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LATVIJAS   REPUBLIKA 

 ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA 

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

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

 

SĒDES   PROTOKOLS 

Nr. 7 
 

Zilupē                                                                    2012.gada 28.maijā 

 

Sēde sasaukta plkst. 13.00 

Sēdi atklāj plkst. 13.00 

 

Sēdes darba kārtība: 

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

    24.04.2012. – 28.05.2012. 

2. Par svētku pabalstiem. 

3. Par bezcerīgu parādu norakstīšanu. 

4. Par nekustamā īpašuma „Stūrīši” Pasienes pagastā, Zilupes novadā, 

    sadalīšanu. 

5. Par uzmērītās zemes platības, lietošanas mērķa, apgrūtinājumu  

      apstiprināšanu. 

6.Par precizējumiem pašvaldības domes sēdes lēmumā. 

7. xxxxx iesnieguma izskatīšana. 

8. Iedzīvotāju iesniegumu izskatīšana. 

9. Par Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 24.aprīļa lēmuma (protokols  

    Nr.6.7.§) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabalu atzīšanu  

    par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai” 1.punkta atcelšanu. 

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

11. Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu.  

12. Par adreses piešķiršanu zemes gabalam un ēkām.  

13. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam.  

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

15. Par zemes gabalu ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. 

16. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabalu nodošanu zemes 



      rezerves fondā. 

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

      piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai. 

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

19. Par zemes lietošanas mērķa maiņu vai piešķiršanu zemes gabalam.   

20. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0149 sadalīšanu 

     atsevišķās zemes vienībās, īpašuma un ielas nosaukumu piešķiršanu. 

21. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0031 sadalīšanu  

     atsevišķās zemes vienībās, īpašuma un ielas nosaukumu piešķiršanu. 

22. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0298 sadalīšanu  

     atsevišķās zemes vienībās, īpašuma un ielas nosaukumu piešķiršanu. 

23. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0203 sadalīšanu  

     atsevišķās zemes vienībās, īpašuma un ielas nosaukumu piešķiršanu. 

24. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0296 sadalīšanu  

     atsevišķās zemes vienībās, īpašuma un ielas nosaukumu piešķiršanu. 

25. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0303 sadalīšanu 

     atsevišķās zemes vienībās, īpašuma un ielas nosaukumu piešķiršanu. 

26. Par zemes gabalu atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai, kā  

     arī īpašuma un ielas nosaukumu piešķiršanu. 

27. Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar xxxx Pasienes pagastā. 

28. Par bezstrīda parādu piedziņu. 

29. SIA ”Zilupes LTD” iesnieguma izskatīšana. 

30. SIA ”Bidrija” iesnieguma izskatīšana. 

31. Par līdzekļu piešķiršanu Zilupes vidusskolas absolventu apbalvošanai. 

32. Par precizējumiem 03.04.2012.saistošos noteikumos Nr.6 „Par vecāku 

      līdzfinansējuma kārtību Zilupes mūzikas un mākslas skolā.” 

33. Par uzmērītās zemes platības, lietošanas mērķa, apgrūtinājumu  

      apstiprināšanu. 

34. Par jaunas adreses piešķiršanu vai maiņu zemes vienībām un ēkām. 

35. Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas atklātā projektu konkursā         

Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes 

organizācijām vai biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni” Jaunatnes politikas 

valsts programmas 2012.gadam  1.3. apakšsadaļas „ Resursu punktu  jauniešiem 

izveide pašvaldībās, sadarbībā ar jaunatnes organizācijām vai biedrībām, kas 

veic darbu ar jaunatni" ietvaros.  

 
Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētājs                                  Oļegs AGAFONOVS                   

Protokolē –  Aina Borsuka 

Piedalās –  

Deputāti: Taisa SEMJONOVA 

                Leonīds OSIPOVS  

                Nikolajs JEFIMOVS  

                Marija MEIKŠĀNE 

                Sergejs FENČENKO 

                Vasīlijs SOTČENKO 



                Ludmila MATVEJENKO 

               Sergejs VANZOVIČS 

               Vitālijs VAĻDENS 

               Gunārs SMUĻKO 

 

Pieaicināti:  

Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja Vija KUDRJAŠOVA 

Sociālā dienesta vadītā Jeļena VOITKEVIČA 

SIA”Zilupes LTD” galvenā grāmatvede Elvīra SILOVA 

Zilupes novada pašvaldības domes galvenā grāmatvede Jana BONDARENKO 

 

Nepiedalās- 

Deputāts Rihards MIŠĶINS – miris 

               Vladimirs ŅIKITINS 

 

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

  Atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, S.Fenčenko, 

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

M.Meikšāne) PRET - nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības domes sēdes 

darba kārtība apstiprināta. 

 

1& 

 

Pārskats par paveikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu no 24.04.2012. – 

28.05.2012. 

Ziņo: priekšsēdētājs O.AGAFONOVS 

 

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

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

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

nolemj: 

Pieņemt zināšanai: domes priekšsēdētāja pārskatu par paveikto darbu un domes 

lēmumu izpildes gaitu no 24.04.2012. – 28.05.2012.  
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Par svētku pabalstiem 

Ziņo J.VOITKEVIČA 

 

 Uzklausot Sociālā dienesta vadītājas J.Voitkevičas ziņojumu par Zilupes 

vidusskolas 9.klašu un 12.klases skolēnu, Pasienes pamatskolas 9.klašu skolēnu izlaidumiem, 

balstoties uz pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.14, „Par svētku pabalstiem” 5.1.punktu, un 

Finanšu komitejas atzinumu, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 11 

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

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

ATTURAS –  nav, nolemj: 

Piešķirt pabalstu (natūrā) izlaidumam Zilupes vidusskolas un Pasienes pamatskolas 

9.klašu absolventiem 10,- Ls katram un Zilupes vidusskolas 12.klašu absolventiem 15,- 

Ls katram, saskaņā ar sarakstu.  

 



    Izskatot Zilupes TN direktores I.Pertajas lūgumu izdalīt finansiālu atbalstu pa 10 Ls 

trim Zilupes vidusskolas 2012.gada abiturientiem, kuri pieņēmuši aktīvu līdzdalību Zilupes 

novada kultūras dzīvē, Zilupes novada pašvaldības dome balstoties uz Finanšu komitejas 

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

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

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

nolemj: 

Izdalīt finansiālu atbalstu pa 10 Ls katram, trim Zilupes vidusskolas abiturientiem, kuri 

pieņēma aktīvu līdzdalību Zilupes novada kultūras dzīvē, saskaņā ar klāt pievienoto 

sarakstu. 

Pielikumā: saraksts uz 1 lpp. 

 

    Izskatot Zilupes novada izglītības darba speciālistes J.Veligurskas lūgumu izdalīt 

finansiālu atbalstu pa 15 Ls  vienpadsmit Zilupes vidusskolas 2012.gada teicamniekiem, 

Zilupes novada pašvaldības dome balstoties uz Finanšu komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: 

PAR - 11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, S.Fenčenko, L.Osipovs, 

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

nav, ATTURAS –  nav, nolemj: 

Izdalīt finansiālu atbalstu pa 15 Ls katram, vienpadsmit Zilupes vidusskolas 

teicamniekiem, saskaņā ar klāt pievienoto sarakstu. 

Pielikumā: saraksts uz 1 lpp. 

 

    Izskatot Zilupes novada izglītības darba speciālistes J.Veligurskas piestādītos 

skolēnu sportistu sarakstus, kuri mācību gada laikā ir republikas un starptautisko sacensību 

uzvarētāji, kā arī skolēnu sarakstus, kuri mācību gada laikā ir piedalījušies novada un 

republikas olimpiādēs un konkursos un guvuši uzvaras, Zilupes novada pašvaldības dome 

balstoties uz „Zilupes vidusskolas skolēnu mācību un interešu izglītības stimulēšanas 

nolikumu”, kā arī Finanšu komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti 

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

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

nolemj: 

Sportistiem, kuri ir republikas un starptautisko sacensību uzvarētāji, un skolēniem, kuri 

mācību gada laikā ir piedalījušies novadu un republikas olimpiādēs un konkursos un 

guvuši uzvaras, izsniegt pabalstus saskaņā ar klāt pievienoto sarakstu. 

Pielikumā: saraksts  

 

         Izskatot Zilupes arodvidusskolas piestādīto absolventu sarakstu, Zilupes novada 

pašvaldības dome balstoties uz pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.14, „Par svētku 

pabalstiem” 5.1.punktu, Finanšu komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti 

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

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

nolemj: 

Zilupes arodvidusskolas absolventiem, sniegt palīdzību 15 LVL apjomā katram, kura 

dzīvesvieta deklarēta Zilupes novadā, saskaņā ar pievienoto sarakstu. 

Pielikumā: absolventu saraksti uz 1 lpp. 
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Par bezcerīgu parādu norakstīšanu. 

Ziņo S.MARČENOKA 

 



Izvērtējot iesniegto informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādiem Pasienes 

pagastā sekojošām fiziskām personām xxxxx, xxx, xxx, tika konstatēts:  

1. xxxxxx nekustamā īpašuma nodokļa parāds sastāda 19,45 Ls. xxxx miris 2002.gadā. 

Mantinieki nav pieteikušies. 

2. xxxxx nekustamā īpašuma nodokļa parāds sastāda 14,15 Ls. xxxx mirusi 2009.gadā. 

Mantinieki nav pieteikušies. 

3. xxxx nekustamā īpašuma nodokļa parāds sastāda 54,78 Ls. xxxx mirusi 2009.gadā. 

Mantinieki nav pieteikušies. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 

Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto 

grāmatvedības uzskaiti” 99.punktu, kas nosaka, ka „budžeta iestāde katrā pārskata datumā 

novērtē, vai pastāv objektīvi pierādījumi prasību un samaksāto avansu saņemšanai, izvērtējot 

(ja tas ir iespējams) 43 katru parādnieku un katru darījumu, 100.punktu, kas nosaka, ka „prasības, 

kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir 

pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no budžeta iestādes bilances, norakstot no 

nedrošiem (šaubīgiem) parādiem izveidotajiem uzkrājumiem vai iekļaujot pārējos izdevumos, ja 

uzkrājumu summa nav pietiekama vai ja uzkrājumi nav izveidoti, Zilupes novada pašvaldības 

dome balstoties uz Finanšu komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti 

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

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

nolemj: 

1. Norakstīt nekustamā īpašuma nodokļa parādus: 

1.1.xxxx  19,45 Ls 

1.2.xxxx    14,15 Ls 

1.3.xxxx      54,78 Ls 

2. Turpmāk grāmatvedībai neveikt nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu par 

zemes kad.nr. 

2.1.6884-004-0067. 

2.2.6884-007-0117. 

2.3.6884-007-0188. 
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Par nekustamā īpašuma „Stūrīši” Pasienes pagastā, Zilupes novadā, sadalīšanu. 

