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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. 16 
Zilupē                                                                    2012.gada 30.novembrī 

 

Sēde sasaukta plkst. 13.00 

Sēdi atklāj plkst. 13.00 

 

Sēdes darba kārtība: 

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

         31.10.2012. – 30.11.2012. 

2. Par transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanu. 

3. Par aicinājumu atbalstīt dzejnieka Ojāra Vācieša piemiņas vietas izveidei. 

4. Zilupes novada pašvaldības Centralizētās grāmatvedības nolikuma 

    apstiprināšana. 

5. VAS ”Privatizācijas aģentūra” iesnieguma izskatīšana. 

6. Par biedrības „Latgales reģiona attīstības aģentūra” biedru naudām. 

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

    Zilupes novada pašvaldības funkciju īstenošanai. 

8. Par precizējumiem pašvaldības domes 30.10.2012. 8& lēmumā „”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 uzmērītās zemes platības, lietošanas mērķa un apgrūtinājumu  

    apstiprināšanu. 

10. Par adrešu piešķiršanu ēkām Zilupes pilsētā, Zilupes novads. 

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

12. Iesniegumu par piedalīšanos nodokļa atbalsta pasākumā izskatīšana. 

13. Par nekustamā īpašuma Latgales ielā 17a, Zilupē, atsavināšanu izsolē. 

14. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. 



15. Par nepamatoti uzskaitīto NĪN iedzīvotājiem. 

16. Par zemes platību apstiprināšanu. 

17. Par ciemu teritoriju robežu apstiprināšanu Zilupes novada Lauderu pagastā. 

18. Par divu un vairāku zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes gabalam. 

19. Iestāžu vadītāju iesniegumu izskatīšana. 

20. Par precizējumu 30.10.2012.domes lēmumā „Par zemes vienību atdalīšanu  

      no nekustāmā īpašuma, īpašuma nosaukuma un adreses piešķiršanu”. 

21. Par precizējumu 30.10.2012.domes lēmumā „Par uzmērītās zemes platības,  

      lietošanas mērķa, apgrūtinājuma apstiprināšanu.” 

22. Par pilnīgas nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un krājumu  

      inventarizācijas izvešanu. 

23. Par adrešu piešķiršanu vai apstiprināšanu Zilupes novadā. 

24. Rīgas brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fonda iesnieguma  

      izskatīšana. 
 

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētājs                                     Oļegs AGAFONOVS                   

Protokolē –  Aina Borsuka 

Piedalās –  

Deputāti: Vitālijs VAĻDENS 

                Taisa SEMJONOVA 

                Marija MEIKŠĀNE 

                Vladimirs ŅIKITINS 

                Ludmila MATVEJENKO  

                Vasīlijs SOTČENKO 

                Sergejs FENČENKO 

                Nikolajs JEFIMOVS  

                Sergejs VANZOVIČS  

Pieaicināti:  

Galvenā grāmatvede Jana BONDARENKO 

Saimniecības vadītāja Biruta ČEBOTARE 

Sociālā dienesta vadītāja Jeļena VOITKEVIČA 

Nepiedalās- 

Deputāts Rihards MIŠĶINS – miris 

               Gunārs SMUĻKO – avārijas izsaukumā 

               Leonīds OSIPOVS - slims 

 

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

  Atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, 

N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, S.Vanzovičs),  PRET - 

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

apstiprināta. 

1& 

 

Pārskats par paveikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu no 31.10.2012. – 

30.11.2012. 

Ziņo: priekšsēdētājs O.AGAFONOVS 

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

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

M.Meikšāne, S.Vanzovičs, N.Jefimovs),  PRET - nav, ATTURAS – nav, nolemj: 



Pieņemt zināšanai: domes priekšsēdētāja pārskatu par paveikto darbu un domes 

lēmumu izpildes gaitu no 31.10.2012. – 30.11.2012.  

 

2& 

 

 Par transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanu. 

Ziņo V.VAĻDENS 

 
 Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Valsts akciju sabiedrības „Latvijas 

Dzelzceļš” 26.10.2012.iesniegumu, reģ.01.11.2012. Nr.1568 „Par  transportlīdzekļa piespiedu 

pārvietošanu”. Savā iesniegumā viņi lūdz pieņemt lēmumu par transportlīdzekļa atzīšanu par 

ilgstoši atstātu uz ceļa un pārvietot minēto transportlīdzekli piespiedu kārtā, novietojot to 

speciālā stāvvietā. Kopš 2008.gada janvāra VAS ”Latvijas Dzelzceļš” Zilupes stacijas 

teritorijā ir pamesta automašīna TOYOTA LAND CRUISER VX ar Krievijas valsts numuru 

TBK 43777, kuras īpašnieks nav zināms. Automašīna atrodas sliktā tehniskā stāvoklī, var 

izraisīt ugunsgrēku, kā arī atrodas Zilupes dzelzceļa stacijas teritorijā un traucē spectehnikas 

kustībai. 

Izvērtējot situāciju, balstoties uz Zilupes novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem 

„Par transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanas uz speciālu stāvvietu un transportlīdzekļu 

glabāšanas speciālā stāvvietā maksu un maksāšanas kārtību”, Zilupes novada pašvaldības 

dome, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, 

V.Sotčenko, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, S.Vanzovičs, 

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

Ieteikt Valsts akciju sabiedrībai „Latvijas Dzelzceļš” sazināties ar 

Transportlīdzekļu piespiedu pārvietošanas firmu „V.Alans”. 
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Par aicinājumu atbalstīt dzejnieka Ojāra Vācieša piemiņas vietas izveidei. 

Ziņo T.SEMJONOVA 

 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Carnikovas novada domes 14.11.2012. 

aicinājumu, saņemts 20.11.2012.,reģ.nr.1693, atbalstīt dzejnieka Ojāra Vācieša piemiņas 

vietas izveidi, tādējādi izrādot cieņu dzejnieka nozīmīgajam veikumam dzīves laikā, 

vienlaicīgi radot estētiski sakārtotu vides ainavu un kultūrvēsturisku nozīmi. 

