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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. 3 
 

Zilupē                                                                    2012.gada 23.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 

01.02.2012. – 23.02.2012. 

     2.  Par Zilupes novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam  

         apstiprināšanu. 

3. Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” iesnieguma izskatīšana. 

4. Par dzīvokļa īres līguma pārformēšanu. 

5. Par nekustamā īpašuma „Igori” Pasienes pagastā, „Menorka” Zaļesjes 

pagastā, Zilupes novadā, sadalīšanu. 

6. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. 

7. Par adrešu piešķiršanu. 

8. Par informācijas precizēšanu. 

9. Par zemes gabalu atzīšanu par piekrītošiem valstij. 

10. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabalu atzīšanu par 

piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai. 

11. Par adreses piešķiršanu vai maiľu zemes vienībām. 

12. Par zemes lietošanas mērķa maiľu zemes gabalam. 

13. Par zemes gabalu atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai. 

14. Latvijas evaľģēliski luteriskās baznīcas īpašumu apsaimniekotāja 

SIA”PASTORĀTS” iesnieguma izskatīšana. 

15. Par platību precizējumiem. 



16. Par Zilupes novada sociālā dienesta 27.12.2011. lēmumu Nr.352 „Par 

atteikumu piešķirt trūcīgās ģimenes statusu xxxxx”. 

17. Par precizējumiem 17.01.2012.saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 

nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2012.gadā Zilupes novadā.”  

18. Par precizējumu 25.11.2011.saistošos noteikumos Nr.22 „Par kārtību, 

kādā Zilupes novada pašvaldībā uzľem rindā pieaugušās personas sociālās 

aprūpes institūcijā par Zilupes novada pašvaldības finansējumu”. 

19. Biedrības „Smaidas” iesnieguma izskatīšana. 

     20. Par pašvaldības indikatīvo investīciju vajadzību 2014.-2020.gadam  

           apstiprināšanu. 

21 Iedzīvotāju iesniegumu izskatīšana. 

22. Par adreses piešķiršanu zemes vienībām. 

23.  Par zemes gabalu ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. 

24. Par precizējumiem pašvaldības domes lēmumos. 

 
 

     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 

                Sergejs VANZOVIČS  

 

Pieaicināti:  

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 

               Gunārs SMUĻKO – avārijas izsaukumā 

 

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

    

Atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Ľikitins, L.Matvejenko, 

S.Fenčenko, L.Osipovs, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne, S.Vanzoviš, 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 01.02.2012. – 

23.02.2012. 

Ziņo: priekšsēdētājs O.AGAFONOVS 

 

Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti ( 

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

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

nolemj: 

Pieņemt zināšanai: domes priekšsēdētāja pārskatu par paveikto darbu un domes 

lēmumu izpildes gaitu no 01.02.2012. – 23.02.2012.  

Pašvaldības grāmatvežiem-kasieriem turpināt darbu pie NĪN parādu iekasēšanas.  
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Par Zilupes novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam apstiprināšanu 

Ziņo V.VAĻDENS 

 

             Saskaľā ar Zilupes novada pašvaldības domes 2011.gada 25.novembra lēmumu 

(protokols Nr.12,15 „Par Zilupes novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam  gala 

redakcijas nodošanu atzinuma saľemšanai” Zilupes novada attīstības programma 2012. – 

2018. gadam tika nosūtīta Latgales plānošanas reģionam atzinuma saľemšanai. 

  2012.gada 07.februārī tika saľemts Latgales plānošanas reģiona atzinums Nr.2-4.3/73 

par Zilupes novada attīstības programmas 2012. – 2018.gadam. 

 Ľemot vērā visu iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 1.punktu,  Attīstības plānošanas sistēmas likuma 13.panta 

1.punktu, Reģionālās attīstības likuma 13.panta, 4.daļu, 23.03.2004. MK noteikumu Nr.157 

„Kārtība, kādā veicams stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums”27., 28., 29., punktiem, 

Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti ( O.Agafonovs, 

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

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

  1.Apstiprināt Zilupes novada Attīstības programmas 2012. – 2018.gadam. 

2.Nosūtīt paziľojumu par Zilupes novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam 

Latgales plānošanas reģionam. 

3.Publicēt informatīvo ziľojumu par Zilupes novada attīstības programmas 2012. – 2018. 

gadam apstiprināšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā un ievietot mājas lapā 

www.zilupe.lv.  