Projektu sagatavoja M.MEIKŠĀNE 

 

            4.1.Dome izskatīja, xxxxx, dzimusi xxxx., dzīvesvieta deklarēta „xxx”, xxxx, Pasienes 

pagasts, Zilupes novadā, 07.05.2012. iesniegumu, reģ. 14.05.2012., Nr.93, par atļauju atdalīt 

no nekustamā īpašuma „Stūrīši” ar kad.nr.6884-007-0111, kopējā platība 11,5 ha, zemes 

gabalu ar kad.nr.6884-007-0112, platība 7,5 ha, atdalītajam zemes gabalam piešķirt jaunu 

nosaukumu „Izidorkalns”, 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, G.Smuļko, S.Fenčenko, L.Osipovs, T.Semjonova, N.Jefimovs, 

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

nolemj: 

1. Piekrist, ka no nekustamā īpašuma „Stūrīši” ar kad.nr.6884-007-0111, kopējā 

platība 11,5 ha tiks atdalīts zemes gabals ar kad.nr.6884-007-0112 platība 7,5 ha . 

2. Piešķirt jaunizveidotajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 6884-007-0112 jaunu 

nosaukumu „Izidorkalns”, Pasienes pagasts, Zilupes novads.  
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 Par uzmērītās zemes platības, lietošanas mērķa, apgrūtinājumu apstiprināšanu. 

Ziņo B.ČEBOTARE 

 

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

zemes lietošanu un ierīcību”, „Aizsargjoslu likumu” un Valsts zemes dienesta Latgales 

reģionālās nodaļas Pasūtījumu izpildes pārvaldes Mērniecības un topogrāfijas daļas izgatavoto 

Zemes robežu plānu, atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, 

G.Smuļko, S.Fenčenko, L.Osipovs, T.Semjonova, N.Jefimovs, L.Matvejenko, S.Vanzovičs, 

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

Apstiprināt zemes kopplatību 7216 kv.m. platībā, kad.nr.6817-003-0309, Dzelzceļa ielā Nr.4, 

Zilupe, Zilupes novads. 

        1.Noteikt zemes lietojumam kopplatībā 7216 kv.m., ar kadastra Nr.6817-003-0309 

nekustāmā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus: 

1. 050203 – ceļa servitūts 3m; 90,7m; 272 kv.m. 

2. 050203 – ceļa servitūts 3m; 10m; 41 kv.m. 

3. 020401 – apakšzemes kabeļa 5 m aizsargjosla – 92 m; 461 kv.m. 

4. 020402 – gaisvadu sakaru līnijas 5 m aizsargjosla – 89m; 445 kv.m. 

5. 020501 – 0,4 kV elektrisko tīklu gaisvadu līnijas 4m aizsargjosla 58m – 234 kv.m. 

6. 020501 -0,4 kV elektrisko tīklu gaisvadu līnijas 4 m aizsargjosla 58 m – 233 kv.m. 

Mainīt zemes lietošanas mērķi -  no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība) uz kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas 

nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita 

klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa). 
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Par precizējumiem pašvaldības domes sēdes lēmumā. 

Ziņo M.MEIKŠĀNE 

 

 Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja VZD Latgales Reģionālās nodaļas 

01.03.2012. Nr.2-04.1-L/935 vēstuli Par informācijas precizēšanu, kurā ir teikts, ka ir 

konstatēta neatbilstība starp Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem 

un  pašvaldības iesniegtajiem lēmumiem un nomas līgumu. 

Izvērtējot situāciju, tika konstatēts: 

1. Zilupes novada pašvaldības 27.01.2011.lēmumā (protokols Nr.1.16.) ar 

papildinājumiem 28.04.2011.lēmumā (protokols Nr.4,12) „Par zemes nomas līguma 

noslēgšanu” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817-002-0136 noteikta platība 

600 kv.m. un atzīts, ka zemes vienība piekrīt pašvaldībai. 

2. 02.03.2011. starp pašvaldību un xxxx noslēgtajā nomas līgumā platība ir 600 kv.m., 

taču NĪVK IS teksta un telpiskajos datos zemes vienības 6817-002-0136 platība ir 

1790 kv.m. 

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

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

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

nolemj: 

Apstiprināt platību uz 1790 kv.m. 

1. Sagatavot nomas grozījumu līgumu uz ½ daļu no kopplatības 1790 kv.m. 
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xxxxx iesnieguma izskatīšana. 

Ziņo J.VOITKEVIČA 



 

 Dome izskatīja 03.05.2012. xxxxx saņemto iesniegumu ar lūgumu atcelt Zilupes 

novada sociālā dienesta 16.03.2012. lēmumu Nr.188 „Par xxxx ģimenes neatbilstību trūcīgās 

ģimenes statusam”. 

Izvērtējot situāciju, dome konstatēja: 

Ka attiecībā uz xxxx ģimeni pastāvēja priekšnoteikums nelabvēlīga administratīvā akta 

izdošanai, līdz ar to atteikums noteikt xxxxx ģimenei trūcīgās ģimenes statusu atzīstams par 

tiesisku. 

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

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

G.Smuļko, S.Fenčenko, L.Osipovs, T.Semjonova, N.Jefimovs, L.Matvejenko, S.Vanzovičs, 

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

Atzīt par tiesisku un atstāt spēkā Zilupes novada sociālā dienesta 16.03.2012.lēmumu Nr.188 

„Par xxxxx ģimenes neatbilstību trūcīgās ģimenes statusam.” 

Lēmums pielikumā. 

8& 

 

Iedzīvotāju iesniegumu izskatīšana. 

Ziņo L.OSIPOVS 

 

 Dome izskatīja xxxx, dzīvo xxxx, Zilupē, 14.05.2012. iesniegumu, reģ.14.05.2012. 

Nr.95, par atļauju rekonstruēt pie mājas piebūvi vecās piebūves vietā pēc adreses xxxx, 

Zilupē. 

Izvērtējot situāciju, balstoties uz Zilupes novada teritoriālo plānojumu, apstiprināts 

Zilupes novada domes sēdē 27.07.2006., protokols Nr.11, 1&,  Zilupes novada pašvaldības 

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

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

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

1. Izsniegt xxxxx izziņu par teritorijas atbilstību teritoriālajam plānojumam. 

2. Ieteikt xxxx griezties Ludzas būvvaldē. 
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Par Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 24.aprīļa lēmuma (protokols Nr.6.7.§) „Par 

zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabalu atzīšanu par piekrītošiem Zilupes 

novada pašvaldībai” 1.punkta atcelšanu. 

Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS 

 

Zilupes novada pašvaldībā bija saņemts no VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” 

saraksts, kurā bija norādīts, ka xxxxx nav noslēgusi zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu par 

zemes gabalu 2253 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0159 xxxx, Zilupē, 

Zilupes novads. 

            Ar Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 24.aprīļa lēmumu (protokols Nr.6.7&) 

1.punktu tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības xxxx uz zemes gabalu 2253 kv.m platībā ar 

kadastra apzīmējumu 6817 003 0159 xxxxx, Zilupē, Zilupes novads.                                                                         

Sakarā ar to, ka xxxx 1998.gada 7.jūlijā ir noslēgusi zemes izpirkuma (pirkuma) 

līgumu Nr.57/0501 ar VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” par zemi 2253 kv.m platībā 

ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0159 xxxxx, Zilupē, Zilupes novads, ir nepieciešams atcelt 

Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 24.aprīļa lēmuma (protokols Nr.6.7.&) „Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabalu atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada 

pašvaldībai” 1.punktu, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 11 



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

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

ATTURAS –  nav, nolemj: 

            Atcelt Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 24.aprīļa lēmuma (protokols Nr.6.7.&) 

„Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabalu atzīšanu par piekrītošiem Ludzas 

novada pašvaldībai” 1.punktā (par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu xxxxi, personas kods 

xxxxx, uz zemes gabalu 2253 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0159 xxxx, 

Zilupē, Zilupes novads). 
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Par zemes gabalu atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai 

Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS 

 

                                                                           1. 

Sakarā ar to, ka zemes gabals 3900 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 002 

0232 Brīvības ielā 44, Zilupē, Zilupes novads pēc Zilupes pilsētas spēkā esošā 

teritoriālplānojuma paredzēts ceļa, laukuma būvniecībai un zaļās zonas ierīkošanai un to 

uzturēšanai. 

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

15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldībai ir šāda autonomā funkcija : gādāt par savas 

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

rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju 

apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšana un 

izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu 

izveidošana un uzturēšana). 

Latvijas Republikas 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, zeme, kuras piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas 

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

pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu 

pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības funkciju īstenošanai 

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

grozījumu 15.panta 2.punktu un 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, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 11 

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

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

ATTURAS –  nav, nolemj: 

           1. Atzīt, ka zemes gabals platībā 3900 kv.m ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0232 

Brīvības ielā 44, Zilupē, Zilupes novads ir piekrītošs Zilupes novada pašvaldībai. 

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

Zilupes pilsētas Valsts Nekustāmā īpašuma kadastra informāciju sistēmā zemes vienību kā 

atsevišķu nekustāmo īpašumu. 

                                                                           2. 

Sakarā ar to, ka zemes gabals 8618 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0310 Dzelzceļa ielā 10, Zilupē, Zilupes novads pēc Zilupes pilsētas spēkā esošā 

teritoriālplānojuma paredzēts zaļās zonas ierīkošanai un to uzturēšanai. 

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

15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldībai ir šāda autonomā funkcija : gādāt par savas 

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



rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju 

apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšana un 

izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu 

izveidošana un uzturēšana). 

Latvijas Republikas 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, zeme, kuras piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas 

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

pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu 

pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības funkciju īstenošanai 

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

grozījumu 15.panta 2.punktu un 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, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 11 

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

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

ATTURAS –  nav, nolemj: 

           1. Atzīt, ka zemes gabals platībā 8618 kv.m ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0310 

Dzelzceļa ielā 10, Zilupē, Zilupes novads ir piekrītošs Zilupes novada pašvaldībai. 

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

Zilupes pilsētas Valsts Nekustāmā īpašuma kadastra informāciju sistēmā zemes vienību kā 

atsevišķu nekustāmo īpašumu. 

                                                                           3. 

Sakarā ar to, ka zemes gabals 7216 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0309 Dzelzceļa ielā 4, Zilupē, Zilupes novads pēc Zilupes pilsētas spēkā esošā 

teritoriālplānojuma paredzēts zaļās zonas ierīkošanai un to uzturēšanai. 

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). 

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, zeme, kuras piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas 

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

pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu 

pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības funkciju īstenošanai 

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

grozījumu 15.panta 2.punktu un 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, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 11 

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

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

ATTURAS –  nav, nolemj: 

           1. Atzīt, ka zemes gabals platībā 7216 kv.m ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0309 

Dzelzceļa ielā 4, Zilupē, Zilupes novads ir piekrītošs Zilupes novada pašvaldībai. 

           2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos, zaudē spēku Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 

24.aprīļa lēmums (protokols Nr.6.9.&) „Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6817 003 



0309 Dzelzceļa ielā 4, Zilupē, Zilupes novads sadalīšanu atsevišķās zemes vienībās, kā arī 

zemes lietošanas mērķu un adreses piešķiršanu”. 

