 



          17. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0153 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Domes iela 16, Zilupe, Zilupes nov.. 

          18. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0086 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Domes iela 17, Zilupe, Zilupes nov.. 

          19. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0056 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Domes iela 19, Zilupe, Zilupes nov.. 

          20. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0028 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Domes iela 19A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          21. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0150 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Domes iela 19B, Zilupe, Zilupes nov.. 

          22. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0151 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Domes iela 19C, Zilupe, Zilupes nov.. 

          23. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0265 adresi: Domes iela 19D, Zilupe, Zilupes nov.. 

          24. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0029 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Domes iela 19G, Zilupe, Zilupes nov.. 

          25. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0211 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Domes iela 20, Zilupe, Zilupes nov.. 

          26. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0149 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Domes iela 21, Zilupe, Zilupes nov.. 

          27. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0210 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Domes iela 22, Zilupe, Zilupes nov.. 

          28. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0148 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Domes iela 23, Zilupe, Zilupes nov.. 

          29. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0085 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Domes iela 24, Zilupe, Zilupes nov.. 

          30. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0147 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Domes iela 25, Zilupe, Zilupes nov.. 

          31. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0146 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Domes iela 27, Zilupe, Zilupes nov.. 

          32. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0144 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Domes iela 29, Zilupe, Zilupes nov.. 

          33. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0171 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Domes iela 30, Zilupe, Zilupes nov.. 

          34. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0145 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Domes iela 31, Zilupe, Zilupes nov.. 

          35. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0227 adresi: Domes iela 32, Zilupe, Zilupes nov.. 

          36. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0143 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Domes iela 33, Zilupe, Zilupes nov.. 

          37. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0142 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Domes iela 35, Zilupe, Zilupes nov.. 

          38. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0141 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Domes iela 37, Zilupe, Zilupes nov.. 

          39. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0140 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Domes iela 39, Zilupe, Zilupes nov.. 

          40. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0139 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Domes iela 41, Zilupe, Zilupes nov.. 

          41. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0138 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Domes iela 43, Zilupe, Zilupes nov.. 



          42. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0161 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Domes iela 45, Zilupe, Zilupes nov.. 

          43. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0162 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Domes iela 47, Zilupe, Zilupes nov.. 

          44. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0030 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Domes iela 49, Zilupe, Zilupes nov.. 

          45. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0160 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Domes iela 51, Zilupe, Zilupes nov.. 

          46. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0256 

adresi: Domes iela 53, Zilupe, Zilupes nov.. 

          47. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0159 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Domes iela 55, Zilupe, Zilupes nov.. 

          48. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0158 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Domes iela 57, Zilupe, Zilupes nov.. 

          49. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0157 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Domes iela 59, Zilupe, Zilupes nov.. 

          50. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0156 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Domes iela 63, Zilupe, Zilupes nov.. 

          51. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0155 adresi: Domes iela 67, Zilupe, Zilupes nov.. 

          52. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0255 adresi: Domes iela 69, Zilupe, Zilupes nov.. 

          53. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0225 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Skaistā iela 1, Zilupe, Zilupes nov.. 

          54. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0154 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Skaistā iela 2, Zilupe, Zilupes nov.. 

          55. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0226 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Skaistā iela 3, Zilupe, Zilupes nov.. 

          56. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0267 

adresi: Skaistā iela 4, Zilupe, Zilupes nov.. 

          57. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0268 

adresi: Skaistā iela 5, Zilupe, Zilupes nov.. 

          58. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0080 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Skaistā iela 6, Zilupe, Zilupes nov.. 

          59. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0081 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Skaistā iela 8, Zilupe, Zilupes nov.. 

          60. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0223 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Skaistā iela 10, Zilupe, Zilupes nov.. 

          61. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0224 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Skaistā iela 12, Zilupe, Zilupes nov.. 

          62. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0260 adresi: Robežas iela 1, Zilupe, Zilupes nov.. 

          63. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0207 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Robežas iela 3, Zilupe, Zilupes nov.. 

          64. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0269 adresi: Robežas iela 12, Zilupe, Zilupes nov.. 

          65. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0208 adresi: Robežas iela 14, Zilupe, Zilupes nov.. 

          66. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0222 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Upes iela 1, Zilupe, Zilupes nov.. 



          67. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0266 

adresi: Upes iela 1A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          68. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0221 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Upes iela 2, Zilupe, Zilupes nov.. 
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Par adrešu piešķiršanu vai apstiprināšanu Baznīcas ielā, Tautas ielā, Skolas ielā un 

Parka ielā, Zilupes pilsēta, Zilupes novads. 

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 - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, V.Ņikitins, 

L.Osipovs, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne),  PRET - nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

          1. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0131 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Baznīcas iela 1, Zilupe, Zilupes nov.. 

          2. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0132 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Baznīcas iela 1A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          3. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0061 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Baznīcas iela 1B, Zilupe, Zilupes nov.. 

          4. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0342 adresi: Baznīcas iela 1C, Zilupe, Zilupes nov.. 

          5. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0351 adresi: Baznīcas iela 1D, Zilupe, Zilupes nov.. 

          6. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0124 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Baznīcas iela 2, Zilupe, Zilupes nov.. 

          7. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0130 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Baznīcas iela 3, Zilupe, Zilupes nov.. 

          8. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0344 adresi: Baznīcas iela 3A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          9. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0123 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Baznīcas iela 4, Zilupe, Zilupes nov.. 

          10. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0129 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Baznīcas iela 5, Zilupe, Zilupes nov.. 

          11. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0115 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Baznīcas iela 6, Zilupe, Zilupes nov.. 

          12. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0127 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Baznīcas iela 7, Zilupe, Zilupes nov.. 

          13. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0128 

adresi: Baznīcas iela 7A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          14. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0275 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Baznīcas iela 8, Zilupe, Zilupes nov.. 

          15. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0126 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Baznīcas iela 9, Zilupe, Zilupes nov.. 

          16. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0082 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Baznīcas iela 9A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          17. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0114 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Baznīcas iela 10, Zilupe, Zilupes nov.. 



          18. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0272 

adresi: Baznīcas iela 10A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          19. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0089 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Baznīcas iela 11, Zilupe, Zilupes nov.. 

          20. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0076 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Baznīcas iela 12, Zilupe, Zilupes nov.. 

          21. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0054 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Baznīcas iela 13, Zilupe, Zilupes nov.. 

