
 
 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

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. 9 
 

Zilupē                                                                    2012.gada 28.jūnijā 

 

Sēde sasaukta plkst. 13.00 

Sēdi atklāj plkst. 13.00 
 

Sēdes darba kārtība: 

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

    29.05.2012. – 28.06.2012. 

2. Par Zilupes novada pašvaldības publiskā pārskata par 2011.gadu  

    apstiprināšanu. 

3. Par adrešu piešķiršanu. 

4. Par zemes gabalu atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai 

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

    piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai. 

6. Par zemes vienības atdalīšanu no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6817  

    003 0322, īpašuma un ielas nosaukumu piešķiršanu. 

7. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0139 sadalīšanu  

    atsevišķās zemes vienībās, īpašuma un ielas nosaukumu piešķiršanu. 

8. Par zemes platību apstiprināšanu. 

9. Par bezstrīda parādu piedziņu. 

10. xxxx iesnieguma izskatīšana. 

11. Par saistošo noteikumu Nr.8 “Grozījumi 2012.gada 3.aprīļa Zilupes novada 

pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.6 “Par vecāku līdzfinansējuma kārtību 

Zilupes mūzikas un mākslas skolā” apstiprināšanu. 

12. Iedzīvotāju iesniegumu izskatīšana. 

13. Par uzmērītās zemes platības, lietošanas mērķa, apgrūtinājumu  



      apstiprināšanu. 

14. SIA ”Zilupes LTD” iesnieguma izskatīšana.  

15. Par atdalītās zemes vienības īpašuma tiesību atzīšanu, adreses piešķiršanu un 

      zemes lietošanas mērķa noteikšanu. 

16. Par šķūni Stacijas ielā 3, Zilupē. 

17. Par mērķa grupu noteikšanu Latvenergo dāvanu kartes saņemšanai. 

 

 
Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētājs                                     Oļegs AGAFONOVS                   

Protokolē –  Aina Borsuka 

Piedalās –  

Deputāti: Taisa SEMJONOVA 

                Leonīds OSIPOVS  

                Nikolajs JEFIMOVS  

                Marija MEIKŠĀNE 

                Vladimirs ŅIKITINS 

                Sergejs FENČENKO 

                Vasīlijs SOTČENKO 

               Ludmila MATVEJENKO  

               Sergejs VANZOVIČS  

               Vitālijs VAĻDENS  

Pieaicināti:  

Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja Vija KUDRJAŠOVA 

Pasienes pagasta pārvaldes vadītāja Skaidrīte MARČENOKA 

Pašvaldības juriste Larisa AĻBREHTE 

SIA”Zilupes LTD” valdes loceklis Valērijs FITISOVS 

 

Nepiedalās- 

Deputāts Rihards MIŠĶINS – miris 

               Gunārs SMUĻKO – avārijas izsaukumā  
 

 

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

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

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

V.Sotčenko),  PRET - nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības domes sēdes 

darba kārtība apstiprināta. 
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Pārskats par paveikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu no 29.05.2012. – 

28.06.2012. 

Ziņo: priekšsēdētājs O.AGAFONOVS 

 

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

O.Agafonovs, V.Ņikitins, L.Osipovs, V.Vaļdens, S.Vanzovičs, L.Matvejenko, T.Semjonova, 

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

nolemj: 

Pieņemt zināšanai: domes priekšsēdētāja pārskatu par paveikto darbu un domes 

lēmumu izpildes gaitu no 29.05.2012. – 28.06.2012.  



                                                                        2& 

 

Par Zilupes novada pašvaldības publiskā pārskata par 2011.gadu apstiprināšanu. 