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

Zilupes pilsētas Valsts Nekustāmā īpašuma kadastra informāciju sistēmā zemes vienību kā 

atsevišķu nekustāmo īpašumu. 
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Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu 

 Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS 

 

                                                              1.                                                               

            Sakarā ar to, ka zemes vienībām, kuras reģistrētas Zilupes novada Lauderu 

pagasta zemesgrāmatu nodalījumā, nebija piešķirts īpašuma nosaukums vai arī iesniegts 

Valsts zemes dienestam lēmums, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 

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

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

ATTURAS –  nav, nolemj: 

      1. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, 

piekrītošām zemes vienībām 2,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0058 un 1,2 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0068 īpašuma nosaukumu „Ziemeļblāzma”, 

Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

      2. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai 

zemes vienībai 5,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0083 īpašuma nosaukumu 

„Gailīši”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

      3. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai 

zemes vienībai 4,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0126 īpašuma nosaukumu 

„Lapegles”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

      4. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai 

zemes vienībai platībā 1,3 ha ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0246 un zemes vienībai 

platībā 1,1 ha ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0283 „Zaļjas”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

      5. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai 

zemes vienībai 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 003 0109 īpašuma nosaukumu 

„Radionovi”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

      6. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai 

zemes vienībai 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 003 0162 īpašuma nosaukumu 

„Kaimiņi”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

      7. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai 

zemes vienībai 8,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 004 0042 īpašuma nosaukumu 

„Rēzijas”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

      8. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, 

piekrītošām zemes vienībām 1,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 005 0116 un 4,2 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 005 0117 īpašuma nosaukumu „Dzidras”, Zaļesjes pag., 

Zilupes nov.. 

      9. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai 

zemes vienībai 0,48 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 007 0135 īpašuma nosaukumu 

„Ņežin”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

      10. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, 

piekrītošai zemes vienībai 4,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0039 īpašuma 

nosaukumu „Pasņuki”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 



      11. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, 

piekrītošai zemes vienībai 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0067 īpašuma 

nosaukumu „Aisti”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

      12. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, 

piekrītošai zemes vienībai 4,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0072 īpašuma 

nosaukumu „Viktori”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

      13. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, 

piekrītošai zemes vienībai 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0094 īpašuma 

nosaukumu „Peņķi”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

      14. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, 

piekrītošai zemes vienībai 5,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0137 īpašuma 

nosaukumu „Pīlādzīši”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

      15. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, 

piekrītošai zemes vienībai 7,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0217 īpašuma 

nosaukumu „Lielozoli”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

      16. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, 

piekrītošai zemes vienībai 4,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 006 0079 īpašuma 

nosaukumu „Ailes”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

      17. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, 

piekrītošai zemes vienībai 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 001 0016 īpašuma 

nosaukumu „Griezes”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

      18. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, 

piekrītošai zemes vienībai 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0028 īpašuma 

nosaukumu „Purviņi”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

      19. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, 

piekrītošai zemes vienībai 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0043 īpašuma 

nosaukumu „Sviļava”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

      20. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, 

piekrītošai zemes vienībai 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0104 īpašuma 

nosaukumu „Svetas”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

      21. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, 

piekrītošai zemes vienībai 6,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0105 īpašuma 

nosaukumu „Aleks”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

      21. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, 

piekrītošai zemes vienībai 0,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0164 īpašuma 

nosaukumu „Rivcāni”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

      22. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, 

piekrītošai zemes vienībai 1,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 003 0061 īpašuma 

nosaukumu „Nostūris”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

      23. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, 

piekrītošai zemes vienībai 2,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 004 0044 īpašuma 

nosaukumu „Silajāņi”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

      24. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, 

piekrītošai zemes vienībai 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 004 0096 īpašuma 

nosaukumu „Žorži”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

      25. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, 

piekrītošām zemes vienībām 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 005 0052 un 0,3 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 005 0053 īpašuma nosaukumu „Lapiņas”, Zaļesjes pag., 

Zilupes nov.. 



      26. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, 

piekrītošām zemes vienībām 16,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 005 0121 īpašuma 

nosaukumu „Stirniene”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

      27. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, 

piekrītošām zemes vienībām 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 006 0056 īpašuma 

nosaukumu „Auzukalns”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

      28. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, 

piekrītošām zemes vienībām 5,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0159 īpašuma 

nosaukumu „Ielejas”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

      29. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, 

piekrītošām zemes vienībām 0,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0249 īpašuma 

nosaukumu „Šafrani”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

      30. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, 

piekrītošām zemes vienībām 0,36 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0350 īpašuma 

nosaukumu „Laumiņas”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

      31. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, 

piekrītošām zemes vienībām 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 003 0098 īpašuma 

nosaukumu „Romāni”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

      32. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, 

piekrītošām zemes vienībām 6,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 001 0035 īpašuma 

nosaukumu „Malahīti”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

      33. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, 

piekrītošām zemes vienībām 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0235 īpašuma 

nosaukumu „Jurģi”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 
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Par adreses piešķiršanu zemes gabalam un ēkām  

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, G.Smuļko, S.Fenčenko, 

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

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

      1. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, 

piekrītošai zemes vienībai 2,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0058 un xxxx, 

personas kods xxxx, piederošām ēkām adresi „Ziemeļblāzma”, Rakšina, Zaļesjes pag., 

Zilupes nov.. 

      2. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai 

zemes vienībai 5,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0083 un xxxxs, personas kods 

xxxxxx, piederošām ēkām adresi „Gailīši”, Ploski, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

      3. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai 

zemes vienībai 4,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0126 un xxxx, personas kods 

xxxxx, piederošām ēkām adresi „Lapegles”, Rakšina, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

      4. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai 

zemes vienībai platībā 1,3 ha ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0246 un zemes vienībai 

platībā 1,1 ha ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0283, kā arī xxxx, personas kods xxxxxx, 

piederošām ēkām adresi „Zaļjas”, Ploski, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 



      5. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai 

zemes vienībai 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 003 0109 un xxxx, personas kods 

xxxx, piederošām ēkām adresi „Radionovi”, Savelinki, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

      6. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai 

zemes vienībai 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 003 0162 un xxxxx, personas 

kods xxxxx, piederošām ēkām adresi „Kaimiņi”, Savelinki, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

      7. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai 

zemes vienībai 8,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 004 0042 un xxxx, personas kods 

xxxxx, piederošām ēkām adresi „Rēzija”, Gubina, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

      8. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai 

zemes vienībai platībā 1,2 ha ar kadastra apzīmējumu 6896 005 0116 un zemes vienībai 

platībā 4,2 ha ar kadastra apzīmējumu 6896 005 0117, kā arī xxxx, personas kods xxxxx, 

piederošām ēkām adresi „Dzidras”, Rabova, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

      9. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai 

zemes vienībai 0,48 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 007 0135 un xxxx, personas 

kods xxxxx, piederošām ēkām adresi „Ņežin”, Čiučiši, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

      10. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, 

piekrītošai zemes vienībai 4,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0039 un xxxx, 

personas kods xxxx, piederošām ēkām adresi „Pasņuki”, Naumki, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

      11. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, 

piekrītošai zemes vienībai 4,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0072 un xxxx, 

personas kods xxxxx, piederošām ēkām adresi „Viktori”, Sovāni, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

      12. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, 

piekrītošai zemes vienībai 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0094 un xxxx, 

personas kods xxxx, piederošām ēkām adresi „Peņķi”, Zaļesje, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

      13. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, 

piekrītošai zemes vienībai 5,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0137 un xxxx, 

personas kods xxxx, piederošām ēkām adresi „Pīlādzīši”, Duboviki, Zaļesjes pag., Zilupes 

nov.. 

      14. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, 

piekrītošai zemes vienībai 7,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0217 un xxxx, 

personas kods xxxx, piederošām ēkām adresi „Lielozoli”, Duboviki, Zaļesjes pag., Zilupes 

nov.. 

      15. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, 

piekrītošai zemes vienībai 4,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 006 0079 un xxx, 

personas kods xxxxx, piederošām ēkām adresi „Ailes”, Horoševa, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

      16. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, 

piekrītošai zemes vienībai 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 001 0016 un xxxx, 

personas kods xxxx, piederošām ēkām adresi „Griezes”, Janovole, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

      17. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, 

piekrītošai zemes vienībai 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0028 un xxxxx, 

personas kods xxxx, piederošām ēkām adresi „Purviņi”, Rakšina, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

      18. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, 

piekrītošai zemes vienībai 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0043 un xxxx, 

personas kods xxxx, piederošām ēkām adresi „Sviļava”, Sviļova, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

      19. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, 

piekrītošai zemes vienībai 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0104 un xxxx, 

personas kods xxxxx, piederošām ēkām adresi „Svetas”, Kamenka, Zaļesjes pag., Zilupes 

nov.. 



      20. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, 

piekrītošai zemes vienībai 6,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0105 un xxxxx, 

personas kods xxxx, piederošām ēkām adresi „Aleks”, Kamenka, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

      21. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, 

piekrītošai zemes vienībai 0,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0164 un xxxx, 

personas kods xxxx, piederošām ēkām adresi „Rivcāni”, Riucāni, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

      22. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, 

piekrītošai zemes vienībai 2,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 004 0044 un xxxx, 

personas kods xxxxx, piederošām ēkām adresi „Silajāņi”, Romašenki, Zaļesjes pag., Zilupes 

nov.. 

      23. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, 

piekrītošai zemes vienībai 0,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0249 un xxxx, 

personas kods xxxx, piederošām ēkām adresi „Šafrani”, Zaļesje, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

      24. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, 

piekrītošai zemes vienībai 0,36 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0350 un xxxxs, 

personas kods xxxxx, piederošām ēkām adresi „Laumiņas”, Duboviki, Zaļesjes pag., Zilupes 

nov.. 

      25. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, 

piekrītošai zemes vienībai 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 003 0098 un xxx, 

personas kods 221164-12814, piederošām ēkām adresi „xxxxi”, Savelinki, Zaļesjes pag., 

Zilupes nov.. 

      26. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, 

piekrītošai zemes vienībai 6,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 001 0035 un xxx, 

personas kods xxxx, piederošām ēkām adresi „Malahīti”, Rutki, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 
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Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam 

Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS   

 

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

„Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu 

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

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

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

nav, ATTURAS –  nav, nolemj: 

 1. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6896 003  

0040 platībā 0,4 ha „Lijas”, Savelinki, Zaļesjes pag., Zilupes nov. no koda no koda 0601 

(individuālo dzīvojamo māju apbūve) uz kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība). 

 2. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6896 003  

0194 platībā 0,3233 ha „Leora”, Savelimki, Zaļesjes pag., Zilupes nov. no koda no koda 0601 

(individuālo dzīvojamo māju apbūve) uz kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība). 

 3. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6896 004  

0019 platībā 0,81 ha „Fokusi”, Gubina, Zaļesjes pag., Zilupes nov. no koda no koda 0601 

(individuālo dzīvojamo māju apbūve) uz kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība). 

 4. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6896 004  

0085 platībā 0,08 ha Zaļesjes pag., Zilupes nov. no koda no koda 0801 (komercdarbības 



uzņēmumu apbūve) uz kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība). 

 5. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6896 003  

0053 platībā 0,5 ha Zaļesjes pag., Zilupes nov. no koda no koda 0601 (individuālo dzīvojamo 

māju apbūve) uz kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība). 

 6. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6896 003  

0153 platībā 0,1 ha Zaļesjes pag., Zilupes nov. no koda no koda 0601 (individuālo dzīvojamo 

māju apbūve) uz kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība). 

 7. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6896 003  

0154 platībā 0,1 ha „Ceriņi”, Savelinki, Zaļesjes pag., Zilupes nov. no koda no koda 0601 

(individuālo dzīvojamo māju apbūve) uz kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība). 