          22. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0055 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Baznīcas iela 14, Zilupe, Zilupes nov.. 

          23. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0133 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Baznīcas iela 15, Zilupe, Zilupes nov.. 

          24. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0241 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Baznīcas iela 15A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          25. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0257 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Baznīcas iela 16, Zilupe, Zilupes nov.. 

          26. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0244 adresi: Baznīcas iela 17, Zilupe, Zilupes nov.. 

          27. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0035 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Baznīcas iela 20, Zilupe, Zilupes nov.. 

          28. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0273 adresi: Baznīcas iela 20A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          29. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0242 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Baznīcas iela 21, Zilupe, Zilupes nov.. 

          30. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0279 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Baznīcas iela 27, Zilupe, Zilupes nov.. 

          31. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0212 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Baznīcas iela 28, Zilupe, Zilupes nov.. 

          32. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0276 

adresi: Baznīcas iela 29, Zilupe, Zilupes nov.. 

          33. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0213 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Baznīcas iela 30, Zilupe, Zilupes nov.. 

          34. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0274 adresi: Baznīcas iela 30A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          35. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0217 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Baznīcas iela 31, Zilupe, Zilupes nov.. 

          36. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0214 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Baznīcas iela 32, Zilupe, Zilupes nov.. 

          37. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0215 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Baznīcas iela 34, Zilupe, Zilupes nov.. 

          38. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0278 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Baznīcas iela 35, Zilupe, Zilupes nov.. 

          39. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0218 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Baznīcas iela 36, Zilupe, Zilupes nov.. 

          40. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0216 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Baznīcas iela 37, Zilupe, Zilupes nov.. 

          41. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0220 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Baznīcas iela 38, Zilupe, Zilupes nov.. 

          42. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0258 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Baznīcas iela 39, Zilupe, Zilupes nov.. 



          43. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0219 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Baznīcas iela 40, Zilupe, Zilupes nov.. 

          44. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0209 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Baznīcas iela 41, Zilupe, Zilupes nov.. 

          45. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0077 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Baznīcas iela 42, Zilupe, Zilupes nov.. 

          46. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0291 

adresi: Baznīcas iela 43, Zilupe, Zilupes nov.. 

          47. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0293 

adresi: Baznīcas iela 44, Zilupe, Zilupes nov.. 

          48. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0358 

adresi: Baznīcas iela 45, Zilupe, Zilupes nov.. 

          49. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0232 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Tautas iela 1, Zilupe, Zilupes nov.. 

          50. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0281 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Tautas iela 2, Zilupe, Zilupes nov.. 

          51. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0285 

adresi: Tautas iela 4, Zilupe, Zilupes nov.. 

          52. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0096 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Sporta iela 4, Zilupe, Zilupes nov.. 

          53. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0233 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Skolas iela 1, Zilupe, Zilupes nov.. 

          54. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0031 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Skolas iela 2, Zilupe, Zilupes nov.. 

          55. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0032 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Skolas iela 2A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          56. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0163 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Skolas iela 3, Zilupe, Zilupes nov.. 

          57. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0164 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Skolas iela 4, Zilupe, Zilupes nov.. 

          58. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0033 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Skolas iela 6, Zilupe, Zilupes nov.. 

          59. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0243 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Skolas iela 10, Zilupe, Zilupes nov.. 

          60. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0165 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Skolas iela 16, Zilupe, Zilupes nov.. 

          61. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0034 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Skolas iela 20, Zilupe, Zilupes nov.. 

          62. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0180 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Parka iela 1, Zilupe, Zilupes nov.. 

          63. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0181 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Parka iela 3, Zilupe, Zilupes nov.. 

          64. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0186 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Parka iela 4, Zilupe, Zilupes nov.. 

          65. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0052 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Parka iela 5, Zilupe, Zilupes nov.. 

          66. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0053 adresi: Parka iela 5A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          67. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0187 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Parka iela 6, Zilupe, Zilupes nov.. 



          68. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0182 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Parka iela 7, Zilupe, Zilupes nov.. 

          69. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0057 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Parka iela 8, Zilupe, Zilupes nov.. 

          70. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0183 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Parka iela 9, Zilupe, Zilupes nov.. 

          71. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0188 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Parka iela 10, Zilupe, Zilupes nov.. 

          72. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0184 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Parka iela 11, Zilupe, Zilupes nov.. 

          73. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0189 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Parka iela 12, Zilupe, Zilupes nov.. 

          74. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0185 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Parka iela 13, Zilupe, Zilupes nov.. 

          75. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0190 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Parka iela 14, Zilupe, Zilupes nov.. 

          76. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0261 adresi: Parka iela 14A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          77. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0195 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Parka iela 15, Zilupe, Zilupes nov.. 

          78. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0191 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Parka iela 16, Zilupe, Zilupes nov.. 

          79. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0196 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Parka iela 17, Zilupe, Zilupes nov.. 

          80. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0192 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Parka iela 18, Zilupe, Zilupes nov.. 

          81. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0193 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Parka iela 19, Zilupe, Zilupes nov.. 

          82. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0194 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Parka iela 21, Zilupe, Zilupes nov.. 

          83. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0197 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Parka iela 29, Zilupe, Zilupes nov.. 

          84. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0198 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Parka iela 31, Zilupe, Zilupes nov.. 

          85. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0199 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Parka iela 33, Zilupe, Zilupes nov.. 

          86. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0348 adresi: Parka iela 33A, Zilupe, Zilupes nov.. 
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Par adrešu piešķiršanu vai apstiprināšanu Raiņa ielā, Pārupes ielā un Kalna ielā, 

Zilupes pilsēta, Zilupes novads. 

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 - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, V.Ņikitins, 

L.Osipovs, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne),  PRET - nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 



          1. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0105 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Raiņa iela 1, Zilupe, Zilupes nov.. 

          2. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0290 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Raiņa iela 3, Zilupe, Zilupes nov.. 

          3. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0062 adresi: Raiņa iela 5, Zilupe, Zilupes nov.. 

          4. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0247 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Raiņa iela 5A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          5. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0013 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Raiņa iela 6, Zilupe, Zilupes nov.. 

          6. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0014 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Raiņa iela 7, Zilupe, Zilupes nov.. 

          7. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0015 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Raiņa iela 9, Zilupe, Zilupes nov.. 

          8. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0248 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Raiņa iela 9A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          9. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0356 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Raiņa iela 10, Zilupe, Zilupes nov.. 