Izvērtējot pašvaldības domes finansiālās iespējas, balstoties uz Finanšu komitejas 

29.11.2012.ieteikumu,  Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 10 

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

T.Semjonova, M.Meikšāne, S.Vanzovičs, N.Jefimovs),  PRET - nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

Vēlreiz izvērtēt šo Carnikovas novada ieceri plānojot pašvaldības budžetu 2013.gadam. 
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Zilupes novada pašvaldības Centralizētās grāmatvedības nolikuma apstiprināšana. 

Ziņo J.BONDARENKO 

 

Zilupes novada pašvaldības dome pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. punktu, Finanšu komitejas 29.11.2012.ieteikumu, 

atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, 



V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, S.Vanzovičs, N.Jefimovs),  PRET - 

nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības centralizētas grāmatvedības nolikumu. 

Pielikumā: nolikums uz 6 lpp. 
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VAS ”Privatizācijas aģentūra” iesnieguma izskatīšana. 

Ziņo B.ČEBOTARE 

 
 Izskatot Valsts Akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” 20.09.2011.piedāvājumu 

pārņemt Zilupes novada pašvaldības īpašumā: 

1/ nekustamo īpašumu (viendzīvokļa dzīvojamo māju) „Dzelzceļa māja 274,7 km”, Zaļesjes 

pagastā, Zilupes novadā; 

2/ valsts dzīvokļu īpašumus Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4 dzīvojamā mājā „Dzelzceļa māja 274,6 km, 

Zaļesjes pagasts, Zilupes novadā; 

Pamatojoties uz likuma ”Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 

Pārejas noteikumu 21.punktu valsts dzīvojamās mājas, kā arī dzīvojamās mājas valsts 

īpašumā esošie dzīvokļi un nedzīvojamās telpas, par kuru privatizēšanu nav noslēgti pirkuma 

līgumi un kuras nav nodotas īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai (turpmāk – 

dzīvojamās mājas neprivatizētā daļa), Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tiek nodotas to 

pilsētu ( novadu) pašvaldību īpašumā, kuru administratīvajā teritorijā attiecīgās mājas atrodas. 

Kopā ar dzīvojamās mājas neprivatizēto daļu pašvaldībai var tikt nodotas arī šā likuma 

50.panta septītajā daļā minētais pienākums pārvaldīt un apsaimniekot dzīvojamo māju līdz tās 

pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku 

savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ja par to ir panākt vienošanās ar attiecīgo republikas 

pilsētas vai novada pašvaldību, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 10 

deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Ņikitins, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne, 

L.Matvejenko, S.Fenčenko, S.Vanzovičs, V.Sotčenko), PRET - nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

 Nepārņemt pašvaldības īpašumā uzskaitītās piedāvājumā valsts dzīvojamo māju 

neprivatizētās daļas.  
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Par biedrības „Latgales reģiona attīstības aģentūra” biedru naudām. 

Ziņo V.VAĻDENS  

 

1. Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Latgales reģiona attīstības aģentūras 

16.11.2012. lūgumu, saņemts 23.11.2012. reģ.nr.1717, pieņemt lēmumu par biedru naudas 

paredzēšanu 2013.gada budžetā 1 117 LVL apjomā, saskaņā ar pielikumu Nr.1 „Latgales 

reģiona pašvaldību biedru naudas sadalījums 2013.gadā.” 

Izvērtējot situāciju, balstoties uz finanšu komitejas 29.11.2012.ieteikumu, Zilupes 

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

V.Ņikitins, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne, L.Matvejenko, S.Fenčenko, S.Vanzovičs, 

V.Sotčenko), PRET - nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

Plānojot pašvaldības domes budžetu 2013.gadam vēlreiz izskatīt un izvērtē  Latgales reģiona 

attīstības aģentūras 16.11.2012. lūgumu. 

2. Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Latgales reģiona attīstības aģentūras 

27.11.2012. lūgumu, saņemts 28.11.2012., reģ.nr.1745, pieņemt lēmumu par finansējumu 

Latgales reģiona dalībai tūrisma izstādēs 2013.gadā un Latgales tūrisma koordinācijas nodaļas 

funkcionēšanas nodrošināšanai. Pamatojoties uz piestādīto pielikumu Nr. 2 Zilupes novadam 

līdzfinansējums sastāda 549,- Ls. 



Izvērtējot situāciju, balstoties uz finanšu komitejas 29.11.2012.sēdes ieteikumu,  

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

V.Vaļdens, V.Ņikitins, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne, L.Matvejenko, S.Fenčenko, 

S.Vanzovičs, V.Sotčenko), PRET - nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

Plānojot pašvaldības domes budžetu 2013.gadam vēlreiz izskatīt un izvērtē  Latgales reģiona 

attīstības aģentūras 27.11.2012. lūgumu. 
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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 sāda 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 - 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, 



V.Ņikitins, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne, L.Matvejenko, S.Fenčenko, S.Vanzovičs, 

V.Sotčenko), 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 piekrītošs 

Zilupes novada pašvaldībai, kas ir nepieciešams Zilupes novada pašvaldības funkciju 

īstenošanai – publisko atpūtas vietu ierīkošanai, zaļās zonas ierīkošanai un uzturēšanai un 

gādāt 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. 

8& 

 

 Par precizējumiem pašvaldības domes 30.10.2012. 8& lēmumā „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 

 

Sakarā ar to, ka ir radušās pašvaldības domes 30.10.2012.protokols Nr.14, 8& lēmuma 

114., 127., 157. punktā neprecizitātes, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: 

PAR - 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, N.Jefimovs, 

V.Ņikitins, S.Vanzovičs, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne), PRET - nav, 

ATTURAS, nolemj: 

Veikt precizējumus pašvaldības domes 30.10.2012. protokols 14,8& lēmuma „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” 114., 127., 

157. punktā. 