 8. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6896 008  

0078 platībā 0,98 ha „Orlovka”, Zaļesje, Zaļesjes pag., Zilupes nov. no koda no koda 0601 

(individuālo dzīvojamo māju apbūve) uz kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība). 

 9. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6896 003  

0075 platībā 0,6 ha „Skola”, Zaļesjes pag., Zilupes nov. no koda no koda 0901 (izglītības un 

zinātnes iestāžu apbūve) uz kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība). 
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Par zemes gabalu atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai. 

Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS 

                                                                             
                                                                                  1.           

Izvērtējot Zilupes novada domes sēdēs no 2007.gada līdz 2009,gadam pieņemtos 

lēmumus „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”, tika konstatēts, ka nav pieņemts par 

zemes gabalu piekritību pašvaldībai uz kuriem atrodas fiziskām un juridiskām personām 

piederošas ēkas, kā arī nav pieņemts lēmums par zemes gabalu piekritību pašvaldībai pēc 

zemes nomas līguma noslēgšanas. 

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

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” grozījumu 25.panta pirmās 

daļas 1.punkts nosaka, ka juridiskām un fiziskām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā 

lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz pabeigšanas datumam vai – šā 

likuma 23.panta otrajā daļā minētajos gadījumos – līdz 2007.gada 30.novembrim persona nav 

iesniegusi zemes izpirkšanas (pirkšanas) pieprasījumu vai tas nav iekļauts Lauku zemes 

izpirkšanas reģistrā. 

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

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” grozījumu 25.panta pirmās 

daļas 2.punkts nosaka, ka juridiskām un fiziskām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā 

lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2008.gada 1.septembrim nav 

iesniedzis Valsts zemes dienesta reģionālajai struktūrvienībai reģistrācijai Valsts nekustāmā 

īpašuma kadastra informācijas sistēmā zemes robežu plāns vai apliecinājums par 

priekšapmaksas veilšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma (pirkuma) līguma 

slēgšanas. 

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

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” grozījumu 25.panta 2
1 

daļa, 



nosaka, ka zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesības izbeigšanās. Ja minētajā termiņā persona zemes nomas pirmtiesības 

neizlieto, pašvaldība pieņem lēmumu par attiecīgās zemes izmantošanu zemes reformas 

pabeigšanai vai par ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ja pašvaldība lēmumu pieņem līdz 

2009.gada 30.decembrim, tad zemi ieskaita zemes reformas pabeigšanai, bet, ja lēmumu 

pieņem pēc 2009.gada 30.decembra, — zemi ieskaita rezerves zemes fondā.  

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

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

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

vārda zemesgrāmatās ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību 

īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 

ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi. 

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

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

2.punkts nosaka, ka neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2
1 

daļā 

noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi. 

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

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” 

grozījumu 25.panta pirmās daļas 1.punktu un 2.punktu, kā arī Latvijas Republikas 2011.gada 

1.janvāra likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” grozījumu 3.panta piektās daļas 1.punktu un 2.punktu, Zilupes novada 

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

G.Smuļko, S.Fenčenko, L.Osipovs, T.Semjonova, N.Jefimovs, L.Matvejenko, S.Vanzovičs, 

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

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

Lēmums pielikumā. 
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Par zemes gabalu ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. 

Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS  

 

Izvērtējot Zilupes novada Zaļesjes pagasta Nekustāmā īpašuma valsts kadastra 

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

piekrītošas Lauderu pagasta 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 saņēmušas 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, G.Smuļko, S.Fenčenko, L.Osipovs, T.Semjonova, 

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

ATTURAS –  nav, nolemj: 

         1. Ieskaitīt zemes vienību 2,5 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) 

ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0125 Zaļesjes pag., Zilupes nov. rezerves zemes fondā. 

         2. Ieskaitīt zemes vienību 1,6 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) 

ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0135 Zaļesjes pag., Zilupes nov. rezerves zemes fondā. 

         3. Ieskaitīt zemes vienību, precizējot pēc kadastra kartes, 0,6 ha platībā (vairāk vai 

mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0186 Zaļesjes pag., 

Zilupes nov. rezerves zemes fondā. 

         4. Ieskaitīt zemes vienību 0,6 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) 

ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0191 Zaļesjes pag., Zilupes nov. rezerves zemes fondā. 

         5. Ieskaitīt zemes vienību, precizējot pēc kadastra kartes, 0,9 ha platībā (vairāk vai 

mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0185 Zaļesjes pag., 

Zilupes nov. rezerves zemes fondā. 

         6. Ieskaitīt zemes vienību, precizējot pēc kadastra kartes, 0,9 ha platībā (vairāk vai 

mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0288 Zaļesjes pag., 

Zilupes nov. rezerves zemes fondā. 

         7. Ieskaitīt zemes vienību 0,5 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) 

ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0304 Zaļesjes pag., Zilupes nov. rezerves zemes fondā. 

         8. Ieskaitīt zemes vienību 2,8 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) 

ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0310 Zaļesjes pag., Zilupes nov. rezerves zemes fondā. 

         9. Ieskaitīt zemes vienību, precizējot pēc kadastra kartes, 6,4 ha platībā (vairāk vai 

mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6896 003 0078 Zaļesjes pag., 

Zilupes nov. rezerves zemes fondā. 

         10. Ieskaitīt zemes vienību, precizējot pēc kadastra kartes, 0,4 ha platībā (vairāk vai 

mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0191 Zaļesjes pag., 

Zilupes nov. rezerves zemes fondā. 

         11. Ieskaitīt zemes vienību 0,32 ha platībā (precizējot pēc kadastra kartes) ar kadastra 

apzīmējumu 6896 001 0076 Zaļesjes pag., Zilupes nov. rezerves zemes fondā. 

         12. Ieskaitīt zemes vienību 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0289 

Zaļesjes pag., Zilupes nov. rezerves zemes fondā. 

         13. Ieskaitīt zemes vienību 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0290 

Zaļesjes pag., Zilupes nov. rezerves zemes fondā. 

         14. Ieskaitīt zemes vienību 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0291 

Zaļesjes pag., Zilupes nov. rezerves zemes fondā. 

         15. Ieskaitīt zemes vienību 0,24 ha platībā (precizējot pēc kadastra kartes) ar kadastra 

apzīmējumu 6896 002 0292 Zaļesjes pag., Zilupes nov. rezerves zemes fondā. 

         16. Ieskaitīt zemes vienību 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0293 

Zaļesjes pag., Zilupes nov. rezerves zemes fondā. 

         17. Ieskaitīt zemes vienību 0,07 ha platībā (precizējot pēc kadastra kartes) ar kadastra 

apzīmējumu 6896 003 0191 Zaļesjes pag., Zilupes nov. rezerves zemes fondā. 

         18. Ieskaitīt zemes vienību 0,09 ha platībā (precizējot pēc kadastra kartes) ar kadastra 

apzīmējumu 6896 004 0143 Zaļesjes pag., Zilupes nov. rezerves zemes fondā. 



         19. Ieskaitīt zemes vienību 0,16 ha platībā (precizējot pēc kadastra kartes) ar kadastra 

apzīmējumu 6896 006 0119 Zaļesjes pag., Zilupes nov. rezerves zemes fondā. 

         20. Ieskaitīt zemes vienību 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 007 0167 

Zaļesjes pag., Zilupes nov. rezerves zemes fondā. 

         21. Ieskaitīt zemes vienību 0,09 ha platībā (precizējot pēc kadastra kartes) ar kadastra 

apzīmējumu 6896 007 0168 Zaļesjes pag., Zilupes nov. rezerves zemes fondā. 

         22. Ieskaitīt zemes vienību 0,07 ha platībā (precizējot pēc kadastra kartes) ar kadastra 

apzīmējumu 6896 007 0169 Zaļesjes pag., Zilupes nov. rezerves zemes fondā. 

         23. Ieskaitīt zemes vienību 0,16 ha platībā (precizējot pēc kadastra kartes) ar kadastra 

apzīmējumu 6896 007 0170 Zaļesjes pag., Zilupes nov. rezerves zemes fondā. 

         24. Ieskaitīt zemes vienību 0,06 ha platībā (precizējot pēc kadastra kartes) ar kadastra 

apzīmējumu 6896 007 0171 Zaļesjes pag., Zilupes nov. rezerves zemes fondā. 

         25. Ieskaitīt zemes vienību 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0311 

Zaļesjes pag., Zilupes nov. rezerves zemes fondā. 

         26. Ieskaitīt zemes vienību 0,07 ha platībā (precizējot pēc kadastra kartes) ar kadastra 

apzīmējumu 6896 008 0312 Zaļesjes pag., Zilupes nov. rezerves zemes fondā. 

         27. Ieskaitīt zemes vienību 0,15 ha platībā (precizējot pēc kadastra kartes) ar kadastra 

apzīmējumu 6896 008 0313 Zaļesjes pag., Zilupes nov. rezerves zemes fondā. 

         28. Ieskaitīt zemes vienību 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0314 

Zaļesjes pag., Zilupes nov. rezerves zemes fondā. 

         29. Ieskaitīt zemes vienību 0,6 ha platībā (precizējot pēc kadastra kartes) ar kadastra 

apzīmējumu 6896 008 0323 Zaļesjes pag., Zilupes nov. rezerves zemes fondā. 

         30. Ieskaitīt zemes vienību 1,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0334 

Zaļesjes pag., Zilupes nov. rezerves zemes fondā. 

         31. Ieskaitīt zemes vienību 7,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 001 8002 

Zaļesjes pag., Zilupes nov. rezerves zemes fondā. 
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Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabalu nodošanu zemes rezerves 

fondā. 

Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS 

            Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” grozījumu 25.panta pirmās daļas 1.punkts 

nosaka, ka juridiskām un fiziskām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes 

pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz pabeigšanas datumam vai – šā likuma 23.panta 

otrajā daļā minētajos gadījumos – līdz 2007.gada 30.novembrim persona nav iesniegusi 

zemers izpirkšanas (pirkšanas) pieprasījumu vai tas nav iekļauts Lauku zemes izpirkšanas 

reģistrā. 

Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” grozījumu 25.panta 2
1
.daļa nosaka, ka zemes 

nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības 

izbeigšanās. Ja minētajā termiņā persona zemes nomas pirmtiesības neizlieto, pašvaldība 

pieņem lēmumu par attiecīgās zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai vai par 

ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ja pašvaldība lēmumu pieņem līdz 2009.gada 

30.decembrim, tad zemi ieskaita zemes reformas pabeigšanai, bet, ja lēmumu pieņem pēc 

2009.gada 30.decembra, - zemi ieskaita rezerves zemes fondā. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās 

daļas 1.punktu un 25.panta 2
1
.daļu, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR 

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



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

ATTURAS –  nav, nolemj: 

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

rezerves fondā. 

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 25.panta pirmās 

daļas 1.punkts nosaka, ka juridiskām un fiziskām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā 

lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz pabeigšanas datumam vai – šā 

likuma 23.panta otrajā daļā minētajos gadījumos – līdz 2007.gada 30.novembrim persona nav 

iesniegusi zemers izpirkšanas (pirkšanas) pieprasījumu vai tas nav iekļauts Lauku zemes 

izpirkšanas reģistrā.  

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

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

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

vārda zemesgrāmatās ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību 

īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 

ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi. 