Ziņo O.AGAFONOVS 

 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2. punktu, 72. pantu, 

likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 14.panta trešo daļu, Ministru kabineta 17.01.2006. 

noteikumiem Nr. 44 “Noteikumi par gada publisko pārskatu saturu un to sagatavošanas 

kārtību”, pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības domes Finanšu pastāvīgās komitejas 

2012.gada 27.jūnija sēdes atzinumu, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: 

PAR -11 deputāti ( O.Agafonovs, V.Ņikitins, L.Osipovs, V.Vaļdens, S.Vanzovičs, 

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

nav , ATTURAS – nav, nolemj: 

  1. Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības gada publisko pārskatu par 2011.gadu.  

             2. Uzdot IT speciālistam xxxx nodrošināt publicēšanu Zilupes novada domes 

oficiālajā mājas lapā www.zilupesdome@e-apollo.lv  
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Par adrešu piešķiršanu 

Ziņo M.MEIKŠĀNE 

                                                       

3.1. Izskatot Pasienes pagasta pārvaldes vadītājas xxxx 20.06.2012. iesniegumu,  

reģ.28.06.2012. Nr.152, par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam. 

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

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

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

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

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

Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884-001-0068 un uz tās esošām ēkām adresi 

„Doņu Lejas“ c. Adamova, Pasienes pagasts, Zilupes novads, LV-5732, LATVIJA. 

 

            3.2. Izskatot SIA“GLER“, Reģ.nr.40103467743, valdes locekļa xxx 31.05.2012. 

iesniegumu, reģ.07.06.2012.Nr.834, par adreses „Piebalgas“ piešķiršanu zemes gabalam ar 

kad.nr.6884-008-0118. Adrese nepieciešama Eiropas savienības fondu līdzekļu piesaistei un 

ražotnes ēkas celtniecības uzsākšanai. 

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

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

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

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

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

1. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884-008-0118 adresi „Piebalgas“ c.  

Latišonki, Pasienes pagasts, Zilupes novads, LV-5732, LATVIJA. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zilupesdome@e-apollo.lv/
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Par zemes gabalu atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai. 

Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS 

                                                                             
                                                                                  1.           

Sakarā ar to, ka dažas fiziskas personas 2009.gada 1.jūnijā bija noslēgušas lauku 

apvidus zemes nomas tipveida līgumus ar Ludzas rajona Pasienes pagasta pašvaldību, ir 

nepieciešams atcelt Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 24.aprīļa lēmuma (protokols 

Nr.6.16.&) 9 punktu, 10 punktu, 11 punktu, 12 punktu, 13 punktu un 14 punktu „Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabalu nodošanu zemes rezerves fondā”, pamatojoties 

uz Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroja iesniegto informāciju. 

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 

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 2
1 

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

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

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

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

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

ATTURAS – nav, nolemj: 

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

Lēmums pielikumā. 
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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 4.punkts nosaka, ka juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta 

pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 

30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību 

"Latvijas Hipotēku un zemes banka", arī tādā gadījumā, ja līdz zemes kadastrālajai 

uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta priekšapmaksa. 

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. Minēto lēmumu 

pieņemšana neattiecas uz zemi, kas ierakstīta zemesgrāmatā uz valsts vārda valsts akciju 

sabiedrības “Latvijas Hipotēku un zemes banka” personā. Rezerves zemes fonda izmantošanu 

regulē atsevišķs likums. 

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

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

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

vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, 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 likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma 

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

daļas 4.punktu un 25.panta 2
1
.daļu, Latvijas Republikas 2011.gada 1.janvāra likums „Par 

valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” grozījumu 

3.panta piektās daļa 2.punktu, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 11 

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

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

ATTURAS – nav, nolemj: 

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

piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai. 

Lēmums pielikumā. 
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Par zemes vienības atdalīšanu no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0322, 

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 daļa platībā 1811 kv.m no zemes gabala ar 

kadastra apzīmējumu 6817 003 0322 ir ar īpašuma nosaukumu „Stacijas 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 

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, V.Ņikitins, L.Osipovs, 

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

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

            1. Atdalīt zemes vienību 1811 kv.m platībā no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

6817 003 0322 un atzīt, ka ir piekrītošs Zilupes novada pašvaldībai  

            2. Piešķirt zemes vienībai 1811 kv.m platībā īpašuma nosaukumu Stacijas iela un 

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

            3. Mainīt zemes vienībai 1811 kv.m platībā ar īpašuma nosaukumu Stacijas 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). 