4.Uzdot kontroli par lēmuma izpildi Zilupes novada pašvaldības IT speciālistam xxx. 
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Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” iesnieguma izskatīšana. 

Ziņo B.ČEBOTARE 

 

 Izskatot Valsts Akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” 09.09.2011.piedāvājumu 

pārľemt Zilupes novada pašvaldības īpašumā: 

1/ nekustamo īpašumu (viendzīvokļa dzīvojamo māju) „Dzelzceļa māja 282,2 km”, Zaļesjes 

pagastā, Zilupes novadā; 

2/ valsts dzīvokļu īpašumus Nr.4, Nr.5 dzīvojamā mājā Dzelzceļa ielā 8, Zilupē, Zilupes 

novadā; 

http://www.zilupe.lv/


3/ valsts dzīvokļu īpašumus Nr.1, Nr.2, Nr.4, dzīvojamā mājā Dzelzceļnieku ielā 10, Zilupē, 

Zilupes novadā; 

4/ valsts dzīvokļu īpašumus Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.5 dzīvojamā mājā Dzelzceļnieku ielā 14, 

Zilupē, Zilupes novadā; 

5/ valsts dzīvokļu īpašumus Nr.1, Nr.4, Nr.5, Nr.6 dzīvojamā mājā Dzelzceļnieku ielā 18, 

Zilupē, Zilupes novadā; 

6/ valsts dzīvokļu īpašumus Nr.1, Nr.3, Nr.4, Nr.6 dzīvojamā mājā Dzelzceļnieku ielā 6, 

Zilupē, Zilupes novadā. Vienlaikus lūgums lemt par nekustamā īpašuma Dzelzceļnieku ielā 6, 

Zilupē, Zilupes novadā, pārvaldīšanas tiesību pārľemšanu; 

7/ valsts dzīvokļu īpašumus Nr.1, Nr.2, Nr.3 dzīvojamā mājā Latgales ielā 2b, Zilupē, Zilupes 

novadā. Vienlaikus lūgums lemt par nekustamā īpašuma Latgales ielā  2b, Zilupē, Zilupes 

novadā, pārvaldīšanas tiesību pārľemšanu; 

8/ valsts dzīvokļu īpašumus Nr.1, Nr.2, Nr.3 dzīvojamā mājā Muitas ielā 5, Zilupē, Zilupes 

novadā; 

9/ valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1 dzīvojamā mājā Sila ielā 12, Zilupē, 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 - 11 

deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Ľikitins, L.Osipovs, 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, kā arī nepārľemt pārvaldīšanas tiesības nekustamam īpašumam Latgales 

ielā 2, Zilupē. 
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Par dzīvokļa īres līguma pārformēšanu. 

Ziņo L.AĻBREHTE 

 

 Dome izskatīja xxxx, dzimusi xxx., 14.02.2012. iesniegumu ar lūgumu pārformēt 

dzīvokļa īres līgumu uz viľas vārda.  

 

 Pamatojoties uz domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītiem apstākļiem: 

1) pēc SIA ,,Zilupes LTD” sniegtās informācijas dzīvoklis pēc adreses Brīvības iela 29-3, 

Zilupe, piederēja xxxx vīram xxxxx; 

2) xxxxxx 30.05.2003. 

 

un pamatojoties uz 1993.gada 16.februāra likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri”, Zilupes 

novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, 

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

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

 



1. Pārformēt dzīvokli, kurš atrodas pēc adreses Brīvības iela 29-3, Zilupe, Zilupes nov., 

xxxxx, dzimusi xxxxxx. 

2. SIA ,,Zilupes LTD” noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar xxxxx uz nenoteiktu laiku ar 

01.03.2012. Gadījumā, ja personas vainas dēļ īres līgums netiek noslēgts viena mēneša 

laikā, persona zaudē īres tiesības. 

3. Lēmumu izsūtīt xxxxx uz adresi Brīvības iela 29-3, Zilupe, Zilupes nov., vai izsniegt 

personīgi. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvas rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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Par nekustamā īpašuma „Igori” Pasienes pagastā, „Menorka” Zaļesjes pagastā, Zilupes 

novadā, sadalīšanu. 

