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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Nr. 4
Zilupē

27.06.2013.

Sēde sasaukta plkst. 13:00
Sēdi atklāj plkst. 13:00
Sēdes darba kārtība:
1. Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo
garantiju nolikumā.
2. Par konkursu Zilupes pilsētas vidusskolas amatam.
3. Par Zilupes novada pašvaldības īpašuma nodošanu nomā SIA „Zilupes LTD”.
4. Par nokavētā nekustāmā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīdus
kārtībā no SIA „DZERKALI TUR”.
5. Zilupes pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas I.Agafonovas iesnieguma
izskatīšana.
6. Austrumlatgales Profesionālas vidusskolas iesnieguma izskatīšana.
7. Biedrības „Latvijas Politiski represēto Apvienība” iesnieguma izskatīšana.
8. Latvijas Pašvaldību Savienības iesnieguma izskatīšana.
9. Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai.
10. Par adreses piešķiršanu zemes vienībām un ēkām.
11. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām.
12. Par zemes vienību atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai.
13. Par zemes vienību atzīšanu par piekrītošiem valstij.
14. Par zemes vienību atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai.
15. Par Zilupes novada domes sēdes 2011.gada 29.decembra lēmuma (protokols
Nr.13.12.&) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” 12.5.punkta atcelšanu
un ieskaitīšanu zemes rezerves zemes fondā.
16. Par zemes vienības ieskaitīšanu zemes rezerves zemes fondā.
17. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes vienību atzīšanu par
piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai.
18. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu.
19. Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
20. Par atteikumiem zemes nomas tiesību piešķiršanā.
21. Zilupes novada pašvaldības šofera M.Šarakova iesnieguma izskatīšana.
22. Iedzīvotāju iesniegumu izskatīšana.

23. SIA Mikrokods iesnieguma izskatīšana ” Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu
atdalītiem nekustamiem īpašumiem
24. SIA Zilupes LTD iesnieguma izskatīšana.
25. Par uzmērītas zemes platības, lietošanas mērķa un apgrūtinājumu
apstiprināšanu.

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētājs Oļegs Agafonovs
Protokolē – sekretāre Jeļena Voitkeviča
Piedalās –
Deputāti: Vitālijs Vaļdens
Gunārs Smuļko
Leonīds Osipovs
Sergejs Fenčenko
Anna Peličeva
Svetlana Voitkeviča
Alla Čekstere
Roberts Dolgilevičs
Sēdes vadītājs Oļegs Agafonovs piedāvā balsot par domes sēdes darba
kārtību.
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko,
L.Osipovs, S.Fenčenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības domes sēdes darba kārtību.
1§
Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo
garantiju nolikumā
Ziņo: priekšsēdētājs O.AGAFONOVS
Zilupes novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju nolikums
apstiprināts ar Zilupes novada pašvaldības domes 2011.gada 25.novembra sēdes
lēmumu ( protokols Nr12, 5§).
Nolikuma 3.4.punkts nosaka, ka aizejot ikgadējā atvaļinājumā, domes
priekšsēdētājam (vietniekam) vienlaicīgi ar atvaļinājuma naudu izmaksā
atvaļinājuma pabalstu vienas mēnešalgas apmērā. Saskaņā ar 2011.gada 1.augustā
veiktām izmaiņām Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likumu, likuma 3.panta ceturtās daļas 8.punktā ir noteikts, ka Valsts vai
pašvaldības institūcija tai piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros iekšējos normatīvajos
aktos, pašvaldības saistošajos noteikumos, darba koplīgumos vai darba līgumos
amatpersonām (darbiniekiem) var paredzēt tikai šādus ar papildu atlīdzību saistītus
pasākumus: … 8) pabalstu līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra
gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā, ņemot vērā nodarbinātības ilgumu
valsts vai pašvaldības institūcijā, darba izpildes rezultātus un citus valsts vai