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

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” 

grozījumu 25.panta pirmās daļas 1.punktu un Latvijas Republikas 2011.gada 1.janvāra likuma 

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

grozījumu 3.panta piektās daļas 1.punktu, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: 

PAR - 11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, S.Fenčenko, L.Osipovs, 

T.Semjonova, N.Jefimovs, L.Matvejenko, S.Vanzovičs, V.Sotčenko, M.Meikšāne) 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 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 25.panta pirmās 

daļas 1.punkts nosaka, ka juridiskām un fiziskām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā 

lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz pabeigšanas datumam vai – šā 

likuma 23.panta otrajā daļā minētajos gadījumos – līdz 2007.gada 30.novembrim persona nav 

iesniegusi zemers izpirkšanas (pirkšanas) pieprasījumu vai tas nav iekļauts Lauku zemes 

izpirkšanas reģistrā. 

Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” grozījumu 25.panta 2
1
.daļa nosaka, ka zemes 

nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības 

izbeigšanās. Ja minētajā termiņā persona zemes nomas pirmtiesības neizlieto, pašvaldība 



pieņem lēmumu par attiecīgās zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai vai par 

ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ja pašvaldība lēmumu pieņem līdz 2009.gada 

30.decembrim, tad zemi ieskaita zemes reformas pabeigšanai, bet, ja lēmumu pieņem pēc 

2009.gada 30.decembra, - zemi ieskaita rezerves zemes fondā.  

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

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

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

laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja tā ir starpgabals 

atbilstoši šā likuma 3.panta otrās daļas 4.punktam. 

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

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” 

grozījumu 25.panta pirmās daļas 1.punktu un 25.panta 2
1
.daļu, kā arī Latvijas Republikas 

2011.gada 1.janvāra likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” grozījumu 4
1
.panta otrās daļas 6.punktu, Zilupes novada 

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

G.Smuļko, S.Fenčenko, L.Osipovs, T.Semjonova, N.Jefimovs, L.Matvejenko, S.Vanzovičs, 

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

Pieņemt lēmumu par zemes gabalu atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai. 
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Par zemes lietošanas mērķa maiņu vai piešķiršanu zemes gabalam. 

Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS   

 

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

„Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu 

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

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

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

nav, ATTURAS –  nav, nolemj: 

 1. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes gabalam 3900 kv.m platībā ar kadastra 

apzīmējumu 6817 002 0232 Brīvības ielā 44, Zilupē, Zilupes nov. no koda 1101 (zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā) uz kodu 

0501 (dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja 

tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta 

lietošanas mērķa). 
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Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0149 sadalīšanu atsevišķās zemes 

vienībās, īpašuma un ielas nosaukumu piešķiršanu. 

Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS 

 

                                                                         

            Pēc Zilupes novada Zilupes pilsētas spēkā esošā teritoriālplānojuma plānotā (atļautā) 

satiksmes infrastruktūras ielu funkcionālā dalījuma ir nepieciešams sadalīt zemes gabalu 132 

900 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0149 atsevišķās zemes vienībās, piešķirt 

īpašuma un ielu nosaukumus. 

Latvijas Republikas 2012.gada 1.janvāra likums „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts 

nosaka, ka pašvaldībām autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas 

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



uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; 

parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas 

kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un 

uzturēšana). 

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

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” grozījumu 3.panta ceturtā daļa 

nosaka, ka uz pašvaldības vārda zemesgrāmatās var ierakstīt zemi, uz kuras par valsts vai 

pašvaldības budžeta līdzekļiem ir izbūvētas ielas, ja tās ir pašvaldības valdījumā.  

Latvijas Republikas 2011.gada 1.janvāra likums „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. 

            Pamatojoties uz Latvijas Republikas 2012.gada 1.janvāra likuma „Par 

pašvaldībām” grozījumu 15.panta 2.punktu, Latvijas Republikas 2011.gada 1.janvāra likuma 

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

grozījumu 3.panta ceturto daļu un 4
1
.panta otrās daļas 5.punktu, Zilupes novada pašvaldības 

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

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

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

            1. Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai zemes 

vienībai 34 968 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot), kurai zemes 

lietošanas mērķis ir ar kodu 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā, piešķirt īpašuma nosaukumu Priežu iela un adresācijas objektam 

ielas nosaukumu Priežu iela, Zilupe, Zilupes nov.. 

            1.1.Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt izmaiņas Zilupes 

pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā ievadīt zemes vienību kā 

atsevišķu nekustamo īpašumu. 

            2. Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai zemes 

vienībai 1 632 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot), kurai zemes 

lietošanas mērķis ir ar kodu 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā, piešķirt īpašuma nosaukumu Sila iela un adresācijas objektam 

ielas nosaukumu Sila iela, Zilupe, Zilupes nov.. 

            2.1.Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt izmaiņas Zilupes 

pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā ievadīt zemes vienību kā 

atsevišķu nekustamo īpašumu. 

            3. Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai zemes 

vienībai 2 208 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot), kurai zemes 

lietošanas mērķis ir ar kodu 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā, piešķirt īpašuma nosaukumu Sila iela un adresācijas objektam 

ielas nosaukumu Sila iela, Zilupe, Zilupes nov.. 

            3.1.Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt izmaiņas Zilupes 

pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā ievadīt zemes vienību kā 

atsevišķu nekustamo īpašumu. 

            4. Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai zemes 

vienībai 3 738 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot), kurai zemes 

lietošanas mērķis ir ar kodu 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā, piešķirt īpašuma nosaukumu Sila iela un adresācijas objektam 

ielas nosaukumu Sila iela, Zilupe, Zilupes nov.. 



            4.1.Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt izmaiņas Zilupes 

pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā ievadīt zemes vienību kā 

atsevišķu nekustamo īpašumu. 

            5. Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai zemes 

vienībai 4 284 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot), kurai zemes 

lietošanas mērķis ir ar kodu 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā, piešķirt īpašuma nosaukumu Latgales iela un adresācijas 

objektam ielas nosaukumu Latgales iela, Zilupe, Zilupes nov.. 

            5.1.Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt izmaiņas Zilupes 

pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā ievadīt zemes vienību kā 

atsevišķu nekustamo īpašumu. 

            6. Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai zemes 

vienībai 11 588 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot), kurai zemes 

lietošanas mērķis ir ar kodu 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā, piešķirt īpašuma nosaukumu Muitas iela un adresācijas 

objektam ielas nosaukumu Muitas iela, Zilupe, Zilupes nov.. 

            6.1.Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt izmaiņas Zilupes 

pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā ievadīt zemes vienību kā 

atsevišķu nekustamo īpašumu. 

            7. Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai zemes 

vienībai 4 916 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot), kurai zemes 

lietošanas mērķis ir ar kodu 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā, piešķirt īpašuma nosaukumu Muitas iela un adresācijas 

objektam ielas nosaukumu Muitas iela, Zilupe, Zilupes nov.. 

            7.1.Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt izmaiņas Zilupes 

pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā ievadīt zemes vienību kā 

atsevišķu nekustamo īpašumu. 

            8. Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai zemes 

vienībai 8 298 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot), kurai zemes 

lietošanas mērķis ir ar kodu 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā, piešķirt īpašuma nosaukumu Klusā iela un adresācijas objektam 

ielas nosaukumu Klusā iela, Zilupe, Zilupes nov.. 

            8.1.Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt izmaiņas Zilupes 

pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā ievadīt zemes vienību kā 

atsevišķu nekustamo īpašumu. 

            9. Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai zemes 

vienībai 4 721 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot), kurai zemes 

lietošanas mērķis ir ar kodu 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā, piešķirt īpašuma nosaukumu Ludzas iela un adresācijas 

objektam ielas nosaukumu Ludzas iela, Zilupe, Zilupes nov.. 

            9.1.Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt izmaiņas Zilupes 

pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā ievadīt zemes vienību kā 

atsevišķu nekustamo īpašumu. 

            10. Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai zemes 

vienībai 1 167 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot), kurai zemes 

lietošanas mērķis ir ar kodu 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā, piešķirt īpašuma nosaukumu Bērzu iela un adresācijas objektam 

ielas nosaukumu Bērzu iela, Zilupe, Zilupes nov.. 

            10.1.Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt izmaiņas Zilupes 

pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā ievadīt zemes vienību kā 

atsevišķu nekustamo īpašumu. 



            11. Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai zemes 

vienībai 1 845 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot), kurai zemes 

lietošanas mērķis ir ar kodu 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā, piešķirt īpašuma nosaukumu Bērzu iela un adresācijas objektam 

ielas nosaukumu Bērzu iela, Zilupe, Zilupes nov.. 

            11.1.Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt izmaiņas Zilupes 

pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā ievadīt zemes vienību kā 

atsevišķu nekustamo īpašumu. 

            12. Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai zemes 

vienībai 2 140 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot), kurai zemes 

lietošanas mērķis ir ar kodu 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā, piešķirt īpašuma nosaukumu Peldu iela un adresācijas objektam 

ielas nosaukumu Peldu iela, Zilupe, Zilupes nov.. 

            12.1.Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt izmaiņas Zilupes 

pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā ievadīt zemes vienību kā 

atsevišķu nekustamo īpašumu. 

            13. Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai zemes 

vienībai 1 343 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot), kurai zemes 

lietošanas mērķis ir ar kodu 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā, piešķirt īpašuma nosaukumu Šaurā iela un adresācijas objektam 

ielas nosaukumu Šaurā iela, Zilupe, Zilupes nov.. 

            13.1.Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt izmaiņas Zilupes 

pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā ievadīt zemes vienību kā 

atsevišķu nekustamo īpašumu. 
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Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0031 sadalīšanu atsevišķās zemes 

vienībās, īpašuma un ielas nosaukumu piešķiršanu. 

Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS 

 

             Pēc Zilupes novada Zilupes pilsētas spēkā esošā teritoriālplānojuma plānotā (atļautā) 

satiksmes infrastruktūras ielu funkcionālā dalījuma ir nepieciešams sadalīt zemes gabalu 17 

866 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0031 atsevišķās zemes vienībās, piešķirt 

īpašuma un ielu nosaukumus. 

Latvijas Republikas 2012.gada 1.janvāra likums „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts 

nosaka, ka pašvaldībām autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas 

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

uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; 

parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas 

kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un 

uzturēšana). 

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

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” grozījumu 3.panta ceturtā daļa 

nosaka, ka uz pašvaldības vārda zemesgrāmatās var ierakstīt zemi, uz kuras par valsts vai 

pašvaldības budžeta līdzekļiem ir izbūvētas ielas, ja tās ir pašvaldības valdījumā.  

Latvijas Republikas 2011.gada 1.janvāra likums „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. 

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

grozījumu 15.panta 2.punktu, Latvijas Republikas 2011.gada 1.janvāra likuma „Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” grozījumu 3.panta 

ceturto daļu un 4
1
.panta otrās daļas 5.punktu, atklāti balsojot, Zilupes novada dome nolemj:   

            1. Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai zemes 

vienībai 9628 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot), kurai zemes 

lietošanas mērķis ir ar kodu 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā, piešķirt īpašuma nosaukumu Brīvības iela un adresācijas 

objektam ielas nosaukumu Brīvības iela, Zilupe, Zilupes nov.. 

            1.1.Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt izmaiņas Zilupes 

pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā ievadīt zemes vienību kā 

atsevišķu nekustamo īpašumu. 