Projektu sagatavoja M.MEIKŠĀNE 

 

            5.1.Dome izskatīja, xxxx, viľa vārdā uz pilnvaras pamata (izdota 14.02.2012.Zilupes 

bāriľtiesā, Reģ.nr.22) rīkojas xxxxxxx, dzīvesvieta deklarēta xxxxx, 14.02.2012. iesniegumu, 

reģ. 15.02.2012. ar Nr.22, par atļauju atdalīt no nekustamā īpašuma „Igori” ar kad.nr.6884-

007-0016, kopējā platība 18,4 ha, zemes gabalu ar kad.nr.6884-007-0018, platība 1,1 ha un 

zemes gabalu ar kad.nr.6884-007-0019, platība 10,9 ha, atdalītajiem zemes gabaliem piešķirt 

jaunu nosaukumu „Kārkliľi”, Pasienes pagasts, Zilupes novads. 

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 4.nodaļas 14.panta 

2.punktu, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti 

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

N.Jefimovs, M.Meikšāne, V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET - nav, ATTURAS - nav, 

nolemj: 

1. Piekrist, ka no nekustamā īpašuma „Igori” ar kad.nr.6884-007-0016, kopējā platība 

18,4 ha tiks atdalīti zemes gabali ar kad.nr.6884-007-0018 platība 1,1 ha un zemes gabals ar 

kad.nr.6884-007-0019 platība 10,9 ha.  

2. Piešķirt zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumu 6884-007-0018, 6884-007-0019, 

jaunu nosaukumu „Kārkliľi”, Pasienes pagasts, Zilupes novads.  

 

            5.2.Dome izskatīja, xxxx, 22.02.2012. iesniegumu, reģ. 22.02.2012. ar Nr.27, par 

atļauju atdalīt no nekustamā īpašuma „Menorka” ar kad.nr.6896-008-0012, kopējā platība 

8,351 ha, zemes gabalu ar kad.nr.6896-008-0207, platība 5,19 ha un zemes gabalu ar 

kad.nr.6896-008-0263, platība 2,3 ha, atdalītajiem zemes gabaliem piešķirt jaunu nosaukumu 

„Asujsk ”, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads. 

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 4.nodaļas 14.panta 

2.punktu, 03.11.2009. noteikumu Nr.1269„Adresācijas sistēmas noteikumi“ prasībām, likuma  

„Par pašvaldībām“21. panta 27. punktu, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: 

PAR - 11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, L.Matvejenko, S.Fenčenko, V.Ľikitins, 

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

ATTURAS - nav, nolemj: 

1. Piekrist, ka no nekustamā īpašuma „Menorka” ar kad.nr.6896-008-0012, kopējā 

platība 8,351 ha tiks atdalīti zemes gabali ar kad.nr.6896-008-0207 platība 5,19 ha un zemes 

gabals ar kad.nr.6896-008-0263 platība 2,3 ha.  

2. Piešķirt zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumu 6896-008-0207, 6896-008-0263, 

jaunu nosaukumu „Asujsk”, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads.  

    3. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896-008-0362 adresi „Menorka“ 

c.Zaļesje, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads, LV-5705, LATVIJA. 
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Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. 

Ziņo M.MEIKŠĀNE 

 

6.1.Izskatot xxxxx, 08.02.2012. iesniegumu, reģ.09.02.2012. Nr.19, par atteikšanos no 

zemes lietošanas tiesībām uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6817- 001- 

0182  zemes platība  1500 kv.m. Uz zemes gabala ēku nav. 

Saskaľā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu juridiskajām un fiziskajām 

personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības 

izbeidzas, ja 23.panta vienpadsmitajā daļā noteiktajos termiľos Valsts zemes dienesta 

teritoriālajai struktūrvienībai nav iesniegts iesniegums un attiecīgie dokumenti lēmuma 

pieľemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu vai saľemts atteikums izpirkt (pirkt) 

zemi. 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu 2. un 2.′ daļu, likuma „Par 

zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, likuma „Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu, 

Administratīvā procesa likuma 51.pantu, 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 

64.panta pirmo daļu un 67.pantu, kā arī Zilupes novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās 

komitejas 2012.gada 22.februāra sēdes atzinumu, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti 

balsojot: PAR - 11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, L.Matvejenko, S.Fenčenko, 

V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne, V.Sotčenko, S.Vanzovičs), 

PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj: 

        Pieņemt lēmumu izbeigt personas lietošanas tiesības uz zemes gabalu.  

Lēmums pielikumā. 