pašvaldības institūcijas noteiktos kritērijus, kā arī to, ka atvaļinājuma pabalsts netiek
pārcelts uz nākamo kalendāra gadu un, izbeidzot amata (dienesta, darba) attiecības,
tas netiek atlīdzināts gadījumā, kad kārtējais atvaļinājums nav izmantots. Likuma
norma, kas pieļāva atvaļinājuma pabalsta izmaksāšanu mēnešalgas apmērā ar likuma
2011.gada 1.augusta grozījumiem ir izslēgta.
Nolikuma 3.5. punkts nosaka, ka „Sakarā ar smagu nelaimes gadījumu, kā arī
sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi domes priekšsēdētājam (vietniekam)
izmaksā pabalstu vienas mēnešalgas apmērā …”. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 20.pantu „Amatpersonai
(darbiniekam) izmaksā pabalstu sakarā ar ģimenes locekļa (laulātā, bērna, vecāku,
vecvecāku, adoptētāja vai adoptētā, brāļa vai māsas) vai apgādājamā nāvi ne vairāk
kā vienas minimālās mēneša darba algas apmērā. Šā pabalsta piešķiršanas kārtību
nosaka Ministru kabinets”
Nolikuma 3.6.punkts nosaka, ka „Domes priekšsēdētājs (vietnieks), kurš,
nepārtraucot amata pienākumu pildīšanu, sekmīgi mācās izglītības iestādē, lai apgūtu
amata pildīšanai nepieciešamās zināšanas, saņem kompensāciju, kas sedz pusi no
mācību maksas …” Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 26.panta pirmo daļu „Amatpersonai (darbiniekam)
kompensē mācību izdevumus līdz 30 procentiem no gada mācību maksas, ja tā pēc
institūcijas iniciatīvas vai savstarpējas vienošanās sekmīgi mācās valsts akreditētā
augstākās izglītības iestādē vai ārvalsts mācību iestādē, kuras izdotie diplomi tiek
atzīti Latvijā, lai iegūtu amata (dienesta) pienākumu izpildei nepieciešamās speciālās
zināšanas …”
Nolikuma 8.2. punkts nosaka, ka „Ja darbinieks aizvieto ilgstošā prombūtnē
esošo darbinieku, viņam uz aizvietošanas laiku var tikt noteikta aizvietojamā
darbinieka mēnešalga” Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likumā 14.panta pirmo daļā 2013.gada 1.janvārī veiktiem
grozījumiem „Amatpersona (darbinieks) saņem piemaksu ne vairāk kā 30 procentu
apmērā no tai noteiktās mēnešalgas, ja papildus saviem tiešajiem amata (darba,
dienesta) pienākumiem aizvieto prombūtnē esošu amatpersonu (darbinieku), pilda
vakanta amata (dienesta, darba) pienākumus vai papildus amata aprakstā
noteiktajiem pienākumiem pilda vēl citus pienākumus.”
Nolikuma 10.1. punkts nosaka, ka „Amatpersonai vai Darbinieka nāves
gadījumā viņa ģimenes loceklis vai persona, kura ir uzņēmusies Amatpersonas vai
Darbinieka apbedīšanu, saņem vienreizējo pabalstu Amatpersonai vai Darbiniekam
noteiktās mēnešalgas apmērā, bet ne mazāk kā minimālo algu… ” Saskaņā ar Valsts
un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 19.panta pirmo
daļu: „Amatpersonu (darbinieku), izņemot karavīrus, nāves gadījumā ģimenes
loceklis vai persona, kura uzņēmusies amatpersonas (darbinieka) apbedīšanu, saņem
vienreizēju pabalstu amatpersonai (darbiniekam) noteiktās mēnešalgas apmērā.”