114., 127., 157.punktu lasīt jaunā redakcijā: 

114. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0047 un ar to 

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

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

0229 adresi: Purvu iela 2, Zilupe, Zilupes nov.. 

157. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0182 

adresi: Bērzu iela 23, Zilupe, Zilupes nov.. 

 

                                                                       9& 
 

Par uzmērītās zemes platības, lietošanas mērķa un apgrūtinājumu apstiprināšanu. 

Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS 

                                                                                                               

           Ar Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 28.maija lēmumu (protokols 

Nr.7.10.&) „Par zemes gabalu atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai” tika 

atzīts, ka zemes gabals 7216 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0309 Dzelzceļa 

ielā 4, Zilupē, Zilupes novads (tagad Dzelzceļa ielā 6, Zilupē, Zilupes novads) ir piekrītošs 

Zilupes novada pašvaldībai, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta 2.punktu un Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4
1
.panta otrās daļas 5.punktu. SIA 

„Kvintesence” (reģistrācijas Nr.42403023757) 2012.gadā veicot zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 6817 003 0309 Dzelzceļa ielā 6, Zilupē, Zilupes novads uzmērīšanu, tika 

noteikta zemes gabala platība 7216 kv.m. Pamatojoties uz SIA „Kvintesence” sagatavotajiem 

zemes lietošanas dokumentiem (zemes gabala Dzelzceļa ielā 6, Zilupē, Zilupes novads plāns 

mērogā 1:1 000), Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti 



(O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Ņikitins, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne, 

L.Matvejenko, S.Fenčenko, S.Vanzovičs, V.Sotčenko), PRET - nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

            1. Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, 

piekrītošā zemes gabala robežu noteikšanas aktu un plānu 7216 kv.m platībā ar kadastra 

apzīmējumu 6817 003 0309 (īpašuma kadastra numurs 6817 003 0309) Dzelzceļa ielā 6, 

Zilupē, Zilupes nov.. Zemes lietošanas mērķis ar 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. 

            2. Apstiprināt zemes gabalam Dzelzceļa ielā 6, Zilupē, Zilupes nov. apgrūtinājumus: 

            2.1.aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0,0461 ha,             

            2.2.aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju – 0,0445 ha, 

            2.2.aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar 

nominālo spriegumu 20 kV – 0,0564 ha. 
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Par adrešu piešķiršanu ēkām Zilupes pilsētā, 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 - 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Ņikitins, T.Semjonova, 

N.Jefimovs, M.Meikšāne, L.Matvejenko, S.Fenčenko, S.Vanzovičs, V.Sotčenko), PRET - 

nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

1. Ēkai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0003 005 piešķirt adresi: Stacijas iela 6A, 

Zilupe, Zilupes nov.. 

2. Ēkām ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0003 006, 007, 008, 009 piešķirt adresi: 

Stacijas iela 6B, Zilupe, Zilupes nov.. 

3. Ēkai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0187 002 piešķirt adresi: Stacijas iela 35A, 

Zilupe, Zilupes nov.. 

4. Ēkai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0187 003 piešķirt adresi: Stacijas iela35B, 

Zilupe, Zilupes nov.. 

5. Ēkai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0170 002 piešķirt adresi: Meža iela 4B, Zilupe, 

Zilupes nov.. 

6. Ēkām ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0170 003 un 004 piešķirt adresi: Meža iela 

4A, Zilupe, Zilupes nov.. 

7. Ēkām ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0134 001, 002, 003 un 004 piešķirt adresi: 

Sila iela 12A, Zilupe, Zilupes nov.. 

8. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0207 un ar to 

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

9. Likvidēt un izslēgt no Valsts adrešu reģistra adreses objektu Robežas iela 3, Zilupe, 

Zilupes nov.. 

10. Likvidēt un izslēgt no Valsts adrešu reģistra adreses objektu Stacijas iela 2, Zilupe, 

Zilupes nov.. 

11. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0069 un ēkām ar kadastra 

apzīmējumu 6817 002 0069 001, 002, 003 apstiprināt adresi: Dārzu iela 22, Zilupe, 

Zilupes nov.. 

12. Ēkām ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0069 004, 005, 006 apstiprināt adresi: Lauku 

iela 1A, Zilupe, Zilupes nov.. 
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 Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu. 

Ziņo M.MEIKŠĀNE 

 

11.1. ar xxxxx 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja, xxxx 14.05.2012., reģ. Nr.96, iesniegumu par 

zemes nomas tiesību piešķiršanu uz zemes gabalu 600 kv.m. platība, kad.nr.6817-002-0221.  

           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 - 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Ņikitins, T.Semjonova, 

N.Jefimovs, M.Meikšāne, L.Matvejenko, S.Fenčenko, S.Vanzovičs, V.Sotčenko), PRET - 

nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

             1. Piešķirt xxxx, personas kods xxxx, nomā zemes vienību 600 kv.m platībā ar 

kadastra apzīmējumu 6817 002 0221 Brīvības ielā 8a, 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 600  

kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0221 Brīvības ielā 8a, 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 

xxxx. 
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11.2. ar xxxxxxxx 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja, xxxxx 18.10.2012., reģ. Nr.266, iesniegumu par 

zemes nomas tiesību piešķiršanu uz zemes gabalu 13,1 ha platība, kad.nr.6896-005-0165.  

           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 - 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Ņikitins, T.Semjonova, 

N.Jefimovs, M.Meikšāne, L.Matvejenko, S.Fenčenko, S.Vanzovičs, V.Sotčenko), PRET - 

nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

             1. Piešķirt xxxxx, personas kods xxxxx, nomā zemes vienību 13,1 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 6896 005 0165 c.Rabova, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads no 

2013.gada 2.janvāra līdz 2014.gada 30.decembrim bez apbūves tiesībām. 

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

13,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 005 0165 c.Rabova, 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 

xxxxx. 

 

11.3. ar xxxxxx 
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Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja, xxxxx 18.10.2012., reģ. Nr.265, iesniegumu par 

zemes nomas tiesību piešķiršanu uz zemes gabalu 2,0 ha platība, kad.nr.6896-005-0188.  