 

6.2.Izskatot xxxxx, 03.02.2012. iesniegumu, par atteikšanos no zemes lietošanas 

tiesībām uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6884- 001- 0337  zemes platība  

1500 kv.m. Uz zemes gabala ēku nav. 

Saskaľā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu juridiskajām un fiziskajām 

personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības 

izbeidzas, ja 23.panta vienpadsmitajā daļā noteiktajos termiľos Valsts zemes dienesta 

teritoriālajai struktūrvienībai nav iesniegts iesniegums un attiecīgie dokumenti lēmuma 

pieľemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu vai saľemts atteikums izpirkt (pirkt) 

zemi. 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu 2. un 2.′ daļu, likuma „Par 

zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, likuma „Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu, 

Administratīvā procesa likuma 51.pantu, 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 

64.panta pirmo daļu un 67.pantu, kā arī Zilupes novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās 

komitejas 2012.gada 22.februāra sēdes atzinumu, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti 

balsojot: PAR - 11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, L.Matvejenko, S.Fenčenko, 

V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne, V.Sotčenko, S.Vanzovičs), 

PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj: 

        Pieņemt lēmumu izbeigt personas lietošanas tiesības uz zemes gabalu.  

Lēmums pielikumā. 

 



6.3.Izskatot xxxxx 22.02.2012. iesniegumu, reģ.22.02.2012. Nr.28, par atteikšanos no 

zemes lietošanas tiesībām uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6817- 002- 

0215  zemes platība  790 kv.m. Uz zemes gabala ēku nav. 

Saskaľā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu juridiskajām un fiziskajām 

personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības 

izbeidzas, ja 23.panta vienpadsmitajā daļā noteiktajos termiľos Valsts zemes dienesta 

teritoriālajai struktūrvienībai nav iesniegts iesniegums un attiecīgie dokumenti lēmuma 

pieľemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu vai saľemts atteikums izpirkt (pirkt) 

zemi. 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu 2. un 2.′ daļu, likuma „Par 

zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, likuma „Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu, 

Administratīvā procesa likuma 51.pantu, 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 

64.panta pirmo daļu un 67.pantu, kā arī Zilupes novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgās 

komitejas 2012.gada 22.februāra sēdes atzinumu, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti 

balsojot: PAR - 11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, L.Matvejenko, S.Fenčenko, 

V.Ľikitins, L.Osipovs, T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne, V.Sotčenko, S.Vanzovičs), 

PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj: 

        Pieņemt lēmumu izbeigt personas lietošanas tiesības uz zemes gabalu 

Lēmums pielikumā. 
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Par adrešu piešķiršanu 

Ziņo M.MEIKŠĀNE 

                                                       

Izskatot Pasienes pagasta pārvaldes vadītājas xxxxx 20.02.2012. iesniegumu,  

reģ.20.02.2012. Nr.25, par adrešu piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem. 

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 - 11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Ľikitins, L.Osipovs, 

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

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

Piešķirt zemes vienībām adreses. 

Lēmums pielikumā. 

 

8& 

Par informācijas precizēšanu 

Ziņo M.MEIKŠĀNE 

 

Izskatot VZD Latgales Reģionālās nodaļas 02.02.2012. Nr.10-03/107328-3/2 vēstuli 

ar lūgumu precizēt adreses, 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 - 11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, 

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

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

1. Pieņemt lēmumu par adrešu dzēšanu. 

Lēmums pielikumā. 
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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, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR 

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

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

ATTURAS – nav, nolemj: 

Pieņemt lēmumu par zemes gabalu atzīšanu par piekrītošiem valstij. 

Lēmums pielikumā. 
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Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabalu atzīšanu par piekrītošiem 

Zilupes novada pašvaldībai. 

Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS  

 

Latvijas Republikas 2011.gada 1.jūnija likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” grozījumu 26.panta pirmās 

daļas 1.punkts nosaka, ka dzīvojamās mājas īpašniekiem vai augļu dārza lietotājiem, kuriem 

zeme piešķirta ar apbūves tiesībām, zemes lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2008.gada 

1.septembrim nav iesniegusi Valsts zemes dienesta reģionālajai struktūrvienībā reģistrācijai 

Valsts nekustāmā īpašuma kadastra informācijas sistēmā zemes robežu plāns vai 

apliecinājums par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma 

(pirkuma) līguma slēgšanas (32.panta otrā daļa). 