            2. Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai zemes 

vienībai 1891 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot), kurai zemes 

lietošanas mērķis ir ar kodu 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā, piešķirt īpašuma nosaukumu Tirgus laukums un adresācijas 

objektam ielas nosaukumu Tirgus laukums, Zilupe, Zilupes nov.. 

            2.1.Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt izmaiņas Zilupes 

pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā ievadīt zemes vienību kā 

atsevišķu nekustamo īpašumu. 

            3. Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai zemes 

vienībai 2 854 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot), kurai zemes 

lietošanas mērķis ir ar kodu 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā, piešķirt īpašuma nosaukumu Latgales iela un adresācijas 

objektam ielas nosaukumu Latgales iela, Zilupe, Zilupes nov.. 

            3.1.Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt izmaiņas Zilupes 

pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā ievadīt zemes vienību kā 

atsevišķu nekustamo īpašumu. 
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Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0298 sadalīšanu atsevišķās zemes 

vienībās, īpašuma un ielas nosaukumu piešķiršanu. 

Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS 

                                                                           

            Pēc Zilupes novada Zilupes pilsētas spēkā esošā teritoriālplānojuma plānotā (atļautā) 

satiksmes infrastruktūras ielu funkcionālā dalījuma ir nepieciešams sadalīt zemes gabalu 136 

300 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0298 atsevišķās zemes vienībās, piešķirt 

īpašuma un ielu nosaukumus. 

Latvijas Republikas 2012.gada 1.janvāra likums „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts 

nosaka, ka pašvaldībām autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas 

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

uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; 

parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas 

kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un 

uzturēšana). 

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

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” grozījumu 3.panta ceturtā daļa 

nosaka, ka uz pašvaldības vārda zemesgrāmatās var ierakstīt zemi, uz kuras par valsts vai 

pašvalkdības budžeta līdzekļiem ir izbūvētas ielas, ja tās ir pašvaldības valdījumā.  



Latvijas Republikas 2011.gada 1.janvāra likums „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. 

            Pamatojoties uz Latvijas Republikas 2012.gada 1.janvāra likuma „Par 

pašvaldībām” grozījumu 15.panta 2.punktu, Latvijas Republikas 2011.gada 1.janvāra likuma 

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

grozījumu 3.panta ceturto daļu un 4
1
.panta otrās daļas 5.punktu, Zilupes novada pašvaldības 

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

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

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

            1. Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai zemes 

vienībai 18984 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot), kurai zemes 

lietošanas mērķis ir ar kodu 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā, piešķirt īpašuma nosaukumu Dārzu iela un adresācijas objektam 

ielas nosaukumu Dārzu iela, Zilupe, Zilupes nov.. 

            1.1.Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt izmaiņas Zilupes 

pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā ievadīt zemes vienību kā 

atsevišķu nekustamo īpašumu. 

            2. Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai zemes 

vienībai 15714 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot), kurai zemes 

lietošanas mērķis ir ar kodu 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā, piešķirt īpašuma nosaukumu Lauku iela un adresācijas 

objektam ielas nosaukumu Lauku iela, Zilupe, Zilupes nov.. 

            2.1.Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt izmaiņas Zilupes 

pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā ievadīt zemes vienību kā 

atsevišķu nekustamo īpašumu. 

            3. Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai zemes 

vienībai 20470 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot), kurai zemes 

lietošanas mērķis ir ar kodu 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā, piešķirt īpašuma nosaukumu Stacijas iela un adresācijas 

objektam ielas nosaukumu Stacijas iela, Zilupe, Zilupes nov.. 

            3.1.Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt izmaiņas Zilupes 

pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā ievadīt zemes vienību kā 

atsevišķu nekustamo īpašumu. 

            4. Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai zemes 

vienībai 4450 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot), kurai zemes 

lietošanas mērķis ir ar kodu 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā, piešķirt īpašuma nosaukumu Mednieku iela un adresācijas 

objektam ielas nosaukumu Mednieku iela, Zilupe, Zilupes nov.. 

            4.1.Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt izmaiņas Zilupes 

pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā ievadīt zemes vienību kā 

atsevišķu nekustamo īpašumu. 

            5. Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai zemes 

vienībai 11872 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot), kurai zemes 

lietošanas mērķis ir ar kodu 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā, piešķirt īpašuma nosaukumu Lauku šķērsiela un adresācijas 

objektam ielas nosaukumu Lauku šķērsiela, Zilupe, Zilupes nov.. 



            5.1.Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt izmaiņas Zilupes 

pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā ievadīt zemes vienību kā 

atsevišķu nekustamo īpašumu. 

            6. Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai zemes 

vienībai 3600 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot), kurai zemes 

lietošanas mērķis ir ar kodu 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā, piešķirt īpašuma nosaukumu Amatnieku iela un adresācijas 

objektam ielas nosaukumu Amatnieku iela, Zilupe, Zilupes nov.. 

            6.1.Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt izmaiņas Zilupes 

pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā ievadīt zemes vienību kā 

atsevišķu nekustamo īpašumu. 

            7. Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai zemes 

vienībai 1599 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot), kurai zemes 

lietošanas mērķis ir ar kodu 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā, piešķirt īpašuma nosaukumu Amatnieku iela un adresācijas 

objektam ielas nosaukumu Amatnieku iela, Zilupe, Zilupes nov.. 

            7.1.Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt izmaiņas Zilupes 

pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā ievadīt zemes vienību kā 

atsevišķu nekustamo īpašumu. 

            8. Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai zemes 

vienībai 5149 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot), kurai zemes 

lietošanas mērķis ir ar kodu 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā, piešķirt īpašuma nosaukumu Liepu iela un adresācijas objektam 

ielas nosaukumu Liepu iela, Zilupe, Zilupes nov.. 

            8.1.Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt izmaiņas Zilupes 

pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā ievadīt zemes vienību kā 

atsevišķu nekustamo īpašumu. 

            9. Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai zemes 

vienībai 3766 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot), kurai zemes 

lietošanas mērķis ir ar kodu 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā, piešķirt īpašuma nosaukumu Liepu iela un adresācijas objektam 

ielas nosaukumu Liepu iela, Zilupe, Zilupes nov.. 

            9.1.Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt izmaiņas Zilupes 

pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā ievadīt zemes vienību kā 

atsevišķu nekustamo īpašumu. 

            10. Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai zemes 

vienībai 2611 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot), kurai zemes 

lietošanas mērķis ir ar kodu 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā, piešķirt īpašuma nosaukumu Lauku iela un adresācijas 

objektam ielas nosaukumu Lauku iela, Zilupe, Zilupes nov.. 

            10.1.Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt izmaiņas Zilupes 

pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā ievadīt zemes vienību kā 

atsevišķu nekustamo īpašumu. 
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Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0203 sadalīšanu atsevišķās zemes 

vienībās, īpašuma un ielas nosaukumu piešķiršanu. 

Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS 

 

            Pēc Zilupes novada Zilupes pilsētas spēkā esošā teritoriālplānojuma plānotā (atļautā) 

satiksmes infrastruktūras ielu funkcionālā dalījuma ir nepieciešams sadalīt zemes gabalu 4 



803 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0203 atsevišķās zemes vienībās, piešķirt 

īpašuma un ielu nosaukumus. 

Latvijas Republikas 2012.gada 1.janvāra likums „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts 

nosaka, ka pašvaldībām autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas 

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

uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; 

parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas 

kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un 

uzturēšana). 

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

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” grozījumu 3.panta ceturtā daļa 

nosaka, ka uz pašvaldības vārda zemesgrāmatās var ierakstīt zemi, uz kuras par valsts vai 

pašvalkdības budžeta līdzekļiem ir izbūvētas ielas, ja tās ir pašvaldības valdījumā.  

Latvijas Republikas 2011.gada 1.janvāra likums „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. 

            Pamatojoties uz Latvijas Republikas 2012.gada 1.janvāra likuma „Par 

pašvaldībām” grozījumu 15.panta 2.punktu, Latvijas Republikas 2011.gada 1.janvāra likuma 

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

grozījumu 3.panta ceturto daļu un 4
1
.panta otrās daļas 5.punktu, Zilupes novada pašvaldības 

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

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

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

            1. Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai zemes 

vienībai 1 950 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot), kurai zemes 

lietošanas mērķis ir ar kodu 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā, piešķirt īpašuma nosaukumu Partizāņu iela un adresācijas 

objektam ielas nosaukumu Partizāņu iela, Zilupe, Zilupes nov.. 

            1.1.Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt izmaiņas Zilupes 

pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā ievadīt zemes vienību kā 

atsevišķu nekustamo īpašumu. 

            2. Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai zemes 

vienībai 2 853 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot), kurai zemes 

lietošanas mērķis ir ar kodu 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā, piešķirt īpašuma nosaukumu Domes iela un adresācijas 

objektam ielas nosaukumu Domes iela, Zilupe, Zilupes nov.. 

            2.1.Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt izmaiņas Zilupes 

pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā ievadīt zemes vienību kā 

atsevišķu nekustamo īpašumu. 
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Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0296 sadalīšanu atsevišķās zemes 

vienībās, īpašuma un ielas nosaukumu piešķiršanu. 

Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS 

 

            Pēc Zilupes novada Zilupes pilsētas spēkā esošā teritoriālplānojuma plānotā (atļautā) 

satiksmes infrastruktūras ielu funkcionālā dalījuma ir nepieciešams sadalīt zemes gabalu 20 



114 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0296 atsevišķās zemes vienībās, piešķirt 

īpašuma un ielu nosaukumus. 

Latvijas Republikas 2012.gada 1.janvāra likums „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts 

nosaka, ka pašvaldībām autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas 

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

uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; 

parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas 

kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un 

uzturēšana). 

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

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” grozījumu 3.panta ceturtā daļa 

nosaka, ka uz pašvaldības vārda zemesgrāmatās var ierakstīt zemi, uz kuras par valsts vai 

pašvalkdības budžeta līdzekļiem ir izbūvētas ielas, ja tās ir pašvaldības valdījumā.  

Latvijas Republikas 2011.gada 1.janvāra likums „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. 

            Pamatojoties uz Latvijas Republikas 2012.gada 1.janvāra likuma „Par 

pašvaldībām” grozījumu 15.panta 2.punktu, Latvijas Republikas 2011.gada 1.janvāra likuma 

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

grozījumu 3.panta ceturto daļu un 4
1
.panta otrās daļas 5.punktu, Zilupes novada pašvaldības 

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

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

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

            1. Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai zemes 

vienībai 9 057 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot), kurai zemes 

lietošanas mērķis ir ar kodu 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā, piešķirt īpašuma nosaukumu Lāčplēša iela un adresācijas 

objektam ielas nosaukumu Lāčplēša iela, Zilupe, Zilupes nov.. 

            1.1.Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt izmaiņas Zilupes 

pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā ievadīt zemes vienību kā 

atsevišķu nekustamo īpašumu. 

            2. Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai zemes 

vienībai 2 042 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot), kurai zemes 

lietošanas mērķis ir ar kodu 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā, piešķirt īpašuma nosaukumu Saules iela un adresācijas 

objektam ielas nosaukumu Saules iela, Zilupe, Zilupes nov.. 

            2.1.Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt izmaiņas Zilupes 

pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā ievadīt zemes vienību kā 

atsevišķu nekustamo īpašumu. 