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

pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra kartē un kadastra informāciju sistēmā ievadot 

zemes vienību kā atsevišķu nekustamo īpašumu. 
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Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0139 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 daļa platībā 1876 kv.m no zemes gabala ar 

kadastra apzīmējumu 6817 001 0139 ir ar īpašuma nosaukumu „Purvu iela”. 

            Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0139 ir piekrītošs Zilupes novada 

pašvaldībai. 

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.Ņikitins, L.Osipovs, V.Vaļdens, 

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

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

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

vienībai 1 876 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 Purvu iela un adresācijas objektam 

ielas nosaukumu Purvu iela, Zilupe, Zilupes nov. (grafiskais pielikums Nr.1). 

            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 14 422 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot), kurai zemes 

lietošanas mērķis ir ar kodu 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība, piešķirt īpašuma nosaukumu Purvu iela 1 un adresi Purvu iela 1, Zilupe, 

Zilupes nov. (grafiskais pielikums Nr.2). 

            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 314 920 kv.m platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzmērot), kurai zemes 

lietošanas mērķis ir ar kodu 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība, piešķirt īpašuma nosaukumu Purvu iela 2 un adresi Purvu iela 2, Zilupe, 

Zilupes nov. (grafiskais pielikums Nr.3). 

            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 platību apstiprināšanu. 

Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS 

  

          Sakarā ar to, ka Zilupes novada Zilupes pilsētas teritorijā rezerves zemes fondā 

ieskaitītām zemes vienībām platības Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 

nesakrīt ar kadastra karti un līdz ar to ir nepieciešams tās apstiprināt, Zilupes novada 

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

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

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



          1. Apstiprināt zemes vienībai ar zemes kadastra apzīmējumu 6817 001 0062 Latgales 

ielā 8, Zilupe, Zilupes nov. platību – 2652 kv.m. 

          2. Apstiprināt zemes vienībai ar zemes kadastra apzīmējumu 6817 001 0123 Muitas ielā 

8B, Zilupe, Zilupes nov. platību – 20143 kv.m.           

          3. Apstiprināt zemes vienībai ar zemes kadastra apzīmējumu 6817 002 0088 Muitas ielā 

12, Zilupe, Zilupes nov. platību – 1954 kv.m.           

          4. Apstiprināt zemes vienībai ar zemes kadastra apzīmējumu 6817 002 0135 Stacijas 

ielā 23, Zilupe, Zilupes nov. platību – 1956 kv.m.           

          5. Apstiprināt zemes vienībai ar zemes kadastra apzīmējumu 6817 002 0179 Mednieku 

ielā 7, Zilupe, Zilupes nov. platību – 825 kv.m.           

          6. Apstiprināt zemes vienībai ar zemes kadastra apzīmējumu 6817 002 0192 Lauku ielā 

31, Zilupe, Zilupes nov. platību – 2030 kv.m.           

          7. Apstiprināt zemes vienībai ar zemes kadastra apzīmējumu 6817 002 0215 Dārza ielā 

31, Zilupe, Zilupes nov. platību – 57020 kv.m.           

          8. Apstiprināt zemes vienībai ar zemes kadastra apzīmējumu 6817 002 0224 Lauku ielā 

35, Zilupe, Zilupes nov. platību – 2084 kv.m.           

          9. Apstiprināt zemes vienībai ar zemes kadastra apzīmējumu 6817 003 0224 Upes ielā 

14A, Zilupe, Zilupes nov. platību – 2992 kv.m.           

