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LATVIJAS   REPUBLIKA 

 ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ. Nr.90000017383, Raiľa ielā 13, Zilupē, Zilupes novads, LV-5751 

T. 65707311, fakss 65707315, e-pasts: dome@zilupe.lv

SĒDES   PROTOKOLS 

Nr. 2 

Zilupē 2012.gada 1.februārī 

Sēde sasaukta plkst. 13.00 

Sēdi atklāj plkst. 13.00 

Sēdes darba kārtība: 

1. Pārskats par paveikto darbu un pieľemto lēmumu izpildes gaitu no 
18.01.2012. – 31.01.2012.

2. Par Saistošo noteikumu Nr.5 “Par 2012.gada budžetu” apstiprināšanu.

3. Par informācijas precizēšanu.

4. Par ēku uzturēšanai nepieciešamās zemes platības noteikšanu.

5. Par dzīvokli Nr.2, Stacijas ielā 3, Zilupē.

6. Par papildinājumu pašvaldības domes 17.01.2012.Protokols Nr.1, 14& 
lēmumā ”Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības Amatu sarakstā”.

7. Par papildinājumiem pašvaldības domes 17.01.2012.protokols

Nr.1,9&lēmumā “Par valsts nekustamā īpašuma pārľemšanu”.

8. Par precizējumu pašvaldības domes 29.12.2011.protokols Nr.13, 8& 
lēmumā “Par pilnvaru pagarinājumu Sabiedrības ar ierobežotu

atbildību”Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes loceklei.”

9. Par precizējumu pašvaldības domes 29.12.2012.protokols Nr.13,5& 
lēmumā “Par praktiskās palīdzības sniegšanu VUGD Latgales reģiona 
Ludzas nodaļai” lēmumā.

10. Pareizticīgo draudzes Rēzeknes iecirkľa prāvesta virspriestera Vārds 
Uzvārds iesnieguma izskatīšana.

11. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziľu bezstrīda 
kārtībā no SIA ,,DZERKAĻI TUR”

12. Par adrešu piešķiršanu. 



13. Par zemes lietošanas mērķa maiľu. 

14. Par dzīvokļu Lauku ielā 2b, Zilupē, pārľemšanu pašvaldības īpašumā. 

     15.Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem 

          pakalpojumiem.  

     16.Par zemes gabalu atzīšanu par piekrītošiem valstij. 

     17.SIA”PASTORĀTS” iesnieguma izskatīšana. 

     18. Par Rēzeknes slimnīcas rēķina apmaksu. 

     19. Iedzīvotāju iesniegumu izskatīšana. 

 
 

     Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētājs                                     Oļegs AGAFONOVS                   

Protokolē –  Aina Borsuka 

Piedalās –  

Deputāti: Taisa SEMJONOVA 

                Leonīds OSIPOVS  

                Nikolajs JEFIMOVS  

                Marija MEIKŠĀNE 

                Vladimirs ĽIKITINS 

                Ludmila MATVEJENKO 

                Sergejs FENČENKO 

                Vitālijs VAĻDENS 

                Vasīlijs SOTČENKO 

 

Pieaicināti:  

Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja Vija KUDRJAŠOVA 

Pasienes pagasta pārvaldes vadītāja Skaidrīte MARČENOKA 

Bāriľtiesas priekšsēdētāja  Aina AGAKI 

Galvenā grāmatvede Jana BONDARENKO 

Pašvaldības juriste Larisa AĻBREHTE 

Sociālā dienesta vadītā Jeļena VOITKEVIČA 

 

Nepiedalās- 

Deputāts Rihards MIŠĶINS – miris 

                Sergejs VANZOVIČS 

                Gunārs SMUĻKO 

 

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

    

Atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Ľikitins, L.Matvejenko, 

S.Fenčenko, L.Osipovs, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne, V.Sotčenko) 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 18.01.2012. – 

31.01.2012. 

Ziņo: priekšsēdētājs O.AGAFONOVS 

 



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

O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne, 

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

Pieņemt zināšanai: domes priekšsēdētāja pārskatu par paveikto darbu un domes 

lēmumu izpildes gaitu no 18.01.2012. – 31.01.2012.  
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Par saistošo noteikumu Nr.5 „Par 2012.gada budžetu” apstiprināšanu. 

Ziņo J.BONDARENKO, L.AĻBREHTE 
                

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem „Par pašvaldību budžetiem”, „Par 

valsts budžetu 2012.gadam”, 27.12.2011.gada Ministru kabineta noteikumiem Nr.1030 

„Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieľēmumiem un to sadales kārtību 

2012.gadā”, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti ( 

O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne, 

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

                 

Apstiprināt pašvaldības pamatbudžetu 2012.gadam: 

           1.1.  I E Ņ Ē M U M O S Ls   1542128.-, kā arī sadalījumu pa ieľēmumu 

       veidiem saskaľā ar 1.pielikumu. 

           1.2.  IZ D E V U M O S Ls 1611143-, kā arī sadalījumu pēc funkcionālajām un 

ekonomiskajām kategorijām, saskaľā ar 2.pielikumu. 

      1.3. Pamatbudžeta kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu uz 01.01.2012.g. Ls 91619,- 

      1.4. Finansēšanas sadaļu saskaľā ar 3.pielikumu.    

      1.5. Informāciju par pašvaldības parādu saistībām pēc stāvokļa uz 01.01.2012.,saskaľā ar 

4.pielikumu.     

      2. Apstiprināt pašvaldības speciālo budžetu 2012.gadam:           

 

           2.1. I E Ņ Ē M U M O S  Ls     51655,-            

           2.2. I Z D E V U M O S   Ls    60330,-  kā arī sadalījumu pēc ekonomiskajām 

kategorijām  saskaľā ar 5.pielikumu. 

           2.3. Speciālā budžeta kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu uz 01.01.2012.g. 8675 Ls 

     3. Zilupes novada pašvaldības centralizētai grāmatvedībai budžeta ieľēmumu neizpildes 

gadījumā ir tiesības finansēt budžeta iestādes un pasākumus proporcionāli budžeta ieľēmumu 

izpildei. 

     4. Gadījumos, kad budžeta līdzekļu izlietojums noteiktiem mērķiem (mērķdotācijas, valsts 

iestāžu transferti, projektu finanšu līdzekļi un citi konkrētam mērķim paredzēti līdzekļi) 

pārsniedz šajos noteikumos apstiprinātos apjomus, centralizētai grāmatvedībai  ir atļauts līdz 

grozījumu izdarīšanai šajos noteikumos veikt nepieciešamos maksājumus. 