          10. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0003 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Raiņa iela 11, Zilupe, Zilupes nov.. 

          11. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0069 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Raiņa iela 12, Zilupe, Zilupes nov.. 

          12. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0353 adresi: Raiņa iela 12A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          13. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0097 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes nov.. 

          14. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0016 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Raiņa iela 13A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          15. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0117 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Raiņa iela 14, Zilupe, Zilupes nov.. 

          16. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0017 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Raiņa iela 15, Zilupe, Zilupes nov.. 

          17. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0095 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Raiņa iela 15A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          18. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0284 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Raiņa iela 16, Zilupe, Zilupes nov.. 

          19. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0018 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Raiņa iela 18, Zilupe, Zilupes nov.. 

          20. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0118 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Raiņa iela 20, Zilupe, Zilupes nov.. 

          21. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0119 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Raiņa iela 22, Zilupe, Zilupes nov.. 

          22. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0019 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Raiņa iela 24, Zilupe, Zilupes nov.. 

          23. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0020 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Raiņa iela 24A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          24. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0305 adresi: Raiņa iela 24B, Zilupe, Zilupes nov.. 

          25. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0252 

adresi: Raiņa iela 24C, Zilupe, Zilupes nov.. 



          26. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0021 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Raiņa iela 25, Zilupe, Zilupes nov.. 

          27. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0283 adresi: Raiņa iela 25A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          28. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0337 adresi: Raiņa iela 26, Zilupe, Zilupes nov.. 

          29. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0237 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Raiņa iela 27, Zilupe, Zilupes nov.. 

          30. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0093 adresi: Raiņa iela 27A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          31. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0306 

adresi: Raiņa iela 27B, Zilupe, Zilupes nov.. 

          32. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0262 

adresi: Raiņa iela 27C, Zilupe, Zilupes nov.. 

          33. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0125 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Raiņa iela 28, Zilupe, Zilupes nov.. 

          34. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0046 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Raiņa iela 29, Zilupe, Zilupes nov.. 

          35. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0230 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Raiņa iela 30, Zilupe, Zilupes nov.. 

          36. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0047 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Raiņa iela 31, Zilupe, Zilupes nov.. 

          37. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0294 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Raiņa iela 31A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          38. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0240 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Raiņa iela 32, Zilupe, Zilupes nov.. 

          39. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0357 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Raiņa iela 32A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          40. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0048 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Raiņa iela 33, Zilupe, Zilupes nov.. 

          41. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0280 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Raiņa iela 34, Zilupe, Zilupes nov.. 

          42. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0049 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Raiņa iela 35, Zilupe, Zilupes nov.. 

          43. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0238 adresi: Raiņa iela 37, Zilupe, Zilupes nov.. 

          44. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0299 

adresi: Raiņa iela 38, Zilupe, Zilupes nov.. 

          45. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0239 adresi: Raiņa iela 40, Zilupe, Zilupes nov.. 

          46. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0064 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Pārupes iela 1, Zilupe, Zilupes nov.. 

          47. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0264 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Pārupes iela 2, Zilupe, Zilupes nov.. 

          48. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0301 

adresi: Pārupes iela 2A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          49. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0065 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Pārupes iela 3, Zilupe, Zilupes nov.. 

          50. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0066 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Pārupes iela 5, Zilupe, Zilupes nov.. 



          51. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0050 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Pārupes iela 7, Zilupe, Zilupes nov.. 

          52. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0067 

adresi: Pārupes iela 11, Zilupe, Zilupes nov.. 

          53. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0068 adresi: Kalna iela 2, Zilupe, Zilupes nov.. 

          54. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0355 adresi: Kalna iela 2A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          55. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0042 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Kalna iela 3, Zilupe, Zilupes nov.. 

          56. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0289 

adresi: Kalna iela 4, Zilupe, Zilupes nov.. 

          57. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0043 adresi: Kalna iela 5, Zilupe, Zilupes nov.. 

          58. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0263 

adresi: Kalna iela 6, Zilupe, Zilupes nov.. 

          60. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0229 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi: Kalna iela 7, Zilupe, Zilupes nov.. 

          61. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0228 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi: Kalna iela 9, Zilupe, Zilupes nov.. 
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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 - 9 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs, L.Matvejenko, 

T.Semjonova, M.Meikšāne),  PRET - nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

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

            1.1.zemes vienību 2854 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot) ar 

kadastra apzīmējumu 6817 002 0324 (īpašuma kadastra numurs 6817 002 0323) 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 

pamatlīdzekļu bilancē un valdījumā.   

            1.2.zemes vienību 12401 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot) 

ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0329 (īpašuma kadastra numurs 6817 002 0331) 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 

pamatlīdzekļu bilancē un valdījumā.   

            1.3.zemes vienību 2611 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot) ar 

kadastra apzīmējumu 6817 002 0326 (īpašuma kadastra numurs 6817 002 0325) 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 

pamatlīdzekļu bilancē un valdījumā.   

            1.4.zemes vienību 1550 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot) ar 

kadastra apzīmējumu 6817 002 0334 (īpašuma kadastra numurs 6817 002 0333) 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 

pamatlīdzekļu bilancē un valdījumā.   

            1.5.zemes vienību 13681 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot) 

ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0330 (īpašuma kadastra numurs 6817 002 0332) 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 

pamatlīdzekļu bilancē un valdījumā.   

            1.6.zemes vienību 1891 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot) ar 

kadastra apzīmējumu 6817 002 0328 (īpašuma kadastra numurs 6817 002 0327) ar īpašuma 

nosaukumu Tirgus laukums, 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 „Tirgus laukums”, kas atrodas Zilupes novada 

pašvaldības pamatlīdzekļu bilancē un valdījumā.   

            1.7.zemes vienību 11057 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot) 

ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0442 (īpašuma kadastra numurs 6817 003 0203) 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 

pamatlīdzekļu bilancē un valdījumā.   

            1.8.zemes vienību 6549 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot) ar 

kadastra apzīmējumu 6817 003 0441 (īpašuma kadastra numurs 6817 003 0444) ar īpašuma 

nosaukumu Kalna 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 „Kalna iela”, kas atrodas Zilupes novada pašvaldības 

pamatlīdzekļu bilancē un valdījumā.   