Latvijas Republikas 2011.gada 1.janvāra likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” grozījumu 3.panta sestā daļa nosaka, 

ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda 

zemesgrāmatās ierakstāma pilsētas zeme, uz kuru izbeidzas zemes lietošanas tiesības saskaľā 



ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu. 

             Pamatojoties uz Latvijas Republikas 2011.gada 1.jūnija likuma „Valsts un 

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” 

grozījumu 26.panta pirmās daļas 1.punktu un Latvijas Republikas likuma „Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu, 

Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti (O.Agafonovs, 

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

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

Pieņemt lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabalu atzīšanu par 

piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai. 

Lēmums pielikumā. 
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Par adreses piešķiršanu vai maiņu zemes vienībām 

 Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS 

 

            Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem 

Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 9.1.punktu, Zilupes novada pašvaldības dome, 

atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Ľikitins, L.Osipovs, 

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

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

Pieņemt lēmumu par adrešu piešķiršanu vai maiľu. 

Lēmums pielikumā. 
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Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam 

Lēmuma projektu sagatvoja V.KUŠNERS   

 

 Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 

„Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiľas kārtība” 17.4.punktu, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti 

balsojot: PAR - 11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Ľikitins, L.Osipovs, 

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

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

Pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiľu. 

Lēmums pielikumā. 
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Par zemes gabalu atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai 

Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS 

                                                                             
Sakarā ar to, ka zemes gabals 21965 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0268 Domes ielā 59A, Zilupē, Zilupes novads ir kā rekreācijas nozīmes objekts, kas ir 

pašvaldības autonomā funkcija. 

Latvijas Republikas 2012.gada 1.janvāra likuma „Par pašvaldībām” grozījumu 

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). 

             Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

2.punktu, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti 

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

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

nolemj: 

Pieņemt lēmumu par zemes gabalu atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai. 

 Lēmums pielikumā. 
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Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas īpašumu apsaimniekotāja SIA”PASTORĀTS” 

iesnieguma izskatīšana. 

Ziņo M.MEIKŠĀNE 

 
 Izskatot Latvijas eveľģēliski luteriskās baznīcas īpašumu apsaimniekotājas 

SIA”PASTORĀTS” 01.12.2011.Nr.P/18-170 iesniegumu par īpašuma tiesību atjaunošanu, 

kurā viľi lūdz: 

1/ precizēt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.6817 003 0241 faktisko platību pēc kadastrālās 

uzmērīšanas 14200 kv.m. 

2/ sakarā ar to, ka pašvaldības lēmumos norādītas dažādas mantojamās zemes adreses – 

precizēt adresi nekustamam  īpašumam ar kad.apzīmējumu Nr.6817-003- 0241; 

3/ noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817-003-0241; 

4/ atjaunot Latvijas evaľģēliski luteriskai Baznīcai, reģistrācijas Nr.9000159994, īpašuma 

tiesības uz nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.6817-003-0241, kas sastāv no zemes 14200 

kv.m.platībā uz kuras atrodas baznīcas drupu pamati. 

         Zilupes novada pašvaldības dome, pamatojoties uz LR Civillikumu, likuma „Par 

zemes lietošanu un ierīcību”, „Aizsargjoslu likumu” un izgatavoto zemes robežu plānu, 

atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, L.Matvejenko, 

V.;Nikitins, M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Vanzovičs, V.Sotčenko), 

PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj: 

1. Apstiprināt zemes gabala, kad.nr.6817-003-0241 zemes kopplatību 14200 kv.m. 

platībā, Zilupē, Zilupes novads. 

 2. Noteikt zemes lietojumam kopplatībā 14200 kv.m., ar kadastra Nr.6817-003-0241 

nekustāmā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus: 

1.ceļa sarkanās līnijas josla – 97,31m/194m – 188,7 kv.m. 

2.ceļa sarkanās līnijas josla – 87,36m/1,82m – 158,1 kv.m. 

3.ceļa sarkanās līnijas josla – 46,76m/2,35m – 109,7 kv.m. 

4.ceļa sarkanās līnijas josla – 62,86m/3,62m – 221,7 kv.m. 

3. Precizēt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817-003-0241, platība 14200 kv.m. 

adresi Baznīcas ielā 15a, Zilupē, Zilupes novads, LV-5751, LATVIJA. 

4.Zemes izmantošanas mērķis:  

4.1. Zemes platībai  3800 kv.m.-  reliģisko organizāciju ēku apbūve  (kods 0905) 

4.2. Zemes platībai 10400 kv.m. –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 (kods 0501) 

5. Iesniegumu par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu nodot izskatīšanai Zemes 

komisijai. 
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Par platību precizējumiem. 