     5. Zilupes novada pašvaldības centralizētai grāmatvedībai ir tiesības pašvaldības budžeta 

iestāžu budžeta programmu, apakšprogrammu un pasākumu izdevumu tāmēs veikt 

grozījumus starp budžeta izdevumu klasifikācijas atbilstoši ekonomiskajām kategorijām kodu: 

„1000 - atlīdzība”, „2000 – preces un pakalpojumi”, „5000 – pamatkapitāla veidošana” un 

„6000 – sociālie pabalsti” saistošajos noteikumos paredzētās apropriācijas ietvaros.  

    6. Budžeta izpildītājiem piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošināt efektīvu un racionālu 

pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu tāmēs plānotajam, lai nodrošinātu attiecīgo 

pašvaldības funkciju izpildi. 

    7. Apstiprināt pašvaldības Amatu sarakstu 2012.gadam. 
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Par informācijas precizēšanu. 

Ziņo M.MEIKŠĀNE 
 

 Izskatot VZD Latgales reģionālās nodaļas 27.01.2012.Nr.10-03/107328-1/1 

lūgumu par informācijas precizēšanu, adresei “Vivijas”, Grišina, Pasienes pagasts, Zilupes 

novads, jo adrese neatbilst Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 

“Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.punktam, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti ( 

O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne, 

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

pašvaldības dome, nolemj: 

Atcelt pašvaldības domes lēmuma “Par adrešu piešķiršanu” (protokols Nr.1,11&) 6 punktu 

“Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884-004-0009 adresi “Vivijas” c.Grišina, 

Pasienes pagasts, Zilupes novads, LV-5732, LATVIJA, jo uz zemes vienības nav adresācijas 

objektu, kā arī zemes vienība nav paredzēta apbūvei. 

 

 Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem 

Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti ( 

O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne, 

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

pašvaldības dome, nolemj: 

Precizēt adresācijas objektam kad.nr.6864-002-0252 “Austrumi”, c.Lauderi, Lauderu pagasts, 

Zilupes novads adresi uz Rožu iela 2, c.Lauderi, Lauderu pagasts, Zilupes novads, LV-5722.  
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Par ēku uzturēšanai nepieciešamās zemes platības noteikšanu 

Ziņo M.MEIKŠĀNE 

                                                                        

 Izskatot xxxxx, dzīvo xxxxx, Zilupē, Zilupes novads, lūgumu par zemes gabala 

noteikšanu dzīvojamās mājas (kad.nr.6817-003-0137-001) un divu nedzīvojamo ēku 

(kad.nr.6817-003-0137-002, 6817-003-0137-003)  uzturēšanai. Pamatojoties uz Latgales 

apgabaltiesas Zvērinātā notāra 2011.gada 23.novembra mantojuma apliecību Nr.4607, Zilupes 

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

V.Sotčenko, L.Matvejenko, S.Fenčenko, V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne, 

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

        1. Noteikt nepieciešamo platību 0,12 ha ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0137, xxxxxi, 

dzim.22.11.1975., piederošās dzīvojamās mājas (kad.nr.6817-003-0137-001) un divu 

nedzīvojamo ēku (kad.nr.6817-003-0137-002, 6817-003-0137-003) Domes ielā 12, Zilupē, 

Zilupes novads, uzturēšanai. 
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Par dzīvokli Nr.2, Stacijas ielā 3, Zilupē. 

Ziņo V.VAĻDENS 

 

Zilupes novada dome 2012.gada janvarī saľēma SIA „Dzieti” atzinumu par nekustāmā 

īpašuma dzīvokli Nr. 2  mājā Stacijas ielā 3, Zilupē  pašreizējo tirgus vērtību. Atzinumā 

minēts, ka dzīvokļa vērtība uz doto brīdi ir LVL 700,-. Atzinums tika pieprasīts pamatojoties 

uz Zilupes novada domes 2012.gada 17.janvāra lēmumu ( protokols Nr. 1,16& ) sakarā ar 



jautājuma izlemšanu par avārijas stāvoklī esošajā mājā Stacijas ielā 3, Zilupē  Valentīnai 

Čivčišai, dzim.07.04.1933. piederošā dzīvokļa Nr.2 atbrīvošanu.  

Ņemot vērā augstākminēto, un vadoties no Likuma par pašvaldībās 15.panta otro 

daļu, kas nosaka, ka Pašvaldībai ir autonomā funkcija gādāt par savas administratīvās 

teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, 

rekonstruēšana un uzturēšana ...., un 15.panta devīto daļu, kas nosaka, ka Pašvaldībai ir 

autonomā funkcija sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, un Likuma 

par pašvaldībās 14.panta 2.punktu, kas nosaka, ka Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā 

noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt 

pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura 

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

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

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

1) Piedāvāt xxxxxxx.,  pārdod Zilupes novada pašvaldībai savu dzīvokli Nr. 2 Stacijas 

ielā 3, Zilupē   par vērtētāja noteikto dzīvokļa tirgus vērtību LVL 700,-. 

2) Uzdot Zilupes novada pašvaldības juriskonsultam xxxxxx noformēt likumā noteiktā 

kārtā dzīvokļa Nr. 2, Stacijas ielā 3, Zilupē pirkšanu – pārdošanu. 

3) Dzīvokļa iegādes izdevumus segt no Zilupes novada pašvaldības budžetā  

paredzētiem līdzekļiem. 

4) Ja xxxxxx., atsakās pārdod dzīvokli par pašvaldības piedāvāto cenu, noformēt 

atteikumi rakstiski ( ar personas parakstītu atteikumu vai divu pieaicināto liecinieku parakstītu 

apliecinājumu par atteikumu ), un izlemt jautājumu par prasības iesniegšanu tiesā likumā 

noteiktā kārtībā par dzīvokļa Nr. 2, Stacijas ielā 3, Zilupē piespiedu atbrīvošanu. 

 

6& 

 

Par papildinājumu pašvaldības domes 17.01.2012.Protokols Nr.1, 14& lēmumā ”Par 

grozījumiem Zilupes novada pašvaldības Amatu sarakstā”. 

Ziņo L.AĻBREHTE 

 

Balstoties uz Finanšu komitejas ieteikumu, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti 

balsojot: PAR - 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Sotčenko, L.Matvejenko, 

S.Fenčenko, V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne, N.Jefimovs), PRET - nav , 

ATTURAS – nav, nolemj: 

1. Labot un papildināt pašvaldības lēmuma 2.2. punktu, lasot to sekojošā redakcijā: 

2.2.Papielināt darba slodzes Saimniecības pārzinei no 0,25 uz 0,5.  