           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 - 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Ņikitins, T.Semjonova, 

N.Jefimovs, M.Meikšāne, L.Matvejenko, S.Fenčenko, S.Vanzovičs, V.Sotčenko), PRET - 

nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

             1. Piešķirt xxxxx, personas kods xxxxx, nomā zemes vienību 2,0 ha  platībā ar 

kadastra apzīmējumu 6896 005 0188 c.Lomaši, 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 xxxxx , uz zemes vienību 2,0 

ha  platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 005 0188 c.Lomaši, 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 

xxxxx. 

 

 

11.4. ar xxxxxx 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja, xxxxx 31.10.2012., reģ. Nr.286, iesniegumu par 

zemes nomas tiesību piešķiršanu uz zemes gabalu 2,2 ha platība, kad.nr.6884-005-0051.  
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           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 - 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Ņikitins, T.Semjonova, 

N.Jefimovs, M.Meikšāne, L.Matvejenko, S.Fenčenko, S.Vanzovičs, V.Sotčenko), PRET - 

nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

             1. Piešķirt xxxx, personas kods xxxxx, nomā zemes vienību 2,2 ha  platībā ar kadastra 

apzīmējumu 6884 005 0051 c.Biksi, 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 vienību 2,2 

ha  platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 005 0051 c.Biksi, 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 

xxxxx. 

 

 

 

11.5. ar xxxxx 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja, xxxx 06.11.2012., reģ. Nr.287, iesniegumu par 

zemes nomas tiesību piešķiršanu uz zemes gabalu 0,9 ha platība, kad.nr.6884-007-0158.  

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

15.panta 12.daļa nosaka, ka iestāde vai tiesa nedrīkst atteikties izlemt jautājumu, pamatojoties 
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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 - 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Ņikitins, T.Semjonova, 

N.Jefimovs, M.Meikšāne, L.Matvejenko, S.Fenčenko, S.Vanzovičs, V.Sotčenko), PRET - 

nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

             1. Piešķirt xxxx, personas kods xxxxx, nomā zemes vienību 0,9 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 6884 007 0158 c.Šuškova, 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 xxxxx, uz zemes vienību 0,9 

ha  platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 007 0158 c.Šuškova, 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 

xxxxx. 

 

 

 

 

11.6. ar xxxxx 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja, xxxxx 21.08.2012., reģ. Nr.207, iesniegumu par 

zemes nomas tiesību piešķiršanu uz zemes gabalu 2,1 ha platība, kad.nr.6864-001-0042.  

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

15.panta 12.daļa nosaka, ka iestāde vai tiesa nedrīkst atteikties izlemt jautājumu, pamatojoties 
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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 - 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Ņikitins, T.Semjonova, 

N.Jefimovs, M.Meikšāne, L.Matvejenko, S.Fenčenko, S.Vanzovičs, V.Sotčenko), PRET - 

nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

             1. Piešķirt xxxxx, personas kods xxxxx, nomā zemes vienību 2,1 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 6864 001 0042 c.Lauderi, Lauderu 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 xxxxx, uz zemes vienību 2,1 

ha  platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 001 0042 c.Lauderi, Lauderu 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 

xxxxx. 

 

 

11.7. ar xxxxx 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja, xxxxx 30.11.2012., reģ. Nr.312, iesniegumu par 

zemes nomas tiesību piešķiršanu uz zemes gabalu 1,4 ha platība, kad.nr.6884-007-0344.  

           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, 
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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 - 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Ņikitins, T.Semjonova, 

N.Jefimovs, M.Meikšāne, L.Matvejenko, S.Fenčenko, S.Vanzovičs, V.Sotčenko), PRET - 

nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

             1. Piešķirt xxxx, personas kods xxxx, nomā zemes vienību 1,4 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 6884 007 0344 c.Šuškova, 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 xxxxx, uz zemes vienību 1,4 

ha  platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 007 0344 c.Šuškova, 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 

xxxxx. 

 

 

 

 

11.8. ar xxxxxx 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja, xxxxx 20.11.2012., reģ. Nr.295, iesniegumu par 

zemes nomas tiesību piešķiršanu uz zemes gabalu 3000 kv.m. platība, kad.nr.6817-001-0109.  

           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, 
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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 - 

10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Ņikitins, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne, 

L.Matvejenko, S.Fenčenko, S.Vanzovičs, V.Sotčenko), PRET - nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

             1. Piešķirt xxxxx, personas kods xxxxx, nomā zemes vienību 3000 kv.m platībā ar 

kadastra apzīmējumu 6817 001 0109 Priežu ielā 6b, 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 

3000  kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0109 Priežu ielā 6b, 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 

xxxx. 

 

 

 

11.9. ar xxxxx 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja, xxxx 27.11.2012., reģ. Nr.307, iesniegumu par 

zemes nomas tiesību piešķiršanu uz zemes gabalu 2,06 ha platība, kad.nr.6896-008-0193, 

6896-008-0342, 6896-008-0343, 6896-008-0370.  

           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, 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=111962
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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 - 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Ņikitins, T.Semjonova, 

N.Jefimovs, M.Meikšāne, L.Matvejenko, S.Fenčenko, S.Vanzovičs, V.Sotčenko), PRET - 

nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

             1. Piešķirt xxxx, personas kods xxxx, nomā zemes vienību 2,06 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu kad.nr.6896-008-0193, 6896-008-0342, 6896-008-0343, 6896-008-0370, 

c.Zaļesje, 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 xxxxx, uz zemes vienību 2,06 

ha platībā ar kadastra apzīmējumu kad.nr.6896-008-0193, 6896-008-0342, 6896-008-0343, 

6896-008-0370, c.Zaļesjes, 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 

xxxxx. 
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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., 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=111962
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un tas nav samaksāts līdz 01.10.2012. var pieteikties NAP. Uz doto brīdi ir saņemti 9 

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

S.Vanzovičs, N.Jefimovs, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne),  PRET - nav, 