            1.9.zemes vienību 1250 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot) ar 

kadastra apzīmējumu 6817 003 0440 (īpašuma kadastra numurs 6817 003 0443) ar īpašuma 

nosaukumu Pārupes 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 „Pārupes iela”, kas atrodas Zilupes novada pašvaldības 

pamatlīdzekļu bilancē un valdījumā.   

            1.10.zemes vienību 7299 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot) 

ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0335 (īpašuma kadastra numurs 6817 002 0290) ar īpašuma 

nosaukumu Dārza 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 „Dārza iela”, kas atrodas Zilupes novada pašvaldības 

pamatlīdzekļu bilancē un valdījumā.   

            1.10.zemes vienību 10065 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot) 

ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0336 (īpašuma kadastra numurs 6817 002 0337) ar īpašuma 

nosaukumu Meža 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 „Meža iela”, kas atrodas Zilupes novada pašvaldības 

pamatlīdzekļu bilancē un valdījumā.   
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Par zemes vienību atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai. 

Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS 

                                                                             
Sakarā ar to, ka xxxx līdz 2010.gada 31.maijam nav iesniegusi iesniegumu Valsts 

zemes dienesta reģionālajai struktūrvienībai lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu 

īpašumā par samaksu zemes vienībām 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 007 0032, 

1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 007 0033, 0,102 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 6884 007 0135, 0,336 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 007 0136, 1,8 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 007 0137 un 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 

007 0138 „Allas”, Pasienes pag., Zilupes nov.. Uz zemes vienībām ēku nav. 

Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” grozījumu 23.panta vienpadsmitās daļas 

1.punkts nosaka, ka persona iesniedz iesniegumu lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu 

īpašumā par samaksu Valsts zemes dienesta reģionālajai struktūrvienībai līdz 2010.gada 

31.maijam gadījumā, ja faktiskajā lietošanā esošā zemesgabala robežu plāns iesniegts 

reģistrācijai Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā līdz 2009.gada 

31.augustam.  

Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” grozījumu 25.panta pirmās daļas 3.punkts 

nosaka, ka 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 2
1
.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. 

Pasienes pagasta pašvaldība 2009.gada 1.jūnijā noslēdza lauku apvidus zemes nomas 

tipveida līgumu ar xxxx, personas kods xxxx, par zemes vienībām 0,7 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 6884 007 0032, 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 007 0033, 0,102 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 007 0135, 0,336 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 

007 0136, 1,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 007 0137 un 0,4 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 6884 007 0138 „Allas”, Pasienes pagasts. 

             Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” 23.panta vienpadsmitās daļas 

1.punktu un 25.panta 2
1
.daļu, kā arī Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību 

zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu, 

Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, 

V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs, L.Matvejenko, T.Semjonova, 

M.Meikšāne),  PRET - nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

             Atzīt, ka zemes vienības 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 007 0032, 1,3 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 007 0033, 0,102 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 

007 0135, 0,336 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 007 0136, 1,8 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 6884 007 0137 un 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 007 0138 „Allas”, 

Pasienes pag., Zilupes nov. ir piekrītošas Zilupes novada pašvaldībai. 
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Par adrešu piešķiršanu vai dzēšanu Zilupes novadā. 

Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS    

 

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

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

balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, V.Ņikitins, 

L.Osipovs, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne),  PRET - nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

            1. Dzēst adresi „Strazdiņi”, Latišonki, Pasienes pag., Zilupes nov. (kods 106313402) 

un atstāt spēkā esošu adresi „Strazdiņi”, Rieči, Pasienes pag., Zilupes nov. (kods 106366928), 

kas saistīta ar zemes vienību (kadastra apzīmējums 6884 008 0064). 

           2. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884 008 0096 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi „Jermolajevi”, Meikšāni, Pasienes pag., Zilupes nov..  

           3. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 001 0087 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi „Dzelzceļa māja 274,7. km”, Brigi, Zaļesjes pag., Zilupes nov..  

            4. Mainīt adresi „Aleks”, Kamenka, Zaļesjes pag., Zilupes nov. (kods 106329481) uz 

adresi „Aleks”, Ziļi, Zaļesjes pag., Zilupes nov., kas saistīta ar zemes vienību (kadastra 

apzīmējums 6896 002 0105). 

           5. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 004 0053 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi „Babkovi”, Marcinpole, Zaļesjes pag., Zilupes nov..  



           6. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0132 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi „Bitīte 1”, Duboviki, Zaļesjes pag., Zilupes nov..  

           7. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0116 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi „Simona 1”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov..  

           8. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0189 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi „Eglītes 1”, Ploski, Zaļesjes pag., Zilupes nov..  

           9. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 003 0171 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi „Dzelzceļa māja 282,2. km”, Belomoje, Zaļesjes pag., Zilupes nov..  

           10. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 005 0054 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi „Boļeslavs”, Lomoši, Zaļesjes pag., Zilupes nov..  

           11. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 006 0063 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi „Tērces”, Gumņišče, Zaļesjes pag., Zilupes nov..  

           12. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0114 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi „Priedītes”, Zaļesje, Zaļesjes pag., Zilupes nov. (kods 

106289482).  

           13. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0051 un ar to funkcionāli 

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

           14. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0332 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi „Vizbulītes”, Zaļesje, Zaļesjes pag., Zilupes nov. (kods 

106289755).  
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Par zemes vienību atdalīšanu no nekustāmā īpašuma, īpašuma nosaukuma un adreses 

piešķiršanu. 

Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS 

 

                                                                        1. 

            Izskatot xxxx, dzīvo „Figurka”, Kazimorova, Lauderu pag., Zilupes nov., 

22.10.2012.g. iesniegumu, reģ. 22.10.2012. ar Nr.268, par zemes vienības 25,2 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 6864 002 0060 atdalīšanu no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 

6864 002 0059 „Figurka”, Kazimirova, Lauderu pag., Zilupes nov. un īpašuma nosaukuma 

piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6864 002 0060 „Andreji”, Lauderu pag., 

Zilupes nov.. Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra 

noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs, L.Matvejenko, 

T.Semjonova, M.Meikšāne),  PRET - nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

              1. Piekrist, ka xxxx, personas kods xxxx, atdala zemes vienību 25,2 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 6864 002 0060 no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 6864 002 

0059 „Figurka”, Kazimirova, Lauderu pag., Zilupes nov..  

              2. Piešķirt nekustāmam īpašumam, kurš sastāv no zemes vienības 25,2 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 6864 002 0060, īpašuma nosaukumu „Andreji”, Lauderu pag., Zilupes 

nov.. 