Nolikuma 10.2. punkts nosaka, ka „Amatpersonām un Darbiniekiem, aizejot
ikgadējā atvaļinājumā, var tikt izmaksāts atvaļinājuma pabalsts vienas mēnešalgas
apmērā. …” Saskaņā ar 2011.gada 1.augustā veiktām izmaiņām Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, likuma 3.panta ceturtās daļas
8.punktā ir noteikts, ka Valsts vai pašvaldības institūcija tai piešķirto finanšu līdzekļu
ietvaros iekšējos normatīvajos aktos, pašvaldības saistošajos noteikumos, darba
koplīgumos vai darba līgumos amatpersonām (darbiniekiem) var paredzēt tikai šādus
ar papildu atlīdzību saistītus pasākumus: … 8) pabalstu līdz 50 procentiem no
mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā,
ņemot vērā nodarbinātības ilgumu valsts vai pašvaldības institūcijā, darba izpildes
rezultātus un citus valsts vai pašvaldības institūcijas noteiktos kritērijus, kā arī to, ka
atvaļinājuma pabalsts netiek pārcelts uz nākamo kalendāra gadu un, izbeidzot amata
(dienesta, darba) attiecības, tas netiek atlīdzināts gadījumā, kad kārtējais
atvaļinājums nav izmantots.
Nolikuma 10.5. punkts nosaka, ka „Darbiniekam ar Domes lēmumu tiek
izmaksāts pabalsts vienas mēnešalgas apmērā sakarā ar smagu nelaimes gadījumu”.
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā 19.panta
trešo daļu „Amatpersonas (darbinieki), izņemot karavīrus, kuras, pildot ar dzīvības
vai veselības apdraudējumu (risku) saistītus amata (dienesta, darba) pienākumus, ir
cietušas nelaimes gadījumā un guvušas ievainojumu vai sakropļojumu vai kuru
veselībai nodarīts citāds kaitējums (izņemot arodslimību), saņem vienreizēju pabalstu.
Veselības bojājumus, sakarā ar kuriem izmaksā minēto pabalstu, tā apmēru,
piešķiršanas un izmaksas kārtību, kā arī gadījumus, kuros izmaksā minēto pabalstu,
nosaka Ministru kabinets.”
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 41.panta
pirmās daļas 2. punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā 3.panta ceturtās daļas
8.punktu, 14.panta pirmo daļu, 19.panta pirmo un trešo daļas, 20.pantu, 26.panta
pirmo daļu, Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnijā noteikumiem Nr.565 „Noteikumi
par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām
garantijām”, un Zilupes novada pašvaldības Finanšu komitejas atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs,
S.Fenčenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Izteikt Zilupes novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju
nolikuma 3.4.punktu šādā redakcijā: „Aizejot ikgadējā atvaļinājumā, domes
priekšsēdētājam, vietniekam, izpilddirektoram, galvenajam grāmatvedim, pašvaldības
domes sekretārei, vienlaicīgi ar atvaļinājuma naudu izmaksā atvaļinājuma pabalstu
50 (piecdesmit) procentu apmērā no mēnešalgas”.
2. Izteikt Zilupes novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju
nolikuma 3.5.punktu šādā redakcijā: „Sakarā ar smagu nelaimes gadījumu, kā arī
sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi domes priekšsēdētājam (vietniekam)
izmaksā pabalstu vienas minimālās mēneša algas apmērā saskaņā ar Ministru

kabineta 2010.gada 21.jūnijā noteikumiem Nr.565 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām””
3. Izteikt Zilupes novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju
nolikuma 3.6.punktu šādā redakcijā: „Domes priekšsēdētājs (vietnieks), kurš,
nepārtraucot amata pienākumu pildīšanu, sekmīgi mācās izglītības iestādē, lai apgūtu
amata pildīšanai nepieciešamās zināšanas, saņem kompensāciju, kas sedz 30
(trīsdesmit) procentus no mācību maksas 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīga
dokumenta par mācību programmas apgūšanu iesniegšanas Zilupes novada
pašvaldībā ”
4. Izteikt Zilupes novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju
nolikuma 8.2.punktu šādā redakcijā: „Ja darbinieks aizvieto vienu mēnesi un vairāk
prombūtnē esošo darbinieku, viņam uz aizvietošanas laiku var tikt noteikta piemaksa
20 (divdesmit) procentu apmērā no tai noteiktās mēnešalgas”
5. Izteikt Zilupes novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju
nolikuma 10.1.punktu pirmo teikumu šādā redakcijā: „Amatpersonas vai Darbinieka
nāves gadījumā viņa ģimenes loceklis vai persona, kura ir uzņēmusies Amatpersonas
vai Darbinieka apbedīšanu, saņem vienreizējo pabalstu Amatpersonai vai
Darbiniekam noteiktās mēnešalgas apmērā. …”
6. Izteikt Zilupes novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju
nolikuma 10.6.punktu pirmo teikumu šādā redakcijā: „Darbiniekam sakarā ar smagu
nelaimes gadījumu tiek izmaksāts pabalsts apmērā un kārtībā saskaņā ar Ministru
kabineta 2010.gada 21.jūnijā noteikumiem Nr.565 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām””
7. Kontroli par lēmuma
izpilddirektoram A.Borsukai.