2.2.1.Izslēgt saimniecības pārzini no centrālās administrācijas amatu saraksta un iekļaut 

Zilupes vidusskolas Pasienes struktūrvienības struktūrā. 

2. Papildināt pašvaldības lēmuma 2.punktu, lasot to sekojošā redakcijā: 

2.3.Izveidot jaunu amatu „Kasieris (Pasienes pagasta pārvaldē). 

2.3.1. Iekļaut kasieri centrālās administrācijas centralizētās grāmatvedības struktūrā. 

3. No 01.02.2012.palielināt darba slodzi Zilupes vidusskolas Pasienes struktūrvienības 

sētniekam no 0,25 uz 0,5. 

xxxxx veikt attiecīgus grozījumus pašvaldības amatu sarakstā. 
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Par papildinājumiem pašvaldības domes 17.01.2012. protokols Nr.1,9& lēmumā “Par 

valsts nekustamā īpašuma pārņemšanu”. 

Ziņo V.VAĻDENS 

 



Balstoties uz Finanšu komitejas ieteikumu, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti 

balsojot: PAR - 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Sotčenko, L.Matvejenko, 

S.Fenčenko, V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne, N.Jefimovs), PRET - nav ,

ATTURAS – nav, nolemj:

Papildināt pašvaldības domes lēmuma nolemjošās daļas pirmo nodalījumu sekojošā

redakcijā: 

„0,8232 ha platībā un uz tā esošās administratīvās telpas ar kadastra apzīmējumu 6817 

001 0175 001”. 

Papildināt pašvaldības domes lēmuma nolemjošās daļas otro nodalījumu sekojošā redakcijā: 

 „0,8232 ha platībā un uz tā esošās administratīvās telpas ar kadastra apzīmējumu 

6817 001 0175 001, garāžas ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0175 002”. 

Papildināt pašvaldības domes lēmuma nolemjošās daļas otro punktu sekojošā redakcijā: 

 „0,8232 ha platībā un uz tā esošās administratīvās telpas ar kadastra apzīmējumu 

6817 001 0175 001, garāžas ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0175 002”. 

Pielikumā: domes lēmums ar papildinājumiem. 
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Par precizējumu pašvaldības domes 29.12.2011.protokols Nr.13, 8& lēmumā “Par 

pilnvaru pagarinājumu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Zilupes veselības un 

sociālās aprūpes centrs” valdes loceklei.” 

Ziņo L.AĻBREHTE 

Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes 

centrs” valdes locekles xxxxx izsniegto Latvijas Republikas Uzľēmumu reģistra 

17.01.2012.lēmumu „Par izmaiľu reģistrēšanas komercreģistrā atlikšanu”, jo iesniegtajos 

dokumentos norādīts, valdes locekli ieceļ amatā uz nenoteiktu laiku, kas ir pretrunā ar MK 

Noteikumiem Nr.705. 

Izvērtējot situāciju, balstoties uz 30.06.2009.MK Noteikumu Nr.690 „Noteikumi par 

valsts un pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūtiem” 4.pielikuma 

III.daļas 11.punktu:”Valdes locekli ievēlē amatā uz trim gadiem”, Zilupes novada pašvaldības

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

L.Matvejenko, S.Fenčenko, V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne, N.Jefimovs),

PRET - nav , ATTURAS – nav, nolemj:

1. Atcelt pašvaldības 29.12.2011.(protokols Nr.13,7&) lēmumu „Par grozījumiem

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs”

Statūtos”.

2. Precizēt pašvaldības 29.12.2011.(protokols Nr.13,8&) lēmumu „Par pilnvaru

pagarinājumu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās

aprūpes centrs” valdes loceklei”, lasot to jaunā redakcijā:

„Pagarināt xxxxx, valdes locekļa pilnvaras Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

„Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” uz 3 gadiem līdz 2014.gada

31.decembrim.”

Pielikumā: precizēts lēmums uz 1 lpp.
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Par precizējumu pašvaldības domes 29.12.2012.protokols Nr.13,5& lēmumā “Par 

praktiskās palīdzības sniegšanu VUGD Latgales reģiona Ludzas nodaļai” lēmumā. 

Ziņo J.BONDARENKO 



Sakarā ar to, ka VUGD vajadzībām eholota iegāde tiks veikta SIA „Profishing”, 

PVNReģ.nr.40103214034, juridiskā adrese Kalnciema 18,Rīga,LV-1046, ko veiks no Ciblas 

novada pilnvarots pārstāvis, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 10 

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

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

nolemj:

Veikt precizējumus pašvaldības domes 29.12.2012.protokols Nr.13,5& “Par praktiskās 

palīdzības sniegšanu VUGD Latgales reģiona Ludzas nodaļai” lēmumā: 

1.Atmainīt lēmuma nolemjošo daļu.

2. Lēmuma nolemjošo daļu lasīt jaunā redakcijā:

1. Atbalstīt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Ludzas daļu

Ls 165,00 eholota (modelis HUMMINBIRD MATRIX 47X3D) iegādei meklēšanas darbu

zem ūdens uzlabošanai.

2. Eholota (modelis HUMMINBIRD MATRIX 47X3D) iegādei pārskaitīt Ls 165,00 SIA

„Profishing”, PVN Reģ.nr.40103214034, juridiskā adrese: Kalnciema 18, Rīga, LV-1046.

3. Pilnvarot Ciblas novada izpilddirektoru xxxxx iegādāties eholotu  modelis HUMMINBIRD

MATRIX 47X3D SIA „Profishing” un nogādāt to pašvaldībai.
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Pareizticīgo draudzes Rēzeknes iecirkņa prāvesta virspriestera xxxx iesnieguma 

izskatīšana. 

Ziņo M.MEIKŠĀNE 

Izskatot Rēzeknes iecirkľa prāvesta virspriestera xxxx 23.01.2012.iesniegumu, 

reģ.24.01.2012.Nr.13, par nekustamā īpašuma piederoša pareizticīgo draudzei neaplikšanu ar 

NĪN par 2012.gadu, jo uz tiem zemes gabaliem netiek veikta saimnieciskā darbība. 

Pamatojoties uz LR likuma Par nekustamo īpašuma nodokli 1.panta 2.daļas 4.punktu, 

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

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

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

Neaplikt ar NĪN par 2012 gadu sekojošus pareizticīgo draudzei piederošos īpašums, jo

draudze tur neveic saimniecisko darbību:

1.Nekustamos īpašumus Lauderu pagastā ar kad.nr.:

1.1. 6864-002-0187;

1.2. 6864-002-0188; 

1.3. 6864-002-0168. 