                                                                       2. 

            Izskatot xxxxx, dzīvo „Figurka”, Kazimorova, Lauderu pag., Zilupes nov., 

22.10.2012.g. iesniegumu, reģ. 22.10.2012. ar Nr.268, par zemes vienības 0,3 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 6864 002 0108 atdalīšanu no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 

6864 002 0059 „Figurka”, Kazimirova, Lauderu pag., Zilupes nov., īpašuma nosaukuma 

piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6864 002 0108 „Boksi”, Lauderu pag., 

Zilupes nov. un adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6864 002 0108 un 

ar to funkcionāli saistītai ēkai „Boksi”, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov.. Pamatojoties uz 



Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 

“Adresācijas sistēmas noteikumi” 9.1.punktu, atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs, L.Matvejenko, 

T.Semjonova, M.Meikšāne),  PRET - nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

              1. Piekrist, ka xxxx, personas kods xxxx, atdala zemes vienību 0,3 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 6864 002 0108 no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 6864 002 

0059 „Figurka”, Kazimirova, Lauderu pag., Zilupes nov..  

              2. Piešķirt nekustāmam īpašumam, kurš sastāv no zemes vienības 0,3 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 6864 002 0108, īpašuma nosaukumu „Boksi”, Lauderu pag., Zilupes 

nov.. 

              3. Piešķirt zemes vienībai 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002 0108 un ar 

to funkcionāli saistītai ēkai adresi „Boksi”, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov.. 
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Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības Saistošajos noteikumos Nr.5 „Par 

2012.gada budžetu.” 

Ziņo J.BONDARENKO 

 

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu, 46.panta 

1.daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16., 17., 22.pantu un likumu „Par valsts budžetu 

2011.gadam”, atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, 

V.Sotčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne),  PRET - 

nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj: 

Apstiprināt iesniegto Saistošo noteikumu projektu Nr. 12 „ Par grozījumiem Zilupes 

novada pašvaldības Saistošajos noteikumos Nr.5 „Par 2012.gada budžetu”: 

1. Saistošos noteikumus rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūtīt Reģionālās attīstības un 

pašvaldību lietu ministrijai zināšanai. 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi 

pieejami Zilupes novada pašvaldības domes ēkā un Zaļesjes pagasta administrācijas 

ēkā, Pasienes pagasta pārvaldes ēkā un Lauderu pagasta pārvaldes ēkā. 

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr. 12 „ Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības 

Saistošajos noteikumos Nr.5 „Par 2012.gada budžetu”. 
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 Mācību centra ”FIBRA” iesnieguma izskatīšana. 

Ziņo J.VELIGURSKA  

 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja mācību centra „FIBRA”, 

Reģ.nr.42403008955, direktores xxxxx 05.10.2012. iesniegumu, reģ.18.10.2012. Nr.260, par 

apmācībām. Iesniegumā tiek lūgta atļauja noslēgt telpu nomas līgumu ar Zilupes novada 

Zilupes vidusskolu, lai īstenotu pielikumā uzskaitītās neformālās izglītības programmas un 

profesionālās pilnveides izglītības programmas. 

Izvērtējot situāciju un ņemot vērā, to, ka ar Zilupes vidusskolas direktori jautājums ir 

saskaņots, atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, 

V.Sotčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne),  PRET - 

nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj: 



1. Ļaut mācību centram „FIBRA”, Reģ.nr.42403008955, noslēgt telpu nomas līgumu ar 

Zilupes novada Zilupes vidusskolu, juridiskā adrese Skolas ielā 1, Zilupē, lai īstenotu 

pielikumā uzskaitītās mācību programmas. 

2. Domes juristei izstrādāt telpu nomas līgumu. 
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 Biedrības „Bāreņu aprūpes centrs „Kopā ar mums” iesnieguma izskatīšana. 

Ziņo O.AGAFONOVS 

 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Biedrības „Bāreņu aprūpes centrs „Kopā ar 

mums”, Reģ.nr.40008034819, adrese Biešu ielā 6, Rīgā, LV-1004, 19.10.2012. iesniegumu, 

reģ.29.10.2012.Nr.275, par nomas līguma grozījumiem. Ar lūgumu rast iespēju pārskatīt 

iepriekš minētā nomas Līguma 3.1.1.punktu samazinot maksu par nekustamā īpašuma 

nedzīvojamās telpas nomu, nosakot kopējo maksu LVL 50,00 mēnesī. 

2008.gada 01.jūlijā starp Lauderu pagasta pašvaldību un Biedrību „Bāreņu aprūpes 

centrs „Kopā ar mums” noslēgts nekustamā īpašuma nomas līgums par nekustamā īpašuma 

„Bērnudārzs” (būves kad.apzīmējums 6864-002-001) un īpašumam piesaistītā zemes gabala 

(kadastra Nr.6864-002-0311) Lauderu pagastā, Zilupes novada nomu. Īpašums tiek iznomāts, 

lai sniegtu atbalstu un sociālo palīdzību pusaudžiem un bērniem. 

No jaunā gada tiek plānots samazināt klientu skaitu organizācijas ilgstošas sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas programmā, samazināsies organizācijas kopējais 

finansējums. 

Izvērtējot situāciju, pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas  

27.punktu, atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, 

V.Sotčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne),  PRET - 

nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj: 

Noteikt Biedrībai „Bāreņu aprūpes centrs „Kopā ar mums” nomas maksu par 

nekustamā īpašuma nedzīvojamās telpas nomu no 01.11.2012. LVL 50,00 mēnesī un veikt 

izmaiņas nomas līgumā. 

Atbildīgā domes juriste xxxxx. 
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 Par uzmērītās zemes platības, lietošanas mērķa, apgrūtinājumu apstiprināšanu. 

Ziņo M.MEIKŠĀNE 

 

 Zilupes novada pašvaldības dome, pamatojoties uz LR Civillikumu, likuma „Par zemes 

lietošanu un ierīcību”, „Aizsargjoslu likumu” un SIA”Kvintesence” izgatavoto Zemes robežu 

plānu, atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, 

V.Sotčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne),  PRET - 

nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj: 

Apstiprināt zemes kopplatību 1368 kv.m. platībā, kad.nr.6817-002-0164, Brīvības ielā Nr.76,  

Zilupe, Zilupes novads. 