izpildi

uzdot

Zilupes

novada

pašvaldības

2§
Par konkursu Zilupes pilsētas vidusskolas amatam
Ziņo: priekšsēdētājs O.AGAFONOVS
Zilupes vidusskolas direktore Regīna Iļjina uzrakstīja atlūgumu ar ko no
2013.gada 31.augustu pēc paša vēlēšanos pārtrauc darba attiecības ar Zilupes novada
pašvaldību.
Lai izvēlētos Zilupes vidusskolas direktoru nepieciešams rīkot konkursu,
apstiprināt pamatprasības konkursam un izveidot pretendentu vērtēšanas komisiju.
Pamatojoties uz Darba likuma 32.pantu, 100.pantu, likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 9.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, uz ar Zilupes novada
domes 01.07.2009.g. lēmumu (Nr.1,7§) apstiprinātiem Zilupes novada pašvaldības
saistošo noteikumu N1.1 „Zilupes novada pašvaldības nolikums” 20.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, G.Smuļko, L.Osipovs,
S.Fenčenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, balsošanā nepiedalās V.Vaļdens - pamats likuma ”Par interešu

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā “ 11.panta pirmā daļa, Zilupes novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1.Atbrīvot no ieņemamā amata Zilupes vidusskolas direktori pēc pašas vēlēšanos no
2013.gada 31.augusta.
2. Jaunu Zilupes vidusskolas direktoru izvēlēties rīkojot atklātu konkursu.
3. Apstiprināt konkursa uz Zilupes vidusskolas direktora amatu pretendentu
vērtēšanas komisiju sekojošā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs – Domes priekšsēdētāja vietnieks Vitālijs Vaļdens,
Komisijas locekļi – pašvaldības juriskonsults Einārs Timoškāns,
- pašvaldības izpilddirektore Aina Borsuka,
- Zilupes vidusskolas direktore Regīna Iļjina,
- Z/S „Vika” īpašniece, Zilupes vidusskolas ēdnīcas vadītāj
Ludmila Matvejenko
Komisijas sekretārs (bez balss tiesībām) – pašvaldības sekretāre Jeļena Voitkeviča
4. Apstiprināt konkursa uz Zilupes vidusskolas direktora amatu pretendentu
vērtēšanas komisijas nolikumu (Pielikumā).
5. Apstiprināt Atklāta konkursa uz Zilupes vidusskolas direktora amatu nolikumu
(pielikumā),
6. Konkursu izsludināt laika posmā no 17.jūlija līdz 1.augustam, nodrošinot šajā laikā
sludinājuma ievietošanu laikrakstā „Latvijas vēstnesis”, atklāta konkursa nolikuma
pieejamību Zilupes novada pašvaldības mājas lapā www.zilupe.lv.
7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes priekšsēdētājam Oļegam Agafonovam.
3§
Par Zilupes novada pašvaldības īpašuma nodošanu SIA „Zilupes LTD”
Ziņo V.Vaļdens
Saskaņā ar Zilupes novada domes 2013.gada 31.janvāra lēmumu (protokols
Nr.2, 2&) "Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību
"Zilupes LTD" par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu organizēšanu,
notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu Zilupes novadā" un pamatojoties uz
šo lēmumu noslēgto 2013.gada 1.februārī deleģēšanas līgumu, ūdensapgādes un
kanalizācijas novadīšanas funkcijas tika nodotas SIA „Zilupes LTD”. Līdz šim
ūdensapgādes un kanalizācijas novadīšanas funkcijas nodrošināja Zilupes novada
pašvaldība, izmantojot savā īpašumā esošās ūdenspadeves kanalizācijas novadīšanas
iekārtas. Tagad šīs iekārtas nepieciešams nodod nomā SIA „Zilupes LTD” deleģēto
funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz Zilupes novada domes 2013.gada 31.janvāra lēmumu
(protokols Nr.2, 2&) "Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu
atbildību "Zilupes LTD" par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu
organizēšanu, notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu Zilupes novadā" tika
izveidota inventarizācijas komisija, kura uzskaitīja nododamo iekārtu un zem tām
esošo nekustāmo īpašumu apjomu, kurus jāiznomā SIA „Zilupes LTD”, kas iesniegts
domei.
Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz likuma" Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 2013.gada 1.februārī starp Zilupes novada pašvaldību un SIA „Zilupes
LTD” noslēgto Deleģēšanas līgumu Nr.23 „Par ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu organizēšanu, notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu Zilupes