2.Nekustamos īpašumus Zilupes pilsētā, kas atrodas Brīvības ielā 4 ar kad.nr.:

2.1. 6817-002-0174;

2.2. 6817-002-0174-001;

2.3. 6817-002-0174-002;

2.4. 6817-002-0174-003;

2.5. 6817-002-0174-004;

2.6. 6817-002-0174-005.

3.Nekustamos īpašumus Zilupes pilsētā, kas atrodas Dārzu ielā 22 ar kad.nr.:

3.1. 6817-002-0069;

3.2. 6817-002-0069-001;

3.3. 6817-002-0069-002.
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Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no 

SIA ,,xxxx”. 

Ziņo L.AĻBREHTE 

 

Izskatot Zilupes novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas 

paziľojumu 2011.gadam (konta numurs 2075 un 1900) par stāvokli uz 2011.gada 

27.decembri, Zilupes novada pašvaldības dome konstatē: 

Saskaľā ar Latvijas Republikas likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 

pirmo daļu, SIA ,xxxx” ir uzskatāms par nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju. Viľam 

likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā tika paziľots 

par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas (kalendārajam) gadam, nosūtot 

maksāšanas paziľojumu pēc SIA norādītās adreses Lāčplēša iela 87, Rīga, LV-1011. No 

nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziľojuma 2011.gadam izriet, ka SIA ,,xxxx”, 

reģistrācijas Nr.xxxx, pamatojoties uz likumu ,,Par nekustamā īpašuma nodokli”, par 

nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 6817-002-0189, kas atrodas pēc adreses Brīvības iela 

38, Zilupe, Zilupes nov., 2011.taksācijas gadā bija jāsamaksā nodoklis kopsummā Ls 482,60 

(2011.gada maksājums Ls 218,48, parāds par iepriekšējo periodu Ls 194,12 un nokavējuma 

nauda uz 27.12.2011. Ls 70,03). 

Likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka 

nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saskaľā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu 

nomaksāšanu noteiktā laikā. Šī likuma 9.panta otrā daļa paredz, ka noteiktajā laikā 

nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaľā ar pašvaldības lēmumu 

piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam ,,Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā 

procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai.  

Sakarā ar to, ka SIA ,,xxxx” 2011.gadā nav maksājusi nekustamā īpašuma nodokli 

likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta trešajā daļā noteiktajos termiľos, Zilupes 

novada pašvaldība 2011.gada 27.decembrī nosūtīja SIA Nekustamā īpašuma maksāšanas 

paziľojumu 2011.gadam (konta numurs 2075 un 1900) par stāvokli uz 27.12.2011., atgādinot, 

ka pamatojoties uz likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.pantu, kā arī likumu ,,Par 

nodokļiem un nodevām”, nodokļa maksātājs ir atbildīgs par nodokļa nomaksu pilnā apmērā 

un noteiktajos termiľos. Ar šo paziľojumu SIA ,,xxxx” tika brīdināta, ka laikā nenomaksāto 

nodokli un soda sankcijas (pamatparāda palielinājumu un nokavējuma naudu) ar pašvaldības 

lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumiem. Pēc paziľojuma nosūtīšanas SIA 

,,xxxx” nodokli nav nomaksājusi. 

Likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmajā daļā ir paredzēts, ka nodokļu 

maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu aprēķinam, kā arī citiem 

dokumentiem par maksājumiem budžetā vai pēc nodokļu administrācijas kontroles ( 

pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu maksājumus (arī soda naudu), kuri nav samaksāti 

nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiľā, un ar tiem saistīto 

nokavējuma naudu (turpmāk – nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī izdevumus par nokavēto 

nodokļu maksājumu piedziľu bezstrīda kārtībā nodokļu administrācija piedzen bezstrīda 

kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziľu. 

Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 360.panta pirmo daļu, administratīvo aktu 

izpilda piespiedu kārtā, ja ir šāds apstākļu kopums: administratīvais akts ir stājies spēkā, tas ir 

kļuvis neapstrīdams un līdz piespiedu izpildes sākumam administratīvais akts nav izpildīts 

labprātīgi. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 361.panta pirmajai, otrajai, trešajai un 

ceturtajai daļai, par piespiedu izpildi SIA ,,xxxxxx” tika rakstveidā brīdināta, nosūtot atkārtotu 

nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziľojumu 2011.gadam (konta numurs 2075 un 

1900) par stāvokli uz 27.12.2011. uz tās juridisko adresi ,,xxxx”, xxxx nov., LV-1024. 



Ľemot vērā, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi, par piespiedu 

izpildi adresāts ir brīdināts, pamatojoties uz likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 

pirmo daļu, likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 

9.panta pirmo un otro daļu, Administratīvā procesa likuma 70., 76., 358.panta otro daļu, 

360.panta pirmo daļu, likuma ,,Par pašvaldībām” 47.panta pirmo daļu, Zilupes novada 

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

V.Sotčenko, L.Matvejenko, S.Fenčenko, V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne, 

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

1. Piedzīt no SIA ,,xxxxx”, reģistrācijas Nr.xxxx, juridiskā adrese ,,xxx”, xxxx nov., LV-

1024, bezstrīda kārtībā nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu Ls 482,60 

(četri simti astoľdesmit divu latu un 60 santīmu) apmērā. 

2. Lēmumu nosūtīt SIA ,,xxxx” uz juridisko adresi ,,xxx”, xxxx nov., LV-1024, un 

Zvērinātam tiesu izpildītājam xxxx uz adresi xxxx iela 38-2, xxxx, LV-1001 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas 

alejā 88, Rēzeknē, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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Par adrešu piešķiršanu 

Ziņo M.MEIKŠĀNE 

 

Pamatojoties uz  MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1269„Adresācijas sistēmas 

noteikumi“ prasībām, likuma  „Par pašvaldībām“21. panta 27. punktu, Zilupes novada 

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

V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne, L.Matvejenko, S.Fenčenko, 

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

1. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896-005-0018 adresi „Akmeľlauki“ 

c.Sļadzeva, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads, LV-5751, LATVIJA. 

2. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896-005-0150 adresi „Vaivariľi“ 

c.Lomoši, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads, LV-5751, LATVIJA. 

3. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817-003-0341 (ūdenstornis) adresi 

Domes iela 12A, Zilupe Zilupes novads, LV-5751, LATVIJA. 

4. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817-003-0095 (katlu māja) adresi 

Raiľa iela 15A, Zilupe Zilupes novads, LV-5751, LATVIJA. 

5. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817-002-0191 (ūdenstornis) adresi 

Lauku šķērsiela 2B, Zilupe Zilupes novads, LV-5751, LATVIJA. 

6. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817-003-0096 (katlu māja) adresi 

Skolas iela 1A, Zilupe Zilupes novads, LV-5751, LATVIJA. 

7. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817-003-0300 adresi Policijas iela 

13, Zilupe Zilupes novads, LV-5751, LATVIJA. 

8. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817-003-0352 adresi Domes iela 

12B, Zilupe Zilupes novads, LV-5751, LATVIJA. 

9. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817-003-0305 adresi Raiľa iela 

24B, Zilupe Zilupes novads, LV-5751, LATVIJA. 

10. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817-003-0285 adresi Sporta iela 1, 

Zilupe Zilupes novads, LV-5751, LATVIJA. 

11. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817-002-0218 adresi Amatnieku 

iela 7A, Zilupe Zilupes novads, LV-5751, LATVIJA. 



12. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817-003-0324 adresi Mērnieku iela 

14, Zilupe Zilupes novads, LV-5751, LATVIJA. 

13. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817-002-0178 adresi Brīvības iela 

18, Zilupe Zilupes novads, LV-5751, LATVIJA. 

14. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817-003-0281 adresi Tautas iela 2, 

Zilupe Zilupes novads, LV-5751, LATVIJA. 

15. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817-003-0309 adresi Dzelzceļa iela 

4, Zilupe Zilupes novads, LV-5751, LATVIJA. 

16. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817-003-0310 adresi Dzelzceļa iela 

10, Zilupe Zilupes novads, LV-5751, LATVIJA. 

17. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817-001-0086 adresi Purva iela 1A, 

Zilupe Zilupes novads, LV-5751, LATVIJA. 

18. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817-001-0087 adresi Purva iela 1B, 

Zilupe Zilupes novads, LV-5751, LATVIJA. 
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Par zemes lietošanas mērķa maiņu. 

Ziņo M.MEIKŠĀNE 

 

Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likumu “Par pašvaldībām” 21.panta 

27.punktu, kurš nosaka pieľemt lēmumus citos likumā noteiktajos gadījumos un 2006.gada 

20.jūnija LR MK noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība” 18.p., kurš nosaka, ka 

lietošanas mērķa noteikšanu vai maiľu ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, 

- tiesiskais valdītājs, valsts vai vietējās pašvaldības zemei – tās lietotājs vai, ja tāda nav, - 

nomnieks, kā arī to, ka lietošanas mērķa noteikšanu vai maiľu var ierosināt arī valsts vai 

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

deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, N.Jefimovs, 

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

nolemj: 

1.Mainīt zemes gabalam ar kadastra numuru 6817-003-0352 Domes ielā 12B, Zilupē, Zilupes 

novadā lietošanas mērķi no koda 0101- “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība” uz kodu 1201 (ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un 

maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem 

saistīto būvju, ūdens ľemšanas un notekūdeľu attīrīšanas būvju apbūve). 

 2. Mainīt zemes gabalam ar kadastra numuru 6817-003-0341 Domes ielā 12A, Zilupē, 

Zilupes novadā lietošanas mērķi no koda 0101- “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība” uz kodu 1201 (ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un 

maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem 

saistīto būvju, ūdens ľemšanas un notekūdeľu attīrīšanas būvju apbūve). 
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Par dzīvokļu Lauku ielā 2b, Zilupē, pārņemšanu pašvaldības īpašumā. 

Ziņo B.ČEBOTARE 

 

Izskatot Valsts Akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” 24.01.2012. Nr.4.17/724 

vēstuli „Par dzīvojamās mājas neprivatizētās daļas nodošanu Zilupes novada pašvaldībai”, 

kurā teikts, ka 2012.gada 18.janvārī ir izdota MK Rīkojums Nr.37 „Par dzīvojamo māju 



neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā”. Saskaľā ar minēto rīkojumu Privatizācijas 

aģentūrai ir jānodod Zilupes novada pašvaldībai dzīvojamās mājas Lauku ielā 2B, Zilupē, 

Zilupes novadā, (kad.nr.6817-002-0055), neprivatizētā daļa – dzīvokļu īpašumi Nr.4, Nr.8, 

Nr.12. Lai to veiktu nepieciešams izveidot  nekustamā īpašuma pieľemšanas komisiju. 

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

V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne, L.Matvejenko, S.Fenčenko, 

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

likuma ”Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā “ 11.panta 1.punkts, 

nolemj: 

Izveidot nekustamā īpašuma dzīvojamās mājas Lauku ielā 2B, Zilupē, Zilupes 

novadā, (kad.nr.6817-002-0055), neprivatizētās daļas – dzīvokļu īpašumi Nr.4, Nr.8, Nr.12, 

pieľemšanas komisiju sekojošā sastāvā: 

1. xxxxx – pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks – komisijas 

priekšsēdētājs; 

2. xxxx – pašvaldības domes galvenā grāmatvede – komisijas locekle; 

3. xxxxx – saimniecības vadītāja – komisijas locekle. 
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Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 

Ziņo J.BONDARENKO 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

14.punkta g)apakšpunktu, likumu ”Par pašvaldību budžetiem”, Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami  pašvaldību 

savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem”, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, 

V.Sotčenko, L.Matvejenko, S.Fenčenko, V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, M.Meikšāne, 

N.Jefimovs), PRET - nav , ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj: 

 Apstiprināt savstarpējo norēķinu izmaksas 2012.gadā par Zilupes novada pašvaldības 

izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, saskaľā ar 1.pielikumu. 
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Par zemes gabalu atzīšanu par piekrītošiem valstij  

Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS 
 

                                                                                        

Pārbaudot Zilupes novada Zilupes pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā ievadīto zemes vienību piekritību, tika konstatēts, ka atsevišķām zemes 

vienībām ir ievadītas fiziskas personas un juridiskas personas, kuras ir nokavējušas 

privatizācijas iesnieguma datumu 1999.gada 1.martu, ko nosaka Latvijas Republikas likuma 

„Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 2.panta 1.punkts, kā arī fiziskas personas 

pieprasījušas tikai zeme lietošanā ēku uzturēšanai un reģistrācijai zemesgrāmatā. 

Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 2.panta 

1.punkts nosaka, ka līdz 1999.gada 1.martam Latvijas pilsoľi – dzīvojamās ēkas īpašnieki vai 

augļu dārza lietotāji, kuriem zeme piešķirta augļu dārza ierīkošanai ar apbūves tiesībām, var 

pieteikties uz zemes iegūšanu īpašumā par maksu, ja bijušie zemes īpašnieki vai viľu 

mantinieki nav pieprasījuši šo zemi vai pieprasījuši par to kompensāciju, vai saľēmuši 

līdzvērtīgu zemi citā vietā. 