          10. Apstiprināt zemes vienībai ar zemes kadastra apzīmējumu 6817 003 0236 Saules 

ielā 8, Zilupe, Zilupes nov. platību – 1447 kv.m.           

          11. Apstiprināt zemes vienībai ar zemes kadastra apzīmējumu 6817 003 0258 Baznīcas 

ielā 39, Zilupe, Zilupes nov. platību – 3789 kv.m.           

          12. Apstiprināt zemes vienībai ar zemes kadastra apzīmējumu 6817 003 0262 Raiņa ielā 

37, Zilupe, Zilupes nov. platību – 28103 kv.m.           

          13. Apstiprināt zemes vienībai ar zemes kadastra apzīmējumu 6817 003 0265 Domes 

ielā 19D, Zilupe, Zilupes nov. platību – 79008 kv.m.           
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Par bezstrīda parādu piedziņu. 

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

V.Ņikitins, 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, xxxxxx. 

Lēmumi pielikumā. 
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xxx iesnieguma izskatīšana. 

Ziņo M.MEIKŠĀNE 

 
 Izskatot Zilupes novada Interešu izglītības skolotājas xxx 18.06.2012.iesniegumu, 

reģ.18.06.2012. Nr.876, par iespēju materiāli stimulēt brīvprātīgā darba veicējus Zilupes 

novadā vismaz daļēji apmaksājot mācību ekskursiju uz Ventspili š.g. 6.-7.-jūilijā. 



Izvērtējot situāciju, paanalizējot brīvprātīgā darba veicēju paveikto, Zilupes novada 

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

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

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

Piešķirt autobusu Zilupes novada brīvprātīgā darba veicēju ekskursijai uz Ventspili. 
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Par saistošo noteikumu Nr.8 “Grozījumi 2012.gada 3.aprīļa Zilupes novada pašvaldības 

saistošajos noteikumos Nr.6 “Par vecāku līdzfinansējuma kārtību Zilupes mūzikas un 

mākslas skolā” apstiprināšanu. 

Ziņo L.AĻBREHTE 

 

Saskaņā ar Izglītības likuma 12.panta 2.′  daļu, likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 

pirmās daļas 13.punktu, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR - 11 

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

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

ATTURAS –  nav, nolemj: 

1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 8 “Grozījumi 2012.gada 3.aprīļa Zilupes novada 

pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.6 “Par vecāku līdzfinansējuma kārtību Zilupes 

mūzikas un mākslas skolā”. 

2.  Saistošos noteikumus Nr. 8 “Grozījumi 2012.gada 3.aprīļa Zilupes novada pašvaldības 

saistošajos noteikumos Nr.6 “Par vecāku līdzfinansējuma kārtību Zilupes mūzikas un mākslas 

skolā” triju dienu laikā rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai. 
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Iedzīvotāju iesniegumu izskatīšana. 

Ziņo V.FITISOVS 

 

 Izskatot xxx, dzīvo xxx ielā xx, Zilupē, 21.06.2012.iesniegumu, reģ.21.06.2012. 

Nr.138, par parādu par komunālajiem pakalpojumiem dzēšanu, jo nestrādāja sistēma, viņi 

nevarēja to izmantot un līdz ar to arī nemaksāja par komunālajiem pakalpojumiem. Visa tā 

rezultātā sakrājās parāds par komunālajiem pakalpojumiem 73,73 Ls. 

Uzklausot SIA „Zilupes LTD” valdes locekļa V.Fitisova skaidrojumu, Zilupes novada 

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

V.Ņikitins, 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” dzēsīs xxxx sakrāto parādu par komunālajiem 

pakalpojumiem 73,73 Ls kopsummā. 
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 Par uzmērītās zemes platības, lietošanas mērķa, apgrūtinājumu apstiprināšanu. 

Ziņo M.MEIKŠĀNE 

 

 13.1. 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, 

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

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



Apstiprināt zemes kopplatību 1996 kv.m. platībā, kad.nr.6817-002-0178, Brīvības ielā Nr.18, 

Zilupe, Zilupes novads. 