ATTURAS – nav, nolemj: 

1. Atļaut sekojošam personām piedalīties nodokļa atbalsta pasākumā: 

1.1. xxxxxx   NAP pamatparāda summa 31,32 Ls; 

1.2. xxxxxx  NAP pamatparāda summa 24,44 Ls; 

1.3. xxxxx  NAP pamatparāda summa  39,90 Ls; 

1.4. xxxxxx NAP pamatparāda summa  198,38 Ls; 

1.5. xxxxx  NAP pamatparāda summa  25,75 Ls; 

1.6. xxxxx  NAP pamatparāda summa  26,19 Ls; 

1.7. xxxxx NAP pamatparāda summa  35,51 Ls; 

1.8. xxxxx  NAP pamatparāda summa 7,28 Ls; 

1.9. xxxxxx  NAP pamatparāda summa 94,66 Ls; 
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 Par nekustamā īpašuma Latgales ielā 17a, Zilupē, atsavināšanu izsolē. 

Ziņo B.ČEBOTARE 

 

Izskatot jautājumu par nekustāmā īpašuma – zemes ar ēku Latgales ielā 17a, Zilupē, 

Zilupes novadā atsavināšanu izsolē 

tika konstatēts, ka nekustāmais īpašums – zemes ar ēku Latgales ielā 17a, Zilupē, Zilupes 

novadā ir reģistrēts Zemesgrāmatā kā Zilupes novada pašvaldības īpašums ar kadastra numuru 

6817 001 0175 2012.gada 29.oktobrī. Nekustāmais īpašums netiek izmantots pašvaldības 

funkciju nodrošināšanai, un īpašuma apsaimniekošana un uzturēšana rada pašvaldībai 

zaudējumus, līdz ar to īpašumu nepieciešams atsavināt izsolē, kas nodrošinās pašvaldībai 

iegūt maksimāli iespējamos ienākumus, bet lai izsoli veiktu nepieciešams izveidot attiecīgu 

komisiju un noteikt izsoles objekta nosacīto cenu,   

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas otro punktu, un 21.panta 17 

punktu,  

un vadoties no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 

1.punktu, 4.panta pirmo daļu, 10.panta otro daļu, 8.panta trešo, sesto un septīto daļas; 

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

V.Vaļdens, V.Ņikitins, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne, L.Matvejenko, S.Fenčenko, 

S.Vanzovičs, V.Sotčenko), PRET - nav, ATTURAS – nav, balsošanā nepiedalās V.Vaļdens 

- pamats - likuma ”Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā “ 11.panta 

1.punkts, nolemj: 

Atsavināt  nekustāmo īpašumu – zemi ar ēku Latgales ielā 17a, Zilupē, Zilupes 

novadā, to pārdodot izsolē. 

1. Apstiprināt nekustāmā īpašuma – zemes ar ēku Latgales ielā 17a, Zilupē, Zilupes 

novadā novērtēšanas un izsoles komisiju sekojošā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs –  xxxxx 

Komisijas locekļi: 1) xxxxx 

                              2) xxxxx 

Komisijas sekretārs (bez balss tiesībām) –  xxxx 



2. Apstiprināt  nekustāmā īpašuma – zemes ar ēku Latgales ielā 17a, Zilupē, Zilupes 

novadā novērtēšanas un izsoles komisijas Nolikumu (pielikumā). 

3. Uzdot nekustāmā īpašuma – zemes ar ēku Latgales ielā 17a, Zilupē, Zilupes novadā 

novērtēšanas un izsoles komisijai veikt izsoles objekta novērtēšanu un nosacītās cenas 

noteikšanu. 

4. Pieaicināt nekustāmā īpašuma – zemes ar ēku Latgales ielā 17a, Zilupē, Zilupes 

novadā vērtēšanai sertificētu vērtētāju.  

5. Izdevumus par vērtētāja darba atalgojumu segt no pašvaldības budžeta. 

6. Uzdot nekustāmā īpašuma – zemes ar ēku Latgales ielā 17a, Zilupē, Zilupes novadā 

novērtēšanas un izsoles komisijai izstrādāt izsoles noteikumus. 
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Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. 

Ziņo M.MEIKŠĀNE 

 

Izskatot Zilupes novada pašvaldības domes zemes lietu speciālistes xxxx iesniegtos 

zemes lietotāju sarakstus, kuri nav griezušies Zilupes novada pašvaldības domē, lai pārslēgtu 

nomas līgumus uz zemi, Zilupes novada pašvaldības dome balstoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (O.Agafonovs, 

V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, V.Ņikitins, S.Vanzovičs, N.Jefimovs, L.Matvejenko, 

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

Izbeigt zemes lietošanas tiesības uz zemi sekojošām personām: 