Ziņo M.MEIKŠĀNE 

 

 15.1. Izskatot VZD Latgales reģionālās nodaļas 30.01.2012. Nr.10-03/105070-3 

lūgumu precizēt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884-007-0132, jo saskaľā ar 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas telpiskajiem datiem zemes vienībai 

ar kadastra apzīmējumu 6884-007-0132 platība ir 0,22 ha. 

Zilupes novada pašvaldības dome atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti (O.Agafonovs, 

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

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

Precizēt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884-007-0132 platību no 2,4 ha uz 0,22 ha. 

 

15.2. Zilupes novada pašvaldības dome atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Ľikitins, L.Matvejenko, M.Meikšāne, 

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

nav, nolemj: 

Precizēt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  6817-003-0337 platību no 2400 kv.m. uz  

1400 kv.m. 
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Par Zilupes novada sociālā dienesta 27.12.2011. lēmumu Nr.352 „Par atteikumu piešķirt 

trūcīgās ģimenes statusu xxxxx”  

Ziņo J.VOITKEVIČA 

 

1. Dome atkārtoti izskatīja 05.01.2012. xxxxx iesniegumu ar lūgumu atcelt Zilupes 

novada sociālā dienesta 27.12.2011. lēmumu Nr.952 ,,Par atteikumu piešķirt trūcīgas 

ģimenes statusu xxxxx”. 

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 67., 75. un 81.pantu, Zilupes novada 

pašvaldības dome atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, 

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

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

Pieņemt lēmumu Atzīt par prettiesisku Zilupes novada sociālā dienesta 27.12.2011. lēmumu 

Nr.952 ,,Par atteikumu piešķirt trūcīgas ģimenes statusu xxxx”. 

Lēmums pielikumā. 
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Par precizējumiem 17.01.2012.saistošajos noteikumos Nr.1 „Par nekustamā īpašuma 

nodokļa piemērošanu 2012.gadā Zilupes novadā.”  

Ziņo L.AĻBREHTE 

 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu un ľemot vērā Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības 16.02.2012.atzinumu Nr.17-1e/2540, Zilupes novada 

pašvaldības dome atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, 

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

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

Precizēt 17.01.2012.saistošus noteikumus Nr.1 „Par nekustamā īpašuma nodokļa 

piemērošanu 2012.gadā Zilupes novadā”: 

Papildināt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu ar likuma „Par nekustamā īpašuma 

nodokli” 1.panta otrās daļas 9¹.punktu. 
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Par precizējumu 25.11.2011.saistošos noteikumos Nr.22 „Par kārtību, kādā Zilupes 

novada pašvaldībā uzņem rindā pieaugušās personas sociālās aprūpes institūcijā par 

Zilupes novada pašvaldības finansējumu”. 

Ziņo L.AĻBREHTE 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu un ľemot vērā Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības 17.01.2012.atzinumu Nr.17-1e/599, Zilupes novada 

pašvaldības dome atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, 

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

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

Precizēt 25.11.2011.saistošos noteikumus Nr.22 „Par kārtību, kādā Zilupes novada 

pašvaldībā uzľem rindā pieaugušās personas sociālās aprūpes institūcijā par Zilupes novada 

pašvaldības finansējumu”: 

1. Svītrot no saistošo noteikumu tiesiskā pamatojuma likumu „Par pašvaldībām”. 

2. Izteikt 4.4.punktu sekojošā redakcijā: „4.4.Izvērtē saľemtos dokumentus un pieľem 

lēmumu par 6.punktā minētās personas reģistrēšanu sociālās aprūpes pakalpojuma 

saľemšanas rindā. Lēmumu nosūta vai izsniedz personai, lēmumā norādot tā 

apstrīdēšanas kārtību un termiľus.” 

3. Izteikt 11.punktu sekojošā redakcijā: „Par pieľemto lēmumu persona tiek informēta 

rakstiski, lēmumā norādot lēmuma apstrīdēšanas kārtību un termiľus.” 