        1.Noteikt zemes lietojumam kopplatībā  1996 kv.m., ar kadastra Nr.6817-002-0178 

nekustāmā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus: 

1. Ceļa sarkanās līnijas josla – 0,0145 ha. 

 

2. Zemes izmantošanas mērķis – Vienstāvu un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve. 

 

13.2. 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, 

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

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

Apstiprināt zemes kopplatību 3558 kv.m. platībā, kad.nr.6817-003-0281, Tautas ielā Nr.2, 

Zilupe, Zilupes novads. 

        1.Noteikt zemes lietojumam kopplatībā  3558 kv.m., ar kadastra Nr.6817-003-0281 

nekustāmā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus: 

1. Ceļa sarkanās līnijas josla – 0,0133 ha. 

 

2. Zemes izmantošanas mērķis – Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve. 

 

13.3. 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, 

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

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

Apstiprināt zemes kopplatību 640 kv.m. platībā, kad.nr.6817-003-0095, Raiņa ielā Nr.15a, 

Zilupe, Zilupes novads. 

        1.Noteikt zemes lietojumam kopplatībā  640 kv.m., ar kadastra Nr.6817-003-0095 

nekustāmā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus: 

1. 0,4 kv EPL josla – 0,0086 ha. 

 
2. Zemes izmantošanas mērķis – Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve. 
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SIA ”Zilupes LTD” iesnieguma izskatīšana. 

Ziņo V.FITISOVS 

 

 Izskatot SIA ”Zilupes LTD” Reģ.nr.LV46803003381, valdes locekļa xxxx, 

28.06.2012.iesniegumu, reģ.28.06.2012. Nr.914, par naudas līdzekļu 20 000,- Ls izdalīšanu 

avansā malkas iegādei 2012./2013.gada apkures sezonas nodrošināšanai Zilupes pilsētā. 

Izvērtējot situāciju, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR -11 

deputāti ( O.Agafonovs, V.Ņikitins, L.Osipovs, V.Vaļdens, S.Vanzovičs, L.Matvejenko, 

T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne, S.Fenčenko, V.Sotčenko), PRET - nav , ATTURAS 

– nav, nolemj: 

Izdalīt avansā SIA ”Zilupes LTD”, reģ.nr.LV46803003381, 20 000,- Ls  2012./2013. gada 

apkures sezonas nodrošināšanai Zilupes pilsētā. 
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Par atdalītās zemes vienības īpašuma tiesību atzīšanu, adreses piešķiršanu un zemes 

lietošanas mērķa noteikšanu. 

Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS  

 

            Sakarā ar to, ka uz Zilupes novada pašvaldībai piekrītošā zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 6817 003 0309 Dzelzceļa ielā 4, Zilupē, Zilupes novads, kura platība ir 7216 

kv.m, atrodas SIA „LATVENERGO” piederoša transformatoru apakšstacijas ēka, ir 

nepieciešamas atdalītai zemes vienībai pieņemt lēmumu par piekritību, adreses piešķiršanu un 

zemes lietošanas mērķa noteikšanu.                                                                      

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

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” grozījumu 8.pants nosaka, zeme uz 

valsts vārda Ekonomikas ministrijas personā zemesgrāmatās tiek ierakstīta valstij piederošā 

un piekrītošā zeme, uz kuras atrodas akciju sabiedrības “Latvenergo” īpašumā vai valdījumā 

esošie energoapgādes objekti un kura ir nepieciešama valsts komercdarbības veikšanai. 