1. Zemes vienībā ar kad.nr.6817-003-0267 (rezerves zemes fonds): 

1.1. G. B.   1080/51741 

1.2. V. F.  1010/51741 

1.3. V. P.  10070/51741 

1.4. V. Š.  690/51741 

1.5. B. Ž.   3620/51741 

2. Zemes vienībā ar kad.nr.6817-001-0103 (rezerves zemes fonds): 

2.1. Ņ. L.   480/4277 

3. Zemes vienībā ar kad.nr.6817-001-0181 (rezerves zemes fonds): 

3.1. E. A.   0,5 ha 

4. Zemes vienībā ar kad.nr.6817-001-0169 (pašvaldībai piekritīgā zeme): 

4.1. N. H.    6000/7500 

4.2. I. S.  1500/7500 

5. Zemes vienībā ar kad.nr.6817-002-0215 (rezerves zemes fonds): 

5.1. A. A.   1813/56980 

5.2. N. J.   480/56980 

5.3. T. K.  1270/56980 

5.4. S. K.  1490/56980 

5.5. Ņ. K.  4490/56980 

5.6. S. K.  400/56980 

5.7. V. K.   1050/56980 

5.8. J. L.  2050/56980 

5.9. I. L. 4660/56980 

5.10. S. M.   1150/56980 

5.11. V. M.   1080/56980 

5.12. A. P.  1104/56980 

5.13. I. R.   1482/56980 

5.14. A. S.  990/56980 



5.15. O. V.   600/56980 

6. Zemes vienībā ar kad.nr.6817-002-0220 ( rezerves zemes fonds): 

6.1. A. T.  1300/9700 

7. Zemes vienībā ar kad.nr.6817-002-0216 (rezerves zemes fonds): 

7.1. J. D.  4700/14700 

7.2. S. K.     3000/14700 

7.3. V. L.    635/14700 

7.4. J. P.   990/14700 

8. Zemes vienībā ar kad.nr.6817-002-0228 (rezerves zemes fonds): 

8.1. J. D.   1340/42952 

8.2. K. G.  1160/42952 

8.3. N. K.  1500/42952 

8.4. V. K.  380/42952 

8.5. J. L.  1370/42952 

8.6. I. L.  1600/42952 

8.7. V. M.  3000/42952 

8.8. N. N.  1640/42952 

8.9. O. P.  2050/42952 

8.10. S. Š.  780/42952 

8.11. G. T.   2730/42952 

8.12. T. T.  1480/42952 

8.13. M. Z.  800/42952 

9. Zemes vienībā ar kad.nr.6817-002-0223 (rezerves zemes fonds): 

9.1. V.Š.  1700/2500 

10.Zemes vienībā ar kad.nr.6817-003-0345 (rezerves zemes fonds): 

10.1. N. P. 0,08 ha 

11. Zemes vienībā ar kad.nr.6817-003-0262 (rezerves zemes fonds): 

11.1. L. C.  160/14159 

11.2. S. J.  1370/14159 

11.3. T. L.  360/14159 

11.4. T. M.  2600/14159 

11.5. V. R. 800/14159 

11.6. L. S.  490/14159 

11.7. A. S.  1360/14159 

12. Zemes vienībā ar kad.nr.6817-003-0252 (rezerves zemes fonds): 

12.1. A. R.  380/3243 

12.2. A. S.  220/3243 

13. Zemes vienībā ar kad.nr. 6817-003-0265 (rezerves zemes fonds): 

13.1. J. A.  500/25535 

13.2. R. I.  1174/25535 

13.3. A. L.   1058/25535 

13.4. A. M.  2850/25535 

13.5. V. V.  512/25535 

13.6. R. V.  2420/25535 

14. Zemes vienībā ar kad.nr.6817-003-0268 (rezerves zemes fonds): 

14.1. G. B.  1050/39000 

14.2. Z. L.  1715/39000 

14.3. A. S.  1300/39000 

14.4. V. S.  4464/39000 

14.5. V. Š.  1000/39000 

14.6. V. V.  2578/39000 
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Par nepamatoti uzskaitīto NĪN iedzīvotājiem. 

Lēmuma projektu sagatavoja E.TIMOŠKANS 

 

Izskatot jautājumu par nepamatoti uzskaitīto nekustāmā īpašuma nodokli 

iedzīvotājiem 

tika konstatēts, ka personas ir mirušas, bet līdz dotajam brīdim viņiem tika uzskaitīts 

nekustāmā īpašuma nodoklis  (un soda nauda)  par piederošo nekustāmo īpašumu.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas ceturto punktu, un 21.panta 

27 punktu, kā arī likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, Zilupes novada 

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

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

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

1.Dzēst uzskaitītos nekustāmā īpašuma nodokļa parādus un soda naudu, kas uzskaitīti 

pēc personu nāves, kā nepamatotus. 

Lēmumi pielikumā. 
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Par zemes platību apstiprināšanu. 

Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS 

  

          Sakarā ar to, ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0347 Zilupes 

novada Zaļesjes pagasta Nekustāmā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā zemes 

platība neatbilst Valsts zemes dienesta noteikto platību kadastra kartē ir nepieciešams 

apstiprināt Avitas Uhovas mantojamās zemes platību 4,2 ha, Zilupes novada pašvaldības 

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

T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne, L.Matvejenko, S.Fenčenko, S.Vanzovičs, 

V.Sotčenko), PRET - nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

          Apstiprināt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0347 Zaļesjespag., 

Zilupes nov. – 4,2 ha. 
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Par ciemu teritoriju robežu apstiprināšanu Zilupes novada Lauderu pagastā. 

Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS   

 

            Latvijas Republikas likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 

11.panta pirmā daļa nosaka, ka ciema statusu piešķir un atceļ novada dome, pamatojoties uz 

vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, kurā ir noteikta ciema robeža un pamatota ciema 

izveides nepieciešamība. Lēmumu par ciema statusa piešķiršanu vai atcelšanu novada 

pašvaldība piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūta Valsts zemes dienestam. 

            Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, 

ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai 

dome var: lemt par attiecīgās administratīvās teritorijas likvidēšanu, tās robežu grozīšanu vai 

nosaukuma maiņu. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 

vietu likums” 9.pantu un 11.pantu un Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 4.punktu, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 10 

deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Ņikitins, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne, 



L.Matvejenko, S.Fenčenko, S.Vanzovičs, V.Sotčenko), PRET - nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

           Apstiprināt Zilupes novada Lauderu pagastā sekojošu ciemu: Lauderi, Skredeļi, 

Iļjunki, Beļaji, Kovališki, Iļjusi, Blonti, Korņovka, Pļepļi, Bidrija, Navinskie, Litovskie, 

Paraļi, Kirili, Rūdovi, Kirili, Turovka, Dongi, Gumeņica, Žlobnova, Koņova, Vacumnīki, 

Cucuri, Osiņņiki, Rjabije, Morozi, Pīteri, Smoļskie, Kazimirova, Bortnīki, Figurka, Čiučiši, 

Škirpāni, Sološi, Staraja Meļņica, Paideri, Iļjusi, Maslova un Sološi, teritoriju robežas 

saskaņā ar karti pielikumā. 
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Par divu un vairāku zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes gabalam. 

Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS 

                                                                               1. 

 Izskatot xxxxx, dzīvo Brīvības ielā 98, Zilupē, Zilupes nov., 27.11.2012.iesniegumu, 

reģ.27.11.2012. ar Nr.301, par divu lietošanas mērķu noteikšanu zemes gabalam ar kopējo 

platību 20256 kv.m (kadastra apzīmējums 6817 002 0112) Brīvības ielā 98, Ziluypē, Zilupes 

nov., tas ir ar kodu 0601 (individuālā dzīvojamo māju apbūve) platība 2400 kv.m un ar kodu 

0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) platība 17856 kv.m.  

            Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumi Nr.496 

„Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” 4.daļas 28.punkts nosaka, ja pilsētā vai ciemā tikai daļu no 

zemes vienības izmanto apbūvei, lietošanas mērķi no lietošanas mērķu klases „Apbūves 

zeme” un tam piekrītošo zemes platību nosaka, ņemot vērā apbūves noteikumos attiecīgajai 

apbūvei noteiktās prasības vai faktiski apbūvei izmantojamo platību. 

            Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumi Nr.496 

„Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” 4.daļas 29.punkts nosaka, ja vietējais teritorijas plānojums vai 

teritorijas detālplānojums konkrētajai zemes vienībai pieļauj vairākas izmantošanas iespējas, 

personai ir tiesības ierosināt un šo noteikumu 21.punktā minētajā pieteikumā norādīt vienu, 

vairākus vai visas teritorijas izmantošanas veidus.           

 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” 4.daļas 28.un 29.punktiem, Zilupes novada pašvaldības dome, 

atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Ņikitins, T.Semjonova, 

N.Jefimovs, M.Meikšāne, L.Matvejenko, S.Fenčenko, S.Vanzovičs, V.Sotčenko), PRET - 

nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

            Zemes gabalam ar kopējo platību 20256 kv.m un kadastra apzīmējumu 6817 002 0112 

Latgales ielā 98, Zilupē, Zilupes nov. noteikt divus zemes lietošanas mērķus:  ar kodu 0101 

(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) platība 17856 kv.m un ar 

kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve) platība 2400 kv.m. 
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Iestāžu vadītāju iesniegumu izskatīšana. 

Ziņo M.MEIKŠĀNE, J.VOITKEVIČA 

 

 19.1. Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Lauderu pagasta pārvaldes vadītājas 

xxxx 15.11.2012.iesniegumu, saņemts 20.11.2012., reģ.nr.294, dzēst Z/s Leitāni bijušā 

saimnieka xxxxxx NĪN parādu summā 342,25 Ls, jo uzņēmums tika pasludināts par 



maksātnespējīgu un savlaicīgi netika iesniegts pieprasījums tiesas izpildītājam par parādu 

piedziņu.  

Izvērtējot situāciju, 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) 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 uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina izveidotos uzkrājumus 

nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu samazinājuma, balsoties 

uz finanšu komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (O.Agafonovs, 

V.Vaļdens, V.Ņikitins, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne, L.Matvejenko, S.Fenčenko, 

S.Vanzovičs, V.Sotčenko), PRET - nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības 

dome, nolemj: 

Dzēst Z/s Leitāni NĪN parādu 342,25 Ls apmērā. 

 

 19.2. Zilupes novada pašvaldības izskatīja xxxxx 22.11.2012. iesniegumu, saņemts 

26.11.2012., reģ.nr.1734, par nepamatoti aprēķināto NĪN viņam, jo viņam uz šo NĪ tiesības ir 

izbeigušās jau 04.08.2006. Jau 2007.gadā NĪ piederēja SIA”GS Nekustamie īpašumi”, bet 

maksājumu paziņojums pienācis viņam LVL 292,27 Ls. 

Izvērtējot situāciju, 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) 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 uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina izveidotos uzkrājumus 

nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu samazinājuma,  

balstoties uz finanšu komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Ņikitins, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne, 

L.Matvejenko, S.Fenčenko, S.Vanzovičs, V.Sotčenko), PRET - nav, ATTURAS – nav, 

Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj: 

Dzēst aprēķināto NĪN xxxxxx LVL 293,27, kā nepamatotu. 

 

 19.3. Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Pasienes pagasta pārvaldes vadītājas 

xxxxxx 15.11.2012. iesniegumu, saņemts 29.11.2012., reģ.nr.309, par NĪN dzēšanu 

personām, kurām ir notecējis piedziņas termiņš. Izvērtējot piestādīto sarakstu, tika konstatēts: 

xxxxx parāds sastāda 51,45 Ls par 2000.gadu, tagad ir cits īpašnieks, 

xxxxx parāds sastāda 166,57 Ls Ls par 2003.gadu, tagad ir cits īpašnieks, 

xxxxx parāds sastāda 209,78 Ls par 2006.gadu, notecējis parāda  piedziņas termiņš, 

xxxx parāda summa sastāda 63,69 Ls par 2004.gadu, notecējis parāda piedziņas termiņs, 

xxxxx parāda summa sastāda 19,80 Ls par 2006.gadu, nav kad.sistēmā tāda īpašuma.  

Zilupes novada pašvaldības dome, 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) 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 uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina izveidotos uzkrājumus 

nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu samazinājuma,  

balstoties uz Finanšu komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Ņikitins, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne, 

L.Matvejenko, S.Fenčenko, S.Vanzovičs, V.Sotčenko), PRET - nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

Dzēst aprēķinātos NĪN, jo notecējis ir piedziņas termiņš: 

xxxxx      51,45 Ls;  

xxxxx    166,57 Ls; 

xxxxx   209,78 Ls;  

xxxxxx    63,69 Ls; 

xxxxx   19,80 Ls.  