novada teritorijā”, likuma
„Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likums” 5.panta otrās daļas 5.punktu
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs,
S.Fenčenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības SIA „Zilupes LTD” nododamo materiālo
vērtību ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanai Pasienes pagastā
inventarizācijas komisijas aktu (inventarizācijas akts pielikumā).
2. Nodod SIA „Zilupes LTD” ēkas, iekārtas un zem tām esošās zemes bezatlīdzības
nomā saskaņā ar inventarizācijas aktu.
3. Zilupes novada pašvaldības atbildīgām amatpersonās sagatavot un noslēgt attiecīgu
nomas līgumu.
4§
Par nokavētā nekustāmā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu
bezstrīdus kārtībā no SIA „DZERKALI TUR”
Ziņo: priekšsēdētājs O.AGAFONOVS
Izskatot Zilupes novada pašvaldības Nekustāmā īpašuma nodokļa maksāšanas
paziņojumu 2013.gadam Nr.13-2769 (konta Nr.2075 un 1900) par stāvokli uz 2013.gada
20.jūniju, un pamatojoties Zilupes novada pašvaldības Finanšu komitejas 2013.gada
27.jūnija atzinumu par nekustāmā īpašuma nodokļu parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā,
Zilupes novada pašvaldības dome konstatē:
Saskaņā ar LR likuma „Par nekustāmā īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu,
Sabiedrības ar ierobežoto atbildību „DZERKALI TUR” ir uzskatāms par nekustāmā
īpašuma nodokļa maksātāju. Uzņēmumam likuma „Par nekustāmā īpašuma nodokli” 6.panta
pirmajā daļā noteiktajā kārtībā tika paziņots par nekustāmā īpašuma nodokļa apmēru
kārtējam taksācijas (kalendārajam) gadam, nosūtot maksāšanas paziņojumu pēc norādītās
juridiskās adreses: „Vīgante”, Garkalnes novads, LV-1024. Saskaņā ar maksāšanas
paziņojumu, SIA „Dzerkali TUR” par nekustāmo īpašumu – zemi un ēku ar kadastra
numuru 6817 002 0189, kas atrodas Brīvības ielā 34 (bij. Brīvības iela 38), Zilupē,
Zilupes novadā, 2013. taksācijas gadā ir jāmaksā nekustāmā īpašuma nodoklis un
nokavējuma nauda kopsummā LVL 1012,38 (viens tūkstotis divpadsmit lati un 38 santīmi),
kas sastāv:
 nodokļa parāds par 2013.gadu - LVL 124,04,
 nodokļa parāds par iepriekšējo periodu – LVL 660,63,
 nokavējuma nauda – LVL 227,71,
Likums "Par nekustāmā īpašuma nodokli” 9.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka
„nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa
pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā”, šī likuma 9.panta otrā daļā paredz, ka „noteiktajā
laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības
lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” un
Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtība …”
Sakarā ar to, ka SIA „DZERKALI TUR” 2013.gadā likuma „Par nekustāmā
īpašuma nodokli” 6.pnta 3.daļā noteiktajos termiņos nav nomaksājis nekustāmā īpašuma
nodokli, Zilupes novada pašvaldība 2013.gada 25.aprīlī nosūtīja SIA „DZERKALI TUR”
brīdinājumu, ka nodokļa parāda nenomaksāšanas gadījumā parāds tiks piedzīts bezstrīdus
kārtībā saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem, nosakot pilnīgu nodokļa parāda

nomaksas beigu termiņu līdz 2012.gada 30.maijam. Līdz noteiktajam termiņam SIA
„DZERKALI TUR” nodokļa parādu nav nomaksājusi.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.pnta pirmajā daļa nosaka, ka „nodokļu
maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu aprēķinam, kā arī citiem
dokumentiem par maksājumiem budžetā vai pēc nodokļu administrācijas kontroles
(pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu maksājumus (arī soda naudu), kuri nav
samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem
saistīto nokavējuma naudu (turpmāk — nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī izdevumus
par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu administrācija piedzen
bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu”.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 360.panta 1.daļu „administratīvo aktu
izpilda piespiedu kārtā, ja ir šāds apstākļu kopums: administratīvais akts ir stājies spēkā,
administratīvais akts ir kļuvis neapstrīdams, līdz piespiedu izpildes sākumam
administratīvais akts nav izpildīts labprātīgi”. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
361.pantu, SIA „DZERKALI TUR” tika rakstveidā brīdināta par nodokļu maksājuma
parādiem , to nomaksas kārtību un sekām, ja parāds netiks dzēsts.
Ņemot vērā to, ka ir izpildīti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi, pamatojoties uz
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11.punktu un 26.pantu, likuma „Par
nekustāmā īpašuma nodokli” 9.panta pirmo un otro daļām, Administratīvā procesa likuma
70., 76., 358.panta otro daļu un 360.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
otrās daļas 4.punktu un 21.panta 27.punktu, un 47.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs,
S.Fenčenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1.Piedzīt no SIA „DZERKALI TUR” reģistrācijas Nr.40003665733, juridiskā
adrese „Vīgante”, Garkalnes novads, LV-1024, bezstrīdus kārtībā nokavēto nodokļa
maksājumu un nokavējuma naudu LVL 1012,38 (viens tūkstotis divpadsmit lati un 38
santīmi) apmērā
2.Par pieņemto lēmumu paziņot SIA „DZERKALI TUR”.
3.Lēmumu izpildei nosūtīt Zvērinātajam tiesu izpildītājam.
5§
Zilupes pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas iesnieguma izskatīšana
Ziņo: priekšsēdētājs O.AGAFONOVS
Domei iesniegts Zilupes pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas I.Agafonovas
iesniegums par diennakts bērnu uzturēšanas grupas slēgšanu iestādē sakarā ar to ar
grupā ir ļoti mazs bērnu skaits, grupas uzturēšana nav rentabla.
Pamatojoties uz likuma |”Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu un
21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs, S.Fenčenko,
A.Peličeva, S.Voitkeviča, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, balsošanā nepiedalās O.Agafonovs - pamats likuma ”Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā “ 11.panta pirmā daļa, Zilupes novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
Likvidēt Zilupes pirmsskolas izglītības iestādē diennakts bērnu uzturēšanas
grupu.