        1.Noteikt zemes lietojumam kopplatībā  1368 kv.m., ar kadastra Nr.6817-002-0164 

nekustāmā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus: 

1. 160201 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa (6817 002 0164 001) – 

0,0095 ha (95 kv.m.); 

2. 160201 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa ( 6817 002 0164 002) – 

0,0047 ha (47 kv.m.); 



3. 160201 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa ( 6817 002 0164 003) – 

0,0015 ha (15 kv.m.); 

4. 12050601 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar 

nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem 0,0107 ha ( 107 kv.m.); 

5. 120301 – aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija – 0,0140 ha (140 kv.m.); 

6. 161203 – pierobeža – 0,1368 ha (1368 kv.m.); 

7. 110909 – ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu – 0,0063 ha 

(63 kv.m.); 

8. 110909 ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu – 0,1368 ha 

(1368 kv.m.). 

 

2. Zemes izmantošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. (0601 kods). 
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Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu. 

Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS 
 

                                                                 1.                

             Izskatot xxxxx, dzīvo xxxx ielā 3, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov., 25.10.2012.g. 

iesniegumu par zemes vienību 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 003 0165 un 2,2 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 003 0166 Lauderu pag., Zilupes nov. piešķiršanu nomā. 

Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” grozījumu 25.panta 2
1
.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. 

             Ar Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 3.aprīļa lēmumu tika izbeigtas lietošanas 

tiesības xxxxxx uz zemes gabaliem 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 003 0165 un 

2,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 003 0166 Lauderu pag., Zilupes nov. un ieskaitīti 

rezerves zemes fondā. 

             Latvijas Republikas 2009.gada 1.janvāra likuma „Administratīvā procesa likums” 

15.panta 12.daļa nosaka, ka iestāde vai tiesa nedrīkst atteikties izlemt jautājumu, pamatojoties 

uz to, ka šis jautājums nav noregulēts ar likumu vai citu ārējo normatīvo aktu (iestāžu un tiesu 

juridiskās obstrukcijas aizliegums). Tas nedrīkst atteikties piemērot tiesību normu, 

pamatojoties uz to, ka šī tiesību norma neparedz piemērošanas mehānismu, ka tas nav pilnīgs 

vaiu nav izdoti citi normatīvie akti, kas tuvāk regulētu attiecīgās tiesību normas piemērošanu. 

Tas neattiecas tikai uz gadījumu, kad nav izveidota iestāde vai nedarbojas iestāde, kurai šī 

tiesību norma ir jāpiemēro vai citādā veidā jāpiedalās tās piemērošanā. 

             Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.214 „Par 

Zemes pārvaldības likuma koncepciju” 1.daļas 1.3.punkts paredz par rezerves zemju 

pārvaldību (koncepcijas 2.2.6.apakšpunkts) – A variantu, kurš nosaka, ka pārvaldību 

nodrošina pašvaldības.  

             Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts un 

pašvaldību zemes nomu” 3.daļas 18.3.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala iznomātājs 

pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otrajā daļā minētais lēmums par 

zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=111962
http://www.likumi.lv/doc.php?id=111962


iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka 

nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai 

iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas 

maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti, 

neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir: pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5 % 

apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

             Pamatojoties uz Latvijas Republikas 2009.gada 1.janvāra likuma 

„Administratīvais procesa likums” 15.panta 12.daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2010.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.214 „Par Zemes pārvaldības likuma koncepciju” 1.daļas 

1.3.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts 

un pašvaldību zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti 

balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, V.Ņikitins, 

L.Osipovs, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne),  PRET - nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

             1. Piešķirt xxxxx, personas kods xxxx, nomā zemes vienības 0,3 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 6864 003 0165 un 2,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 003 0166 Lauderu 

pag., Zilupes nov no 2012.gada 1.decembra līdz 2014.gada 30.novembrim bez apbūves 

tiesībām. 

             2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar xxxx, personas kods xxxx, uz zemes vienībām 0,3 

ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 003 0165 un 2,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

6864 003 0166 Lauderu pag., Zilupes nov. 

             3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala daļas kadastrālās vērtības. 

             4. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja pamatojoties uz ārējiem 

normatīvajiem aktiem tiek mainīts zemesgabala statuss. 

             5. Uzdot Zilupes novada pašvaldības juridiskai nodaļai sagatavot zemes nomas 

līgumu. 

             6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja vietniekam 

xxxxx. 

2. 

 

Izskatot xxxx, dzīvo c.Naumki, Zaļesjes pag., Zilupes nov., 22.10.2012.g. iesniegumu 

par zemes vienības 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0027 Zaļesjes pag., 

Zilupes nov. piešķiršanu nomā. 

Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” grozījumu 25.panta 2
1
.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 2009.gada 1.janvāra likuma „Administratīvā procesa likums” 

15.panta 12.daļa nosaka, ka iestāde vai tiesa nedrīkst atteikties izlemt jautājumu, pamatojoties 

uz to, ka šis jautājums nav noregulēts ar likumu vai citu ārējo normatīvo aktu (iestāžu un tiesu 

juridiskās obstrukcijas aizliegums). Tas nedrīkst atteikties piemērot tiesību normu, 

pamatojoties uz to, ka šī tiesību norma neparedz piemērošanas mehānismu, ka tas nav pilnīgs 

vai nav izdoti citi normatīvie akti, kas tuvāk regulētu attiecīgās tiesību normas piemērošanu. 

Tas neattiecas tikai uz gadījumu, kad nav izveidota iestāde vai nedarbojas iestāde, kurai šī 

tiesību norma ir jāpiemēro vai citādā veidā jāpiedalās tās piemērošanā. 

             Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.214 „Par 

Zemes pārvaldības likuma koncepciju” 1.daļas 1.3.punkts paredz par rezerves zemju 



pārvaldību (koncepcijas 2.2.6.apakšpunkts) – A variantu, kurš nosaka, ka pārvaldību 

nodrošina pašvaldības.  

             Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts un 

pašvaldību zemes nomu” 3.daļas 18.3.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala iznomātājs 

pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otrajā daļā minētais lēmums par 

zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala 

iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka 

nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai 

iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas 

maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti, 

neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir: pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5 % 

apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

             Pamatojoties uz Latvijas Republikas 2009.gada 1.janvāra likuma 

„Administratīvais procesa likums” 15.panta 12.daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2010.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.214 „Par Zemes pārvaldības likuma koncepciju” 1.daļas 

1.3.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts 

un pašvaldību zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti 

balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, V.Ņikitins, 

L.Osipovs, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne),  PRET - nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

             1. Piešķirt xxxxx, personas kods xxxx, nomā zemes vienības 0,6 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 6896 008 0027 Zaļesjes pagasts, Zilupes novads no 2013.gada 2.janvāra līdz 

2014.gada 30.decembrim bez apbūves tiesībām. 

             2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar xxxx, personas kods xxxx, uz zemes vienībām 0,6 

ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0027 Zaļesjes pagasts, Zilupes novads. 

             3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala daļas kadastrālās vērtības. 

             4. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja pamatojoties uz ārējiem 

normatīvajiem aktiem tiek mainīts zemesgabala statuss. 

             5. Uzdot Zilupes novada pašvaldības juridiskai nodaļai sagatavot zemes nomas 

līgumu. 

             6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja vietniekam 

xxxx. 

3. 

 

Izskatot xxxx, dzīvo c.Šuškova, Pasienes pagasts, Zilupes novads, 22.10.2012.g. 

iesniegumu par zemes vienību 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 007 0131 un 0,4 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 6884-007-0204 Pasienes pag., Zilupes nov. piešķiršanu nomā. 

Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” grozījumu 25.panta 2
1
.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 2009.gada 1.janvāra likuma „Administratīvā procesa likums” 

15.panta 12.daļa nosaka, ka iestāde vai tiesa nedrīkst atteikties izlemt jautājumu, pamatojoties 

uz to, ka šis jautājums nav noregulēts ar likumu vai citu ārējo normatīvo aktu (iestāžu un tiesu 

juridiskās obstrukcijas aizliegums). Tas nedrīkst atteikties piemērot tiesību normu, 

pamatojoties uz to, ka šī tiesību norma neparedz piemērošanas mehānismu, ka tas nav pilnīgs 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=111962
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vai nav izdoti citi normatīvie akti, kas tuvāk regulētu attiecīgās tiesību normas piemērošanu. 

Tas neattiecas tikai uz gadījumu, kad nav izveidota iestāde vai nedarbojas iestāde, kurai šī 

tiesību norma ir jāpiemēro vai citādā veidā jāpiedalās tās piemērošanā. 

             Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.214 „Par 

Zemes pārvaldības likuma koncepciju” 1.daļas 1.3.punkts paredz par rezerves zemju 

pārvaldību (koncepcijas 2.2.6.apakšpunkts) – A variantu, kurš nosaka, ka pārvaldību 

nodrošina pašvaldības.  

             Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts un 

pašvaldību zemes nomu” 3.daļas 18.3.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala iznomātājs 

pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otrajā daļā minētais lēmums par 

zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala 

iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka 

nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai 

iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas 

maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti, 

neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir: pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5 % 

apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

             Pamatojoties uz Latvijas Republikas 2009.gada 1.janvāra likuma 

„Administratīvais procesa likums” 15.panta 12.daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2010.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.214 „Par Zemes pārvaldības likuma koncepciju” 1.daļas 

1.3.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts 

un pašvaldību zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti 

balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, V.Ņikitins, 

L.Osipovs, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne),  PRET - nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

             1. Piešķirt xxxx, personas kods xxxx, nomā zemes vienības 0,5 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 6884 007 0131 un 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 007 0204 

Pasienes pagasts, Zilupes novads no 2013.gada 2.janvāra līdz 2014.gada 30.decembrim bez 

apbūves tiesībām. 

             2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar xxxx, personas kods xxxx, uz zemes vienībām 0,5 

ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 007 0131 un 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

6884 007 0204 Pasienes pagasts, Zilupes novads. 

             3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala daļas kadastrālās vērtības. 

             4. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja pamatojoties uz ārējiem 

normatīvajiem aktiem tiek mainīts zemesgabala statuss. 

             5. Uzdot Zilupes novada pašvaldības juridiskai nodaļai sagatavot zemes nomas 

līgumu. 

             6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja vietniekam 

xxxx. 
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Par SIA „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centra” pamatkapitāla daļu 

palielināšanu. 

Ziņo J.BONDARENKO 

 

Izskatot jautājumu par SIA „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centra” Reģ. 

Nr.40003257677, pamatkapitāla daļu palielināšanu, ieguldot pamatkapitālā Zilupes novada 

pašvaldības kustāmo mantu – ūdens sildāmo katlu  AK-300, 
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ņemot vērā to, ka ūdens sildāmais katls nepieciešams SIA „Zilupes veselības un sociālās 

aprūpes centra”  apkures nodrošināšanai, un  Zilupes novada pašvaldība ir SIA „Zilupes 

veselības un sociālās aprūpes centra”  100 % daļu turētājs, un SIA „Dzieti” Zilupes novada 

pašvaldībai iesniegto ūdens sildāmo katla  AK-300 novērtējumu, kas noteikts LVL 1800, un 

vērtēšanas komisijas sniegto vērtēšanas atzinumu (pielikumā), 

vadoties no Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 4.punktu, 

6.panta otro daļu, 8.panta ceturto, piekto un sesto daļām, un likuma „Par valsts un pašvaldību 

kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 42.pantu un 43.panta pirmās daļas 1.punktu, otro, trešo 

un ceturto daļas, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmo daļu un 15.panta septīto 

daļu, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, 

V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs, L.Matvejenko, T.Semjonova, 

M.Meikšāne),  PRET - nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

1. Apstiprināt ūdens sildāmo katla  AK-300 vērtību LVL 1800 apmērā. 

2. Atsavināt Zilupes novada pašvaldības īpašumā esošo kustāmo mantu - ūdens sildāmo 

katlu  AK-300 LVL 1800 vērtībā, ieguldot to SIA „Zilupes veselības un sociālās aprūpes 

centra” pamatkapitālā attiecīgi palielinot daļu skaitu uzņēmumā pamatkapitālā. 

3. Uzdod SIA „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centram” nosūtīt Komercreģistram 

pieteikumu par daļu iegādi.  

 

 

26& 

 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai. 

Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS   

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustāmā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 

un maiņas kārtība” 17.4.punktu, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 9 

deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs, 

L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne),  PRET - nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

 1. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0286 platībā 4458 kv.m Partizāņu ielā 2, Zilupē, Zilupes nov. no koda 0908 (pārējo 

sabiedriskās objektu apbūve) uz kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas 

rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma 

pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa). 