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

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.
1 

panta 4.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība 

1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt valstij un ierakstāma 

zemesgrāmatās uz valsts vārda, ja uz šīs zemes ir juridiskām personām piederošas ēkas 

(būves) vai tādām fiziskajām personām piederošas ēkas (būves), kurām nav tiesību iegūt zemi 

īpašumā saskaľā ar zemes reformas likumiem.  

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 

2.pantu, „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 4.
1 

panta 4.punktu, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (O.Agafonovs, 

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

M.Meikšāne, N.Jefimovs), PRET - nav , ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības 

dome, nolemj: 

         1. Zemes gabals 1225 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) ar 

kadastra apzīmējumu 6817 001 0063 Latgales ielā 6, Zilupē, Zilupes novads, uz kura atrodas 

XXXXX, piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         2. Zemes gabals, precizējot pēc kadastra kartes, 1910 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, 

cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0155 Domes ielā 67, Zilupē, 

Zilupes novads, uz kura atrodas XXXXX piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         3. Zemes gabals 2400 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) ar 

kadastra apzīmējumu 6817 001 0072 Latgales ielā 8, Zilupē, Zilupes novads, uz kura atrodas 

xxxxx   piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         4. Zemes gabals, precizējot pēc kadastra kartes, 2000 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, 

cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0072 Pļavu ielā 37, Zilupē, 

Zilupes novads, uz kura atrodas xxxxx  piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         5. Zemes gabals, precizējot pēc kadastra kartes, 1050 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, 

cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0208 Robežas ielā 14, Zilupē, 

Zilupes novads, uz kura atrodas xxxx   piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         6. Zemes gabals 1200 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) ar 

kadastra apzīmējumu 6817 001 0056 Muitas ielā 20, Zilupē, Zilupes novads, uz kura atrodas 

xxxxx, piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         7. Zemes gabals, precizējot pēc kadastra kartes, 3570 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, 

cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0038 Priežu ielā 12, Zilupē, 

Zilupes novads, uz kura atrodas xxxxx piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         8. Zemes gabals, precizējot pēc kadastra kartes, 670 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, cik 

būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0031 Priežu ielā 26, Zilupē, 

Zilupes novads, uz kura atrodas xxxx , piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         9. Zemes gabals 1921 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) ar 

kadastra apzīmējumu 6817 001 0020 Bērzu ielā 17, Zilupē, Zilupes novads, uz kura atrodas 

xxxxx, piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         10. Zemes gabals 1500 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) ar 

kadastra apzīmējumu 6817 001 0182 Pļavu ielā 41, Zilupē, Zilupes novads, uz kura atrodas 

xxxxx, piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         11. Zemes gabals, precizējot pēc kadastra kartes, 3260 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, 

cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0017 Pļavu ielā 39, Zilupē, 

Zilupes novads, uz kura atrodas xxxxx, piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         12. Zemes gabals 750 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) ar 

kadastra apzīmējumu 6817 002 0179 Mednieku ielā 7, Zilupē, Zilupes novads, uz kura 

atrodas  xxxxx piederoša ēka - ir piekrītošs valstij. 

         13. Zemes gabals, precizējot pēc kadastra kartes, 1920 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, 

cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0117 Amatnieku ielā 7, Zilupē, 

Zilupes novads, uz kura atrodas xxx, piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 



         14. Zemes gabals, precizējot pēc kadastra kartes, 1650 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, 

cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0119 Liepu ielā 2, Zilupē, 

Zilupes novads, uz kura atrodas xxxx, piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         15. Zemes gabals, precizējot pēc kadastra kartes, 2120 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, 

cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0092 Stacijas ielā 9, Zilupē, 

Zilupes novads, uz kura atrodas xxxx, piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         16. Zemes gabals 2400 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) ar 

kadastra apzīmējumu 6817 002 0093 Stacijas ielā 11, Zilupē, Zilupes novads, uz kura atrodas 

xxx, piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         17. Zemes gabals, precizējot pēc kadastra kartes, 2660 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, 

cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0098 Meža ielā 20, Zilupē, 

Zilupes novads, uz kura atrodas xxxx, piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         18. Zemes gabals, precizējot pēc kadastra kartes, 1355 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, 

cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0095 Meža ielā 30, Zilupē, 

Zilupes novads, uz kura atrodas xxxxx, piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         19. Zemes gabals 2000 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) ar 

kadastra apzīmējumu 6817 002 0135 Stacijas ielā 23, Zilupē, Zilupes novads, uz kura atrodas 

xxxx, piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         20. Zemes gabals, precizējot pēc kadastra kartes, 1670 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, 

cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0161 Brīvības ielā 70, Zilupē, 

Zilupes novads, uz kura atrodas xxxxx, piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         21. Zemes gabals, precizējot pēc kadastra kartes, 1496 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, 

cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0215 Baznīcas ielā 34, Zilupē, 

Zilupes novads, uz kura atrodas xxxx, piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         22. Zemes gabals, precizējot pēc kadastra kartes, 1905 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, 

cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0216 Baznīcas ielā 37, Zilupē, 

Zilupes novads, uz kura atrodas xxxx, piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         23. Zemes gabals, precizējot pēc kadastra kartes, 1684 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, 

cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0184 Parka ielā 11, Zilupē, 

Zilupes novads, uz kura atrodas xxxxx, piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         24. Zemes gabals 1800 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) ar 

kadastra apzīmējumu 6817 003 0167 Brīvības ielā 23, Zilupē, Zilupes novads, uz kura atrodas 

xxxxx, piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         25. Zemes gabals, precizējot pēc kadastra kartes, 1975 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, 

cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0113 Domes ielā 11, Zilupē, 

Zilupes novads, uz kura atrodas xxxxx, piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         26. Zemes gabals 2400 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) ar 

kadastra apzīmējumu 6817 003 0115 Baznīcas ielā 2, Zilupē, Zilupes novads, uz kura atrodas 

xxxx, piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         27. Zemes gabals, precizējot pēc kadastra kartes, 1824 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, 

cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0101 Mērnieku ielā 13, Zilupē, 

Zilupes novads, uz kura atrodas xxxx, piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         28. Zemes gabals, precizējot pēc kadastra kartes, 1385 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, 

cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0337 Raiľa ielā 26, Zilupē, 