 

19.4. Zilupes novada pašvaldības dome balstoties uz Finanšu komitejas ieteikumu, 

atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Ņikitins, T.Semjonova, 

N.Jefimovs, M.Meikšāne, L.Matvejenko, S.Fenčenko, S.Vanzovičs, V.Sotčenko), PRET - 

nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

1. Ziemassvētku dāvanas pasniegt novadā dzīvojošiem bērniem un skolēniem no 1.-

12.klasei ieskaitot. Dāvanas cena 4,- Ls. 

2. Iegādāties dāvanas salaveča maisiņam 2,- Ls vērtībā. 

3.  Uzlikt par pienākumu sociālajam dienestam veikt Dāvanu pasūtījumu un dāvanu 

izsniegšanu.   
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 Par precizējumu 30.10.2012.domes lēmumā „Par zemes vienību atdalīšanu no 

nekustāmā īpašuma, īpašuma nosaukuma un adreses piešķiršanu”. 

Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS 

 

Sakarā ar to, ka ir radušās pašvaldības domes 30.10.2012.protokols Nr.14, 19& 

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

deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, 

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

Veikt precizējumus pašvaldības domes 30.10.2012. protokols 14,19& lēmumā „Par zemes 

vienību atdalīšanu no nekustāmā īpašuma, īpašuma nosaukuma un adreses piešķiršanu”. 

Pielikumā: precizētais pašvaldības domes 30.10.2012.protokola Nr.14,19& lēmums „Par 

zemes vienību atdalīšanu no nekustāmā īpašuma, īpašuma nosaukuma un adreses 

piešķiršanu”. 
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Par precizējumu 30.10.2012.domes lēmumā „Par uzmērītās zemes platības, lietošanas 

mērķa, apgrūtinājuma apstiprināšanu.” 

Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS 

 

Sakarā ar to, ka ir radušās pašvaldības domes 30.10.2012.protokols Nr.14, 23& 

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

deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, 

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



Veikt precizējumus pašvaldības domes 30.10.2012. protokols 14,23& lēmumā „Par uzmērītās 

zemes platības, lietošanas mērķa, apgrūtinājuma apstiprināšanu” 2., 3.punktā, iekļaut 

apgrūtinājumu sarakstā papildus vienu apgrūtinājumu punktu.  

Pielikumā: precizētais pašvaldības domes 30.10.2012.protokola Nr.14,23& lēmums „Par 

uzmērītās zemes platības, lietošanas mērķa, apgrūtinājuma apstiprināšanu” 
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Par pilnīgas nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un krājumu inventarizācijas 

izvešanu. 

Ziņo J.BONDARENKO 

 

Atklāti balsojot: PAR - 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Sotčenko, L.Matvejenko, 

S.Vanzovičs, V.Ņikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, N.Jefimovs), PRET - nav, ATTURAS - 

nav, balsošanā nepiedalās V.Vaļdens, M.Meikšāne - pamats - likuma ”Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā “ 11.panta 1.punkts, Zilupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

1. Izvest pilnīgu nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un krājumu 

inventarizāciju novada domē un tai pakļautajās iestādēs pēc stāvokļa uz 

01.01.2013. 

2. Inventarizācijas izvešanai nozīmēt centrālo inventarizācijas komisiju sekojošā 

sastāvā: 

xxxxx – novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks – komisijas 

priekšsēdētājs; 

xxxxx – zemes lietu speciāliste – komisijas locekle; 

xxxxx – novada domes galvenā grāmatvede – komisijas locekle. 

xxxxx – bāriņtiesas sekretāre – komisijas locekle. 

3. Inventarizācijas izvešanai pakļautajās iestādēs šo iestāžu vadītājiem nozīmēt 

inventarizācijas komisiju 3 cilvēku sastāvā. 

4. Inventarizāciju uzsākt 2013.gada 2.janvārī. 

                                   Pabeigt 2013.gada 21.janvārī 

5. Izvest naudas līdzekļu inventarizāciju uz 2012.gada 31.decembri. 

6. Izvest norēķinu inventarizāciju uz 2012.gada 31.decembri. 

7. IT speciālistam xxxxx veikt datoru un datorprogrammu inventarizāciju Zilupes 

novada pašvaldības domē un domes iestādēs. 

Vadītājiem nodrošināt nepieciešamos apstākļus inventarizācijas izvešanai. 
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Par adrešu piešķiršanu vai apstiprināšanu 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 - 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Ņikitins, T.Semjonova, 

N.Jefimovs, M.Meikšāne, L.Matvejenko, S.Fenčenko, S.Vanzovičs, V.Sotčenko), PRET - 

nav, ATTURAS – nav, nolemj: 



            1. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 006 0102 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi „Tērces 1”, Gumņišče, Zaļesjes pag., Zilupes nov..  

            2. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 006 0063 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi „Tērces”, Gumņišče, Zaļesjes pag., Zilupes nov..  

            3. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6864 002 0059 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi „Figurka”, Kazimirova, Lauderu pag., Zilupes nov..  
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Rīgas brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fonda iesnieguma izskatīšana. 

Ziņo V.VAĻDENS 

 

 Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Rīgas brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā 

mantojuma fonda 27.11.2012.iesniegumu, reģ.28.11.2012. Nr.1750, kurā viņi lūdz atbalstīt 

1935.gada iniciatīvu un piešķirt dotāciju LVL 1000,00, lai restaurētu Zilupes pilsētas ģerboni 

Pilsētu ģerboņu galerejā. Restaurācijas darbi tiks uzsākti 2013.gada maijā. 2011.gada 

11.novembrī K.Zāles Brāļu kapu ansamblim 75 gadi. Pamazām iet bojā K.Zāles veidotais 

memoriāls. 

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

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

V.Vaļdens, V.Ņikitins, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne, L.Matvejenko, S.Fenčenko, 

S.Vanzovičs, V.Sotčenko), PRET - nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

Rīgas brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fonda iesniegumu skatīt vēlreiz plānojot 

novada pašvaldības budžetu 2013.gadam.. 

 

 

 

Domes 16.sēde slēgta plkst. 15.00 

 

 

Sēdi vadīja                                                                                             O.Agafonovs 

 

 

Protokolēja                                                                                             A.Borsuka 

 