            3. Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai zemes 

vienībai 3 740 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot), kurai zemes 

lietošanas mērķis ir ar kodu 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā, piešķirt īpašuma nosaukumu Policijas iela un adresācijas 

objektam ielas nosaukumu Policijas iela, Zilupe, Zilupes nov.. 

            3.1.Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt izmaiņas Zilupes 

pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā ievadīt zemes vienību kā 

atsevišķu nekustamo īpašumu. 



            4. Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai zemes 

vienībai 5 276 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot), kurai zemes 

lietošanas mērķis ir ar kodu 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā, piešķirt īpašuma nosaukumu Mērnieku iela un adresācijas 

objektam ielas nosaukumu Mērnieku iela, Zilupe, Zilupes nov.. 

            4.1.Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt izmaiņas Zilupes 

pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā ievadīt zemes vienību kā 

atsevišķu nekustamo īpašumu. 
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Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0303 sadalīšanu atsevišķās zemes 

vienībās, īpašuma un ielas nosaukumu piešķiršanu. 

Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS 

                                                                           

            Pēc Zilupes novada Zilupes pilsētas spēkā esošā teritoriālplānojuma plānotā (atļautā) 

satiksmes infrastruktūras ielu funkcionālā dalījuma ir nepieciešams sadalīt zemes gabalu 159 

200 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0303 atsevišķās zemes vienībās, piešķirt 

īpašuma un ielu nosaukumus. 

Latvijas Republikas 2012.gada 1.janvāra likums „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts 

nosaka, ka pašvaldībām autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas 

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

uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; 

parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas 

kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un 

uzturēšana). 

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

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” grozījumu 3.panta ceturtā daļa 

nosaka, ka uz pašvaldības vārda zemesgrāmatās var ierakstīt zemi, uz kuras par valsts vai 

pašvalkdības budžeta līdzekļiem ir izbūvētas ielas, ja tās ir pašvaldības valdījumā.  

Latvijas Republikas 2011.gada 1.janvāra likums „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. 

            Pamatojoties uz Latvijas Republikas 2012.gada 1.janvāra likuma „Par 

pašvaldībām” grozījumu 15.panta 2.punktu, Latvijas Republikas 2011.gada 1.janvāra likuma 

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

grozījumu 3.panta ceturto daļu un 4
1
.panta otrās daļas 5.punktu, Zilupes novada pašvaldības 

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

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

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

            1. Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai zemes 

vienībai 25 595 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot), kurai zemes 

lietošanas mērķis ir ar kodu 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā, piešķirt īpašuma nosaukumu Baznīcas iela un adresācijas 

objektam ielas nosaukumu Baznīcas iela, Zilupe, Zilupes nov.. 

            1.1.Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt izmaiņas Zilupes 

pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā ievadīt zemes vienību kā 

atsevišķu nekustamo īpašumu. 



            2. Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai zemes 

vienībai 1 731 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot), kurai zemes 

lietošanas mērķis ir ar kodu 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā, piešķirt īpašuma nosaukumu Policijas iela un adresācijas 

objektam ielas nosaukumu Policijas iela, Zilupe, Zilupes nov.. 

            2.1.Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt izmaiņas Zilupes 

pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā ievadīt zemes vienību kā 

atsevišķu nekustamo īpašumu. 

            3. Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai zemes 

vienībai 2 739 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot), kurai zemes 

lietošanas mērķis ir ar kodu 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā, piešķirt īpašuma nosaukumu Mērnieku iela un adresācijas 

objektam ielas nosaukumu Mērnieku iela, Zilupe, Zilupes nov.. 

            3.1.Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt izmaiņas Zilupes 

pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā ievadīt zemes vienību kā 

atsevišķu nekustamo īpašumu. 

            4. Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai zemes 

vienībai 15 328 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot), kurai zemes 

lietošanas mērķis ir ar kodu 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā, piešķirt īpašuma nosaukumu Domes iela un adresācijas 

objektam ielas nosaukumu Domes iela, Zilupe, Zilupes nov.. 

            4.1.Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt izmaiņas Zilupes 

pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā ievadīt zemes vienību kā 

atsevišķu nekustamo īpašumu. 

            5. Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai zemes 

vienībai 2 992 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot), kurai zemes 

lietošanas mērķis ir ar kodu 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā, piešķirt īpašuma nosaukumu Tautas iela un adresācijas 

objektam ielas nosaukumu Tautas iela, Zilupe, Zilupes nov.. 

            5.1.Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt izmaiņas Zilupes 

pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā ievadīt zemes vienību kā 

atsevišķu nekustamo īpašumu. 

            6. Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai zemes 

vienībai 2 631 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot), kurai zemes 

lietošanas mērķis ir ar kodu 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā, piešķirt īpašuma nosaukumu Sporta iela un adresācijas 

objektam ielas nosaukumu Sporta iela, Zilupe, Zilupes nov.. 

            6.1.Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt izmaiņas Zilupes 

pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā ievadīt zemes vienību kā 

atsevišķu nekustamo īpašumu. 

            7. Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai zemes 

vienībai 2 736 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot), kurai zemes 

lietošanas mērķis ir ar kodu 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā, piešķirt īpašuma nosaukumu Skolas iela un adresācijas 

objektam ielas nosaukumu Skolas iela, Zilupe, Zilupes nov.. 

            7.1.Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt izmaiņas Zilupes 

pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā ievadīt zemes vienību kā 

atsevišķu nekustamo īpašumu. 

            8. Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai zemes 

vienībai 2 994 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot), kurai zemes 

lietošanas mērķis ir ar kodu 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 



ceļu zemes nodalījuma joslā, piešķirt īpašuma nosaukumu Skolas iela un adresācijas 

objektam ielas nosaukumu Skolas iela, Zilupe, Zilupes nov.. 

            8.1.Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt izmaiņas Zilupes 

pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā ievadīt zemes vienību kā 

atsevišķu nekustamo īpašumu. 

            9. Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai zemes 

vienībai 1 033 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot), kurai zemes 

lietošanas mērķis ir ar kodu 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā, piešķirt īpašuma nosaukumu Upes iela un adresācijas objektam 

ielas nosaukumu Upes iela, Zilupe, Zilupes nov.. 

            9.1.Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt izmaiņas Zilupes 

pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā ievadīt zemes vienību kā 

atsevišķu nekustamo īpašumu. 

            10. Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai zemes 

vienībai 10 947 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot), kurai zemes 

lietošanas mērķis ir ar kodu 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā, piešķirt īpašuma nosaukumu Pumpura iela un adresācijas 

objektam ielas nosaukumu Pumpura iela, Zilupe, Zilupes nov.. 

            10.1.Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt izmaiņas Zilupes 

pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā ievadīt zemes vienību kā 

atsevišķu nekustamo īpašumu. 

            11. Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai zemes 

vienībai 2 669 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot), kurai zemes 

lietošanas mērķis ir ar kodu 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā, piešķirt īpašuma nosaukumu Parka iela un adresācijas objektam 

ielas nosaukumu Parka iela, Zilupe, Zilupes nov.. 

            11.1.Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt izmaiņas Zilupes 

pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā ievadīt zemes vienību kā 

atsevišķu nekustamo īpašumu. 

            12. Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai zemes 

vienībai 2 090 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot), kurai zemes 

lietošanas mērķis ir ar kodu 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā, piešķirt īpašuma nosaukumu Parka iela un adresācijas objektam 

ielas nosaukumu Parka iela, Zilupe, Zilupes nov.. 

            12.1.Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt izmaiņas Zilupes 

pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā ievadīt zemes vienību kā 

atsevišķu nekustamo īpašumu. 

            13. Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai zemes 

vienībai 2 347 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot), kurai zemes 

lietošanas mērķis ir ar kodu 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā, piešķirt īpašuma nosaukumu Parka iela un adresācijas objektam 

ielas nosaukumu Parka iela, Zilupe, Zilupes nov.. 

            13.1.Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt izmaiņas Zilupes 

pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā ievadīt zemes vienību kā 

atsevišķu nekustamo īpašumu. 

            14. Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai zemes 

vienībai 2 606 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot), kurai zemes 

lietošanas mērķis ir ar kodu 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā, piešķirt īpašuma nosaukumu Robežas iela un adresācijas 

objektam ielas nosaukumu Robežas iela, Zilupe, Zilupes nov.. 



            14.1.Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt izmaiņas Zilupes 

pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā ievadīt zemes vienību kā 

atsevišķu nekustamo īpašumu. 

            15. Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošai zemes 

vienībai 5 005 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot), kurai zemes 

lietošanas mērķis ir ar kodu 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā, piešķirt īpašuma nosaukumu Skaistā iela un adresācijas 

objektam ielas nosaukumu Skaistā iela, Zilupe, Zilupes nov.. 

            15.1.Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt izmaiņas Zilupes 

pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā ievadīt zemes vienību kā 

atsevišķu nekustamo īpašumu. 
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Par zemes gabalu atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai, kā arī īpašuma 

un ielas nosaukumu piešķiršanu. 

Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS 

                                                                          

            Pēc Zilupes novada Zilupes pilsētas spēkā esošā teritoriālplānojuma plānotā (atļautā) 

satiksmes infrastruktūras ielu funkcionālā dalījuma zemes gabals 5 400 kv.m platībā ar 

kadastra apzīmējumu 6817 003 0346 ir ar īpašuma nosaukumu „Dzelzceļa iela”. 

            Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996 

„Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk 

izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un 

piekrītošo zemi” 13.punkts nosaka, ja rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ir valstij 

vai pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme un tā nepieciešama valsts vai pašvaldības 

funkciju īstenošanai, pašvaldības dome var pieņemt lēmumu par zemes piederību vai 

piekritību pašvaldībai un Ministru kabinets var izdot rīkojumu par zemes piederību vai 

piekritību valstij. Valsts zemes dienests, pamatojoties uz pašvaldības iesniegto lēmumu vai 

attiecīgās ministrijas sniegto informāciju par Ministru kabineta rīkojuma izdošanu, aktualizē 

kadastra informācijas sistēmas datus. Šis nosacījums ir spēkā, līdz tiek pieņemts un stājas 

spēkā likums par rezerves zemes fonda izmantošanu. 

Latvijas Republikas 2012.gada 1.janvāra likums „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts 

nosaka, ka pašvaldībām autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas 

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

uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; 

parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas 

kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un 

uzturēšana). 

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

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” grozījumu 3.panta ceturtā daļa 

nosaka, ka uz pašvaldības vārda zemesgrāmatās var ierakstīt zemi, uz kuras par valsts vai 

pašvalkdības budžeta līdzekļiem ir izbūvētas ielas, ja tās ir pašvaldības valdījumā.  

Latvijas Republikas 2011.gada 1.janvāra likums „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. 

            Pamatojoties uz Latvijas Republikas 2012.gada 1.janvāra likuma „Par 

pašvaldībām” grozījumu 15.panta 2.punktu, Latvijas Republikas 2011.gada 1.janvāra likuma 

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



grozījumu 3.panta ceturto daļu un 4
1
.panta otrās daļas 5.punktu, Zilupes novada pašvaldības 

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

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

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

            1. Atzīt, ka zemes gabals, precizējot pēc kadastra kartes, 5 840 kv.m platībā ar 

kadastra apzīmējumu 6817 003 0346 (īpašuma kadastra numurs 6817 003 0368) ir piekrītošs 

Zilupes novada pašvaldībai  

            1.2. Piešķirt zemes vienībai 5 840 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0346 īpašuma nosaukumu Dzelzceļa iela un adresācijas objektam ielas nosaukumu Dzelzceļa 

iela, Zilupe, Zilupes nov.. 