4. Izslēgt 12.punktu. 

5. Izteikt 13.punktu sekojošā redakcijā:”13. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā 

dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Zilupes novada vēstis” likuma „Par pašvaldībām” 

45.panta noteiktajā kārtībā. Saistošie noteikumi izliekami Zilupes novada pašvaldības 

domes ēkā, Zilupes novada pagastu pārvalžu ēkās un publicējami mājas lapā internetā 

www.zilupe.lv. 
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Biedrības  „Smaidas”  iesnieguma izskatīšana. 

                   Ziľo L.AĻBREHTE, O.AGAFONOVS 

 

Izskatot Biedrības „Smaidas”, reģ.nr.40008144038, juridiskā adrese „Ēdnīca”, Lauderi, 

Lauderu pagasts, Zilupes novads, LV-5722, valdes locekles xxxx 22.02.2012. iesniegumu 

par līdzfinansējuma 10% (700,- Ls) apmērā piešķiršanu Eiropas Savienības Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa 

pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 

attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” iedzīvotāju interešu kopu, brīvā laika pavadīšanas, 

dienas centru, izglītības un informācijas centru izveidošana un aprīkojuma nodrošināšana. 

Projektā maksimālā attiecināmo izmaksu summa ir 7000,- Ls. Projekta ietvaros tiks 

izveidots bērnu rotaļu laukums Lauderu ciemā. 

Izvērtējot situāciju, atklāti balsojot: PAR – 11 deputāti (V.Vaļdens, S.Fenčenko, 

O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, T.Semjonova, L.Osipovs, 

N.Jefimovs, S.Vanzovičs, V.Ľikitins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

1. Piešķirt pēc projekta apstiprināšanas biedrībai „Smaidas”, reģ.nr.40008144038, 

juridiskā adrese „Ēdnīca”, Lauderi, Lauderu pagasts, Zilupes novads, 

līdzfinansējumu 10% Ls  700,00 (septiņi simti latu) projekta bērnu rotaļu laukuma 

izveidošana realizēšanai. 

http://www.zilupe.lv/
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Par pašvaldības indikatīvo investīciju vajadzību 2014.-2020.gadam apstiprināšanu 

Ziņo V.VAĻDENS 

Ľemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 6.janvāra vēstuli 

Nr.13.18-1e/320 „Par anketu aizpildīšanu”, atklāti balsojot: PAR – 11 deputāti (V.Vaļdens, 

S.Fenčenko, O.Agafonovs, L.Matvejenko, V.Sotčenko, M.Meikšāne, T.Semjonova, 

L.Osipovs, N.Jefimovs, S.Vanzovičs, V.Ľikitins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt aizpildītās anketas (pievienotas lēmuma pielikumā): 

1.1. 1.anketa:  

1.1.1. Izvērtējums par pakalpojumu groza pašreizējo aizpildījumu un 

nepieciešamo investīciju apjomu: pašvaldību pārziľā (pilnībā vai daļēji) 

esošie pakalpojumi; 

1.1.2. Izvērtējums par pakalpojumu groza pašreizējo aizpildījumu un 

nepieciešamo investīciju apjomu: valsts pārziľā (pilnībā vai daļēji) esošie 

pakalpojumi; 

1.1.3. Izvērtējums par pakalpojumu groza pašreizējo aizpildījumu un 

nepieciešamo investīciju apjomu: pakalpojumi, kas nav pakalpojumu 

grozā; 

1.2. 2.anketa: Izvērtējums par uzľēmējdarbības infrastruktūras attīstībai nepieciešamo 

finansējumu pašvaldībās; 

1.3. 3.anketa: 

1.3.1. Izvērtējums par veicamajiem ieguldījumiem pašvaldības ceļu 

rekonstruēšanā/izbūvē, kas ved no lauku teritorijas (pagasti, ciemi) uz 

novada līmeľa vai reģionālā līmeľa attīstības centru, kā arī nacionālas, 

reģionālas un novadu nozīmes centru ielu rekonstruēšanā; 

1.3.2. Izvērtējums par veicamajiem ieguldījumiem valsts ceļu 

rekonstruēšanā/izbūvē, kas ved no lauku teritorijas (pagasti, ciemi) uz 

novada līmeľa vai reģionālā līmeľa attīstības centru, kā arī nacionālas, 

reģionālas un novadu nozīmes centru ielu rekonstruēšanā; 

1.4. 4.anketa: 

1.4.1. Pašvaldības īstenojamie prioritārie projekti; 

1.4.2. Valsts nodrošināmie prioritārie projekti. 

2. Nosūtīt 1.punktā minētās aizpildītās anketas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai. 
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Iedzīvotāju iesniegumu izskatīšana. 