Zilupes novads, uz kura atrodas xxxxx, piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         29. Zemes gabals, precizējot pēc kadastra kartes, 2670 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, 

cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0118 Raiľa ielā 20, Zilupē, 

Zilupes novads, uz kura atrodas xxxx, piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         30. Zemes gabals 1120 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) ar 

kadastra apzīmējumu 6817 003 0121 Mērnieku ielā 2, Zilupē, Zilupes novads, uz kura atrodas 

xxxx, piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 



         31. Zemes gabals, precizējot pēc kadastra kartes, 1314 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, 

cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0145 Domes ielā 31, Zilupē, 

Zilupes novads, uz kura atrodas xxxx, piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         32. Zemes gabals, precizējot pēc kadastra kartes, 2040 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, 

cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0143 Domes ielā 33, Zilupē, 

Zilupes novads, uz kura atrodas xxxx, piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         33. Zemes gabals, precizējot pēc kadastra kartes, 1946 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, 

cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0142 Domes ielā 35, Zilupē, 

Zilupes novads, uz kura atrodas xxxx, piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         34. Zemes gabals 1200 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) ar 

kadastra apzīmējumu 6817 003 0222 Upes ielā 1, Zilupē, Zilupes novads, uz kura atrodas 

xxxx, piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         35. Zemes gabals, precizējot pēc kadastra kartes, 1742 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, 

cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0160 Domes ielā 51, Zilupē, 

Zilupes novads, uz kura atrodas xxxx, piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         36. Zemes gabals 2400 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) ar 

kadastra apzīmējumu 6817 003 0165 Skolas ielā 16, Zilupē, Zilupes novads, uz kura atrodas 

xxx, piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         37. Zemes gabals 1200 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) ar 

kadastra apzīmējumu 6817 003 0211 Domes ielā 20, Zilupē, Zilupes novads atrodas xxx, 

piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         38. Zemes gabals, precizējot pēc kadastra kartes, 1946 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, 

cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0192 Parka ielā 18, Zilupē, 

Zilupes novads, uz kura atrodas xxxx, piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         39. Zemes gabals, precizējot pēc kadastra kartes, 3645 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, 

cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0156 Domes ielā 63, Zilupē, 

Zilupes novads, uz kura atrodas xxxx piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         40. Zemes gabals 2397 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) ar 

kadastra apzīmējumu 6817 003 0207 Robežas ielā 10, Zilupē, Zilupes novads, uz kura atrodas 

xxx, piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         41. Zemes gabals 1200 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) ar 

kadastra apzīmējumu 6817 003 0136 Domes ielā 10, Zilupē, Zilupes novads, uz kura atrodas 

xxx, piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         42. Zemes gabals, precizējot pēc kadastra kartes, 1998 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, 

cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0149 Domes ielā 21, Zilupē, 

Zilupes novads, uz kura atrodas  xxx piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         43. Zemes gabals, precizējot pēc kadastra kartes, 3823 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, 

cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0083 Sila ielā 8, Zilupē, 

Zilupes novads, uz kura atrodas xxxx, piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         44. Zemes gabals 5640 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) ar 

kadastra apzīmējumu 6817 001 0081 Sila ielā 13B, Zilupē, Zilupes novads uz kura atrodas 

xxx, piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         45. Zemes gabals, precizējot pēc kadastra kartes, 9808 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, 

cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0084 Sila ielā 15, Zilupē, 

Zilupes novads, uz kura atrodas xxxx, piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         46. Zemes gabals, precizējot pēc kadastra kartes, 1048 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, 

cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0082 Pļavu ielā 31, Zilupē, 

Zilupes novads, uz kura atrodas xxxx, piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         47. Zemes gabals, precizējot pēc kadastra kartes, 760 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, 

cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0121 Priežu ielā 6A, Zilupē, 

Zilupes novads, uz kura atrodas  xxx piederoša ēkas - ir piekrītošs valstij. 



         48. Zemes gabals, precizējot pēc kadastra kartes, 2582 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, 

cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0025 Klusā ielā 8, Zilupē, 

Zilupes novads, uz kura atrodas xxx, piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         49. Zemes gabals 2397 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) ar 

kadastra apzīmējumu 6817 001 0071 Bērzu ielā 7, Zilupē, Zilupes novads, uz kura atrodas 

xxx, piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         50. Zemes gabals 2358 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) ar 

kadastra apzīmējumu 6817 002 0075 Dārza ielā 33, Zilupē, Zilupes novads, uz kura atrodas 

xxxx, piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         51. Zemes gabals, precizējot pēc kadastra kartes, 3473 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, 

cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0198 Mednieku ielā 1, Zilupē, 

Zilupes novads, uz kura atrodas  xxx piederoša ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         52. Zemes gabals, precizējot pēc kadastra kartes, 3580 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, 

cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0104 Mednieku ielā 3, Zilupē, 

Zilupes novads, uz kura atrodas xxxx, piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         53. Zemes gabals, precizējot pēc kadastra kartes, 1150 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, 

cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0150 Liepu ielā 14, Zilupē, 

Zilupes novads, uz kura atrodas xxxx, piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         54. Zemes gabals 2662 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) ar 

kadastra apzīmējumu 6817 002 0237 Meža ielā 12A, Zilupē, Zilupes novads, uz kura atrodas 

xxx, piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         55. Zemes gabals, precizējot pēc kadastra kartes, 2132 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, 

cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0090 Stacijas ielā 5A, Zilupē, 

Zilupes novads, uz kura atrodas  xxxx piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         56. Zemes gabals 2032 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) ar 

kadastra apzīmējumu 6817 002 0139 Stacijas ielā 31, Zilupē, Zilupes novads, uz kura atrodas  

xxx piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         57. Zemes gabals 1560 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) ar 

kadastra apzīmējumu 6817 003 0176 Brīvības ielā 43, Zilupē, Zilupes novads, uz kura atrodas 

xxx , piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         58. Zemes gabals, precizējot pēc kadastra kartes, 1814 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, 

cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0173 Brīvības ielā 49, Zilupē, 

Zilupes novads, uz kura atrodas, xxx  piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         59. Zemes gabals, precizējot pēc kadastra kartes, 1900 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, 

cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0178 Brīvības ielā 73, Zilupē, 