            1.3. Mainīt zemes vienībai 5 840 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0346 

un īpašuma nosaukumu Dzelzceļa iela, Zilupe, Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no koda 

0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 1101 (zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā). 

            2. Atzīt, ka zemes gabals 400 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 002 0020 ir 

piekrītošs Zilupes novada pašvaldībai  

            2.2. Piešķirt zemes vienībai 400 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 002 0020 

īpašuma nosaukumu „Pagasta Ceļi”, Pasienes pag., Zilupes nov.. 

            3. Atzīt, ka zemes gabals 2 000 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 002 0043 ir 

piekrītošs Zilupes novada pašvaldībai  

            3.2. Piešķirt zemes vienībai 2 000 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 002 

0043 īpašuma nosaukumu „Pagasta Ceļi”, Pasienes pag., Zilupes nov.. 

            4. Atzīt, ka zemes gabals 6 000 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 002 0044 ir 

piekrītošs Zilupes novada pašvaldībai  

            4.2. Piešķirt zemes vienībai 6 000 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 002 

0044 īpašuma nosaukumu „Pagasta Ceļi”, Pasienes pag., Zilupes nov.. 

            5. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt izmaiņas Zilupes 

pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā ievadot katru zemes vienību 

kā atsevišķs nekustamais īpašums. 
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 Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar xxxx Pasienes pagastā. 

Ziņo S.MARČENOKA 

 

Izskatot xxxx, dzim.xxxx., 16.05.2012. iesniegumu, reģ.18.05.2012. Nr.108, par 

zemes nomas līguma izbeigšanu, un pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt 

lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti 

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

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

nav, ATTURAS –  nav, nolemj: 

1. Izbeigt 2007.gada 30.jūlijā noslēgto zemes nomas līgumu ar xxxx, personas kods xxxxx, 

par Zilupes novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības nomu Pasienes pagastā ar kadastra 

apzīmējumu 6884- 007- 0130, 0,7 ha platībā.  

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

vietniekam xxxx. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 

Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-

4601). 
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Par bezstrīda parādu piedziņu 

Lēmuma projektu sagatavoja  L.AĻBREHTE 

 

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

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

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

nolemj: 

Pieņemt lēmumu par bezstrīda parādu piedziņu no xxxx, xxxxx, xxxxx, xxxx, xxxx. 

Lēmumi pielikumā. 
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SIA ”Zilupes LTD” iesnieguma izskatīšana. 

Ziņo V.VAĻDENS 

 

 Izskatot SIA „Zilupes LTD” Reģ.nr.LV46803003381, valdes locekļa xxxx 

22.05.2012.reģistrēts 22.05.2012. Nr.112, iesniegumu par parādu īri norakstīšanu par 

neprivatizētajiem dzīvokļiem, kur īrnieki ir miruši. 

Izvertējot situāciju, tika konstatēts: 

1. Domes ielā xxxx, Zilupē, bijusī īrniece ir mirusi, sakrātais parāds sastāda 245,76 Ls. 

2. Dārza ielā  xxxx, Zilupē, bijusī īrniece mirusi, sakrātais parāds sastāda 6,64 Ls. 

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

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

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

nolemj: 

Piekrist tam, ka SIA ”Zilupes LTD” norakstīs sakarātos parādus par dzīvokli xxx, Zilupē - 

245,76 Ls un xxx, Zilupē – 6,64 Ls. 
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SIA ”Bidrija” iesnieguma izskatīšana. 

Ziņo V.VAĻDENS 

 

 Izskatot SIA”BIDRIJA”, Reģ.nr.4240300877, adrese Lauderu pagasts, Zilupes 

novads, 22.05.2012.iesniegumu, reģistrēts 23.05.2012. Nr.114, par ūdens un kanalizācijas 

patēriņa normu mēnesī apstiprināšanu. 

Izvērtējot situāciju, tika konstatēts: 

1. SIA „BIDRIJA” piestādījusi Zilupes novada Lauderu pagasta Lauderu ciemata ūdens 

un kanalizācijas patēriņa normu aprēķinu mēnesī. 

Saskaņā ar 2000.gada 1.februāra MK Noteikumiem Nr.38 „Noteikumi par Latvijas 

būvnormatīvu LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”, balstotoies uz finanšu 

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

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, S.Vanzovičs, T.Semjonova, L.Osipovs, 

N.Jefimovs, G.Smuļko, L.Matvejenko, M.Meikšāne), PRET - nav, ATTURAS - nav, 

nolemj: 

Apstiprināt SIA”BIDRIJA” Zilupes novada Lauderu pagasta Lauderu ciemata ūdens 

un kanalizācijas patēriņa normas mēnesī. 

Aprēķins pielikumā uz 1 lpp. 
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Par līdzekļu piešķiršanu Zilupes vidusskolas absolventu apbalvošanai 

Ziņo L.AĻBREHTE 

 

1. Zilupes novada dome izskatīja Zilupes vidusskolas direktores 21.05.2012. iesniegto 

iesniegumu ar lūgumu piešķirt naudas līdzekļus Zilupes vidusskolas absolventu 

apbalvošanai, kuri ir absolvējuši Zilupes vidusskolu, bet nav deklarēti Zilupes novada 

administratīvajā teritorijā. 

2. Izvērtējot dienesta rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītus apstākļus: 

1) Zilupes novada pašvaldības budžetā ir paredzēti līdzekļi 9.un 12.klašu absolventu 

apbalvošanai, ja viņi ir absolvējuši Zilupes vidusskolu, bet nav deklarēti Zilupes 

novada administratīvajā teritorijā; 

2) ir iesniegti Zilupes vidusskolas audzēkņu saraksti ar kopējo audzēkņu skaitu 19. 

(t.sk.9.kl. – 13 un 12.kl. – 6); 

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

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

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

nolemj: 

1. Piešķirt līdzekļus Zilupes vidusskolas absolventu apbalvošanai, kuri ir absolvējuši 

Zilupes vidusskolu, bet nav deklarēti Zilupes novada administratīvajā teritorijā, 

9.kl. absolventiem – Ls 10,00 katram un 12.kl. absolventiem – Ls 15,00 katram 

saskaņā ar sarakstiem pielikumā. Kopsumma Ls 220,00. 

2. Naudu audzēkņiem izmaksāt skaidrā naudā. 

3. Ar lēmumu iepazīstināt Zilupes vidusskolas direktori. 
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Par precizējumiem 03.04.2012.saistošos noteikumos Nr.6 „Par vecāku līdzfinansējuma 

kārtību Zilupes mūzikas un mākslas skolā.” 

Ziņo L.AĻBREHTE 

 

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

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 24.05.2012.gada atzinumu Nr.17-1e/8219, Zilupes 

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

G.Smuļko, S.Fenčenko, L.Osipovs, T.Semjonova, N.Jefimovs, L.Matvejenko, S.Vanzovičs, 

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

Precizēt 03.04.2012.saistošos noteikumus Nr.6 „Par vecāku līdzfinansējuma kārtību Zilupes 

mūzikas un mākslas skolā”: 

Izteikt saistošo noteikumu nosaukumu sekojošā redakcijā: „Par vecāku līdzfinansējuma 

samaksas kārtību Zilupes mūzikas un mākslas skolā.” 
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 Par uzmērītās zemes platības, lietošanas mērķa, apgrūtinājumu apstiprināšanu. 

Ziņo B.ČEBOTARE 

 

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

lietošanu un ierīcību”, „Aizsargjoslu likumu” un Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās 

nodaļas Pasūtījumu izpildes pārvaldes Mērniecības un topogrāfijas daļas izgatavoto Zemes 

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



(O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, S.Vanzovičs, T.Semjonova, L.Osipovs, 

N.Jefimovs, G.Smuļko, L.Matvejenko, M.Meikšāne), PRET - nav, ATTURAS - nav, 

nolemj: 

Apstiprināt zemes kopplatību 21,65 ha platībā, kad.nr.6896-003-0026, Zaļesjes pagasts, 

Zilupes novads. 

        1.Noteikt zemes lietojumam kopplatībā 21,65 ha, ar kadastra Nr.6896-003-0026 

nekustāmā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus: 

Zemes vienības apgrūtinājumi nav noteikti. 

Zemes izmantošanas mērķis –  mežsaimniecība (0201) 
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Par jaunas adreses piešķiršanu vai maiņu zemes vienībām un ēkām 

Ziņo M.MEIKŠĀNE 

                                                                         1. 

Sakarā ar to, ka Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā zemes vienībām un ēkām 

nav reģistrētas adreses un pamatojoties uz 2009.gada 3.novembra MK noteikumu Nr.1269 

„Adresācijas sistēmas noteikumi”, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 

11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, S.Vanzovičs, T.Semjonova, 

L.Osipovs, N.Jefimovs, G.Smuļko, L.Matvejenko, M.Meikšāne), PRET - nav, ATTURAS - 

nav, nolemj: 

1.1. Piešķirt zemes vienībai 0,165 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002 0007 

un ar to funkcionāli saistītām ēkām adresi  Bērzu iela 7, ciems Lauderi, Lauderu pagasts, 

Zilupes novads. 

                                                                         2. 

Pamatojoties uz 2009.gada 3.novembra MK noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi”, un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2011.gada 

15.decembra sēdes atzinumu, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 11 

deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, V.Sotčenko, S.Vanzovičs, T.Semjonova, 

L.Osipovs, N.Jefimovs, G.Smuļko, L.Matvejenko, M.Meikšāne), PRET - nav, ATTURAS - 

nav, nolemj: 

2.1. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6864 002 0007   platība  no 

„Akmeņkalns”, Lauderu pagasts, Zilupes novads uz „Averčenki”, Lauderu pagasts, Zilupes 

novads. 
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Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas atklātā projektu konkursā „Resursu 

punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām vai 

biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni” Jaunatnes politikas valsts programmas 

2012.gadam  1.3. apakšsadaļas „ Resursu punktu  jauniešiem izveide pašvaldībās, 

sadarbībā ar jaunatnes organizācijām vai biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni" 

ietvaros.  

Ziņo L.AĻBREHTE 

 Izskatot iespēju Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas atklātā projektu konkursā 

„Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām vai 

biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni” Jaunatnes politikas valsts programmas 2012.gadam 1.3. 

apakšsadaļas „ Resursu punktu  jauniešiem izveide pašvaldībās, sadarbībā ar jaunatnes 

organizācijām vai biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni" ietvaros, Zilupes novada pašvaldības 

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



V.Sotčenko, S.Vanzovičs, T.Semjonova, L.Osipovs, N.Jefimovs, G.Smuļko, L.Matvejenko, 

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

1.1. Atbalstīt projektu ” Resursu punkta jauniešiem izveide Zilupes pašvaldībā". 

 

 

Domes 7.sēde slēgta plkst. 15.00 

 

 

Sēdi vadīja                                                              O.Agafonovs 

 

Protokolēja                                                             A.Borsuka 

 