Ziņo M.MEIKŠĀNE 

 

 Zilupes novada pašvaldība izskatīja xxxx., 08.02.2012.iesniegumu reģ.nr.08.02.2012. 

Nr.18, par xxxxx deklarētās dzīvesvietas Baznīcas ielā 9a, Zilupē, anulēšanu. 



Pamatojoties uz „Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 12.panta 2.punktu, attiecīgai personai 

nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā un MK noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā 

anulējamas ziľas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu iestāde personas deklarācijā sniegtās 

ziľas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiem dokumentiem, 

pēc šo ziľu pārbaudes, Zilupes novada pašvaldības dome atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Ľikitins, L.Matvejenko, M.Meikšāne, 

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

nav, nolemj: 

Pieņemt lēmumu deklarētās dzīvesvietas anulēšanā. 

Lēmums pielikumā. 
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Par adreses piešķiršanu zemes vienībām  

Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS 

                                                              1.                                                               

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

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

balsojot: PAR - 11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Ľikitins, 

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

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

Pieņemt lēmumu par adrešu piešķiršanu zemes vienībām. 

Lēmums pielikumā. 
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Par zemes gabalu ieskaitīšanu rezerves zemes fondā 

Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS  

 

Izvērtējot Zilupes novada Zilupes pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā ievadītās zemes vienības, par kurām bija pieľemts lēmums, ka 

piekrītošas Zilupes novada pašvaldībai, tika konstatēts, ka atsevišķas neapbūvētas zemes 

vienības teritoriālplānojumā neatbilst pašvaldības autonomai funkcijai, ko nosaka Latvijas 

Republikas 2012.gada 1.janvāra likuma „Par pašvaldībām” grozījumu 15.pants. 

Latvijas Republikas 2011.gada 1.janvāra likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” grozījumu 4
1
.panta otrās daļas 

5.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas 

laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās 

pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu 

pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības funkciju īstenošanai. 

Latvijas Republikas 2011.gada 1.janvāra likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” grozījumu 3..panta otrās daļas 

2.punkts nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības 

vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskajām un 

juridiskajām personām, ja šīs personas par zemi saľēmušas kompensāciju, nav pieprasījušas 

atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī zemes īpašuma tiesību atjaunošana likumos nav 

paredzēta, tikai gadījumos, ja : vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti 

zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldību funkciju 

īstenošanai. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas 2011.gada 1.janvāra likuma „Par valsts un pašvaldību 

zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” grozījumu 4
1
.panta otrās daļas 



5.punktu, 3.panta otrās daļas 2.punktu un 2012.gada 1.janvāra likuma „Par pašvaldībām” 

grozījumu 15.pantu, Zilupes novada pašvaldības dome atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Ľikitins, L.Matvejenko, M.Meikšāne, 

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

nav, nolemj: 

Pieņemt lēmumu Par zemes gabalu ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. 
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Par precizējumiem pašvaldības domes lēmumos. 

Ziņo M.MEIKŠĀNE 

 

 Sakarā ar to, ka radušās neprecizitātes 01.02.2012.protokola 2,16& lēmumā „Par 

zemes gabalu atzīšanu par piekrītošiem valstij”, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti 

balsojot: PAR - 11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Ľikitins, 

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

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

1. Veikt precizējumus 01.02.2012.protokols Nr.2, 16& lēmuma ”Par zemes gabalu 

atzīšanu par piekrītošiem valstij” 65.punktā – labot kadastra apzīmējumu no 6817-

002-0213 Baznīcas ielā 30, Zilupē uz kadastra apzīmējumu 6817-003-0213 Baznīcas 

ielā 30, Zilupē. 

2. Veikt precizējumus 01.02.2012.protokols Nr.2, 16& lēmuma ”Par zemes gabalu 

atzīšanu par piekrītošiem valstij” 3.punktā – labot kadastra apzīmējumu no 6817-001-

0072 Latgales ielā 8, Zilupē uz kadastra apzīmējumu 6817-001-0062 Latgales ielā 8, 

Zilupē. 

3. Svītrot lēmuma 54.punktu. 

 

Lēmumus pielikumā. 

 

Domes 3.sēdē slēgta plkst.15.00 

 

 

Sēdi vadīja                                                                                     O.Agafonovs 

 

Protokolēja                                                                                    A.Borsuka 

 

 

 

 

 

 