Zilupes novads, uz kura atrodas xxx, piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         60. Zemes gabals, precizējot pēc kadastra kartes, 5640 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, 

cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0196 Lauku ielā 1, Zilupē, 

Zilupes novads, uz kura atrodas  xxx piederoša ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         61. Zemes gabals, precizējot pēc kadastra kartes, 1380 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, 

cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0068 Lauku ielā 1, Zilupē, 

Zilupes novads, uz kura atrodas xxx, piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         62. Zemes gabals, precizējot pēc kadastra kartes, 2400 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, 

cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0109 Lauku ielā 8, Zilupē, 

Zilupes novads, uz kura atrodas xxx, piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         63. Zemes gabals 1200 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) ar 

kadastra apzīmējumu 6817 002 0147 Lauku ielā 10, Zilupē, Zilupes novads, uz kura atrodas 

xxx, piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         64. Zemes gabals, precizējot pēc kadastra kartes, 1030 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, 

cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0126 Baznīcas ielā 9, Zilupē, 

Zilupes novads, uz kura atrodas xxx, piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 



         65. Zemes gabals 1680 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) ar 

kadastra apzīmējumu 6817 002 0213 Baznīcas ielā 30, Zilupē, Zilupes novads, uz kura 

atrodas xxx, piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         66. Zemes gabals, precizējot pēc kadastra kartes, 1670 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, 

cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0187 Parka ielā 6, Zilupē, 

Zilupes novads, uz kura atrodas xxxx, piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         67. Zemes gabals 1826 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) ar 

kadastra apzīmējumu 6817 003 0183 Parka ielā 9, Zilupē, Zilupes novads, uz kura atrodas 

xxx, piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         68. Zemes gabals 2052 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) ar 

kadastra apzīmējumu 6817 003 0102 Mērnieku ielā 3, Zilupē, Zilupes novads, uz kura atrodas 

xxxx, piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         69. Zemes gabals, precizējot pēc kadastra kartes, 1233 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, 

cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0230 Raiľa ielā 30, Zilupē, 

Zilupes novads, uz kura atrodas xxx piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         70. Zemes gabals, precizējot pēc kadastra kartes, 2264 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, 

cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0164 Skolas ielā 4, Zilupē, 

Zilupes novads, uz kura atrodas xxx, piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         71. Zemes gabals, precizējot pēc kadastra kartes, 1354 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, 

cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0197 Mednieku ielā 4B, 

Zilupē, Zilupes novads, uz kura atrodas  xxx  piederoša ēka - ir piekrītošs valstij. 

         72. Zemes gabals, precizējot pēc kadastra kartes, 1630 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, 

cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0074 Klusā ielā 4, Zilupē, 

Zilupes novads, uz kura atrodas xxx, piederošas ēkas - ir piekrītošs valstij. 

         73. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju ievadīt Zilupes novada 

Zilupes pilsētas Valsts Nekustāmā īpašuma kadastra informāciju sistēmā katru zemes vienību 

kā atsevišķu nekustāmo īpašumu. 
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SIA”PASTORĀTS” iesnieguma izskatīšana 

Ziņo M.MEIKŠĀNE  

 

Izskatot Latvijas Evanģēliski Luteriskās baznīcas īpašumu apsaimniekotāja SIA 

„PASTORĀTS”, 31.01.2012. paziľojumu „Par LELB īpašumu Zaļesjes pagastā”, kurā teikts, 

ka LELB īpašumā „Pastori” (kad.nr.6896-005-0046), kurš atrodas Zaļesjes pagastā, 

2012.gadā nav paredzēts veikt saimniecisko darbību. 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamo īpašuma nodokli” 1.panta 2.daļas 4.punktu, 

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

V.Vaļdens, V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne, L.Matvejenko, 

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

Neaplikt 2012.gadā ar NĪN LELB īpašumu „Pastori”, kad.nr.6896-005-0046, kurš atrodas 

Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā, jo nav paredzēts veikt saimniecisko darbību. 
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Par Rēzeknes slimnīcas rēķina apmaksu. 

Ziņo J.VOITKEVIČA 

 



 Dome izvērtēja situāciju, ka Aleksandrs Baidakovs, dzim.18.07.1970., bezdarbnieks, 

no 23.01.2012.-25.01.2012.atradās Rēzeknes slimnīcā, līdzekļu ar ko apmaksāt uzturēšanos 

slimnīcā viľam nav. Rēzeknes slimnīca piestādīja rēķinu apmaksai LVL 28,00. 

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

O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne, 

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

Pārskaitīt SIA ”Rēzeknes slimnīca”  LVL 28,00 par Aleksandra Baidakova ārstēšanu. 
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Iedzīvotāju iesniegumu izskatīšana. 

Ziņo J.VOITKEVIČA 

 

 19.1. Dome izskatīja xxxx 03.01.2012.iesniegumu ar lūgumu atcelt Zilupes novada 

Sociālā dienesta 2011.gada 27.decembra lēmumu Nr.952. 

Dome izvērtēja  rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus: 

1/ 12.01.2012.Zilupes novada pašvaldība nosūtīja pieprasījumu Nr.3-7/18 Rēzeknes pilsētas 

domes Sociālās aprūpes pārvaldei ar lūgumu pārbaudīt xxxx dzīves apstākļus, kā arī ģimenes 

sastāvu. 

27.01.2012.Zilupes novada pašvaldība saľēma pārvaldes 24.01.2012.vēstuli Nr.1-16/12/98 

„Par xxxx, kurā ir sniegta informācija par xxxx izīrējamo dzīvokli, dzīves apstākļiem, kā arī 

par ģimenes sastāvu. Vēstulē ir norādīts, ka xxxx īrē dzīvokli kopā ar vēl vienu īrnieku un ir 

noslēgts īres līgums. 

Domei nav skaidras attiecības starp dzīvoklī dzīvojošajiem īrniekiem, ja tās ir divas 

atsevišķas ģimenes, kurām nav kopējā siamniecība, ir jābūt diviem īres līgumiem. Līdz ar to 

dome vēlas saľemt šo īres līgumu kopijas . 

 Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta 2.daļu, kurā noteikts, ja 

objektīvu iemeslu dēļ viena mēneša termiľu nav iespējams ievērot, iestāde to var pagarināt uz 

laiku, ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesniegumu iesniegšanas dienas, par to paziľojot 

iesniedzējam. 

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

O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne, 

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

1. Pagarināt lietas izskatīšanu. 

2. Pieprasīt no xxxxx īres līgumu kopijas, lai noskaidrotu, kurš īrē kādu dzīvokļa daļu, 

līdz ar to noskaidrot reālo ģimenes sastāvu. 

 

Domes 2.sēde slēgta plkst.15.00 

 

 

Sēdi vadīja                                                                  O.Agafonovs 

 

Protokolēja                                                                  A.Borsuka 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