 

                                                                          27& 
 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0286 nepieciešamību Zilupes 

novada pašvaldības funkciju īstenošanai. 

Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS 

 

Sakarā ar to, ka zemes gabals 4458 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0286 Partizānu ielā 2, Zilupē, Zilupes nov. ir nepieciešams atpūtas vietu ierīkošanai, zaļās 

zonas uzturēšanai un gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, un sanitāro 

tīrību, kas ir pašvaldības autonomā funkcija. 

Zilupes pilsētas teritoriālplānojumā, kurš apstiprināts ar Zilupes novada domes sēdes 

2006.gada lēmumu (protokols Nr.11.1.§) „Par teritorijas plānojuma apstiprināšanu”, zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0286 Partizāņu ielā 2, Zilupē, Zilupes nov. ir 

paredzēta pludmales ierīkošanai atpūtas vietu un zaļās zonas ierīkošanai. 



            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 

pašvaldībai ir šāda autonomā funkcija: gādāt par savas administratīvās teritorijas 

labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un 

uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; 

parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšana 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” 4
1
.panta otrās daļas 5.punkts nosaka, 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 un Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
.panta otrās daļas 5.punktu, Zilupes novada 

pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, 

S.Fenčenko, V.Sotčenko, V.Ņikitins, L.Osipovs, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne),  

PRET - nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

           1. Zemes gabals 4458 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot) ar 

kadastra apzīmējumu 6817 003 0286 Partizāņu ielā 2, Zilupē, Zilupes nov. ir nepieciešams 

Zilupes novada pašvaldības funkciju īstenošanai – publisko atpūtas vietu ierīkošanai, zaļās 

zonas ierīkošanai un uzturēšanai un lai gādātu par savas administratīvās teritorijas 

labiekārtošanu, un sanitāro tīrību. 

           2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos, zaudē spēku Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 

3.aprīļa lēmums (protokols Nr.4.16.&) „Par zemes gabalu ieskaitīšanu rezerves zemes fondā” 

8.punkts. 
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Par bezcerīgu parādu norakstīšanu. 

Ziņo M.MEIKŠANE 

 

Izvērtējot iesniegto informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādiem Zaļesjes  

pagastā sekojošām fiziskām personām xxx un xxx, tika konstatēts:  

1. xxx nekustamā īpašuma nodokļa parāds sastāda 57,64 Ls. xxx miris 2007.gadā. 

Mantinieki nav pieteikušies. 



2. xxxx nekustamā īpašuma nodokļa parāds sastāda 16,52 Ls. xxx mirusi 2009.gadā. 

Mantinieki nav pieteikušies. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 

Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto 

grāmatvedības uzskaiti” 99.punktu, kas nosaka, ka „budžeta iestāde katrā pārskata datumā 

novērtē, vai pastāv objektīvi pierādījumi prasību un samaksāto avansu saņemšanai, izvērtējot 

(ja tas ir iespējams) 43 katru parādnieku un katru darījumu, 100.punktu, kas nosaka, ka „prasības, 

kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir 

pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no budžeta iestādes bilances, norakstot no 

nedrošiem (šaubīgiem) parādiem izveidotajiem uzkrājumiem vai iekļaujot pārējos izdevumos, ja 

uzkrājumu summa nav pietiekama vai ja uzkrājumi nav izveidoti, Zilupes novada pašvaldības 

dome balstoties uz Finanšu komitejas ieteikumu, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti 

balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, V.Ņikitins, 

L.Osipovs, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne),  PRET - nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. Norakstīt nekustamā īpašuma nodokļa parādus: 

 xxxxx  57,64 Ls 

 xxxxx     16,52 Ls 

2. Turpmāk grāmatvedībai neveikt nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu par 

zemes kad.nr. 

 6896-002-0075; 

 6896-004-0046. 
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Par audzēkņu atbrīvošanu no vecāku līdzfinansējuma Zilupes MMS. 

Ziņo T.SEMJONOVA 

 

Izskatot Zilupes Mūzikas un mākslas skolas direktores V.Doreiko-Sinkevičas 29.10.2012. 

iesniegumu, reģistrēts 30.10.2012. nr.279 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 - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Ņikitins, S.Fenčenko, 

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

nav, nolemj: 

Atbrīvot no vecāku līdzfinansējuma: 

1. programmā „Vizuāli plastiskā māksla” (20V211 00) 2 audzēkņus, kurām ir piešķirts 

trūcīgās ģimenes statuss. (Saraksts pielikumā) 

2. programma “Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle” (20V 212 01) 1 audzēkņus, 

kuriem ir piešķirts trūcīgās ģimenes statuss. (Saraksts pielikumā). 
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Par izlietoto spuldžu pieņemšanas punktiem Zilupes novadā un tā apkārtnē. 

Ziņo V.VAĻDENS 

 

 Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja un izanalizēja SIA „Ekogaisma” sniegto 

informāciju, ka pašvaldības uzņēmumiem un iedzīvotājiem iespējams bez maksas nodot 

izlietotās gāzizlādes jeb ekonomiskās spuldzes SIA”Ekogaisma” sadarbības partneru 

SIA”ATITA” pieņemšanas punktā Dzelzceļa ielā 8, Ludza. 



Tomēr ņemot vērā, ka spuldžu pieņemšanas punkti ne vienmēr atrodas iedzīvotājiem ērti 

pieejamās vietās, tiek piedāvāts pašvaldībai iedzīvotāju apkalpošanas centrā vai kādā citā 

vietā izvietot kartona kasti darbinieku un /vai apmeklētāju mājsaimniecībās izlietoto 

ekonomisko spuldžu savākšanu un īslaicīgai uzglabāšanai. Kasti un tās apkalpošanu (tukšās 

kastes piegādi, pilnās apmaiņu pret tukšu) SIA „Ekogaisma” nodrošinās bez maksas. 

 Zilupes novada pašvaldības dome, balstoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otro 

apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Ņikitins, 

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

ATTURAS - nav, nolemj: 

1. Turpināt sadarbību ar SIA ”Ekogaisma”. 

 

 

 

Domes 14.sēde slēgta plkst. 15.00 

 

Sēdi vadīja                                                                                    O.Agafonovs 

 

Protokolēja                                                                                   A.Borsuka 

 