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

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” grozījumu 8.pantu, 

Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas 

noteikumi” 9.1.punktu un Ministru kabineta 2011.gada 24.februāra noteikumiem Nr.496 

„Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma mērķu noteikšanas 

un maiņas kārtība” 17.4.punkta, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR -11 

deputāti ( O.Agafonovs, V.Ņikitins, L.Osipovs, V.Vaļdens, S.Vanzovičs, L.Matvejenko, 

T.Semjonova, N.Jefimovs, M.Meikšāne, S.Fenčenko, V.Sotčenko),  PRET - nav , 

ATTURAS – nav, nolemj: 

            1. Atzīt, ka zemes vienība 413 kv.m platībā Zilupē, Zilupes nov. ir piekrītoša Latvijas 

valstij un reģistrējama Ekonomikas ministrijas personā.  

            2. Piešķirt Ekonomikas ministrijas, reģistrācijas numurs 90000086008, piekrītošai 

zemes vienībai 412 kv.m platībā un SIA „LATVENERGO” piederošai transformatoru 

apakšstacijas ēkai adresi Dzelzceļa iela 4A, Zilupē, Zilupes nov..  

             3. Noteikt zemes vienībai 412 kv.m platībā zemes lietošanas mērķi ar koda 1201 (ar 

maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, 

ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un 

notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve). 

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

novada Zilupes pilsētas nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā, ievadīt zemes 

vienību ar jaunu kadastra apzīmējumu. 
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Par šķūni Stacijas ielā 3, Zilupē. 

Ziņo V.VAĻDENS 

 

 Sakarā ar to, ka šķūnis (inv.nr.1211112) Stacijas ielā 3, Zilupē, ir avārijas 

stāvoklī un tā atjaunošanai nav nepieciešamības, jo dzīvojamā māja Stacijas ielā 3, Zilupē, ir 

avārijas stāvoklī, mājā iedzīvotāju vairāk nav, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti 

balsojot: PAR -11 deputāti ( O.Agafonovs, V.Ņikitins, L.Osipovs, V.Vaļdens, S.Vanzovičs, 

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

nav , ATTURAS – nav, nolemj: 

1. Pieņemt lēmumu par šķūņa (inv.nr.1211112) Stacijas ielā 3, Zilupē, nojaukšanu.  
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Par mērķa grupu noteikšanu Latvenergo dāvanu kartes saņemšanai. 

Ziņo J.VOITKEVIČA 
 

Saskaņā ar 16.01.2012. Vienošanās par grozījumiem 2010.gada 22.aprīlī noslēgtajā 

Dāvinājuma (ziedojuma) līgumā Nr.99 2.punktu, kas paredz, ka Apdāvinātais nodrošina, ka 

sociālā atbalsta kampaņa ietvaros Apdāvinātais veic visu dāvanu karšu „Elektrības norēķinu 

kartes – 500 kWh” izplatīšanu un nodošanu :  

1) GMI pabalsta saņēmēju mājsaimniecībām līdz 2011.gada 31.decembrim; 

 2) trūcīgo ģimeņu ar bērniem mājsaimniecībām līdz 2012.gada 31.martam; 

 3) sociāli mazaisargātām mājsaimniecībām pēc pilsētu un novadu pašvaldību 

noteiktajiem mērķa grupu kritērijiem līdz 2013.gada 31.martam un Sociālā dienesta vadītājas 

J.Voitkevičas piedāvājumu izsniegt „Elektrības norēķinu kartes – 500 kWh” pilngadību 

sasniegušiem invalīdiem, kas iepriekš nebija saņēmuši Latvenergo „Elektrības norēķinu karti 

– 500 kWh”. 

Atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti ( O.Agafonovs, V.Vaļdens, V.Ņikitins, 

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

V.Sotčenko),  PRET - nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome, nolemj: 

Noteikt mērķa grupu, kam tiks izsniegtas „Elektrības norēķinu kartes – 500 kWh” 

pilngadību sasnieguši invalīdi, kas iepriekš nebija saņēmuši Latvenergo 500kWh karti.  

 
 

 

Domes 9.sēde slēgta plkst.15.00 

 

Sēdi vadīja                                                                       O.Agafonovs 

 

  
 