6§
Austrumlatgales Profesionālas vidusskolas iesnieguma izskatīšana.
Ziņo: priekšsēdētāja vietnieks V.VAĻDENS
Austrumlatgales profesionālās vidusskolas Zilupes struktūrvienības vadītāja
N.Sudakova 2013.gada 11.jūnijā iesniedza iesniegumu (reģ.nr.241) ar lūgumu veikt
remontdarbus Kalnu ielā, kur atrodas skolas dienesta viesnīca, jo iela ir kritiskā
stāvoklī.
Pamatojoties uz likuma |”Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un
21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs,
S.Fenčenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Ieplānot veikt Kalnu ielas remontu, veicot to kopā ar pārējo pilsētas ielu ieplānotiem
remontdarbiem.
7§
Biedrības „Latvijas Politiski represēto Apvienība” iesnieguma izskatīšana
Ziņo: domes priekšsēdētājs O.AGAFONOVS
Zilupes novada pašvaldības dome 17.05.2013.g. saņēma biedrības „Latvijas
Politiski represēto apvienības”, Reģ.nr.40008002052, priekšsēdētāja, iesniegumu
(reģ,nr.1047) par materiālo atbalstu politiski represēto personu salidojumam, kurš
notiks 17.augustā Ikšķilē, apmaksājot dalības maksājumu 50,00 Ls apmērā salidojuma
organizēšanas izdevumu segšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko,
L.Osipovs, S.Fenčenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt Biedrības „Latvijas Politiski represēto apvienība” rīkoto pasākumu.
2. Izdalīt no pašvaldības līdzekļiem Pašvaldībā dzīvojošo politiski represēto
personu dalības maksājumam pasākumā 50,00 Ls.
3. Dalības maksājumu pārskaitīt uz „Latvijas Politiski represēto apvienības”
kontu:
A/S”SEB
BANKA”
Rīdzenes
filiāle,
konts
LV06UNLA0002400700839, KODS UNLALV2X.
4. Nodrošināt ar transportu novadā dzīvojošo politiski represēto personu
nokļūšanu Ikšķilē uz organizēto pasākumu.
8&
Latvijas Pašvaldību Savienības iesnieguma izskatīšana
Ziņo: domes priekšsēdētājs O.AGAFONOVS
Zilupes novada pašvaldības 19.06.2013.g. saņēma Latvijas pašvaldību
savienības iesniegumu (reģ.nr.1191) „Par informācijas sniegšanu Latvijas Pašvaldību
savienībai”, kurā viņi lūdz deleģēt 2 personas (politiķi un viņa aizvietotāju) darbam
LPS komitejās un apakškomitejās, tāpat tiek lūgta informācija par pašvaldības
juridisko adresi, kā arī par pašvaldības domes vadības kontaktinformāciju.

Informācija nepieciešama sakarā ar pašvaldības vēlēšanām un iespējamām izmaiņām
pašvaldību politiskā un administratīvā struktūrā un lai nodrošinātu ātrāku savstarpējo
sadarbību un uzsāktu LPS komiteju darbību.
Atklāti balsojot: PAR - 7 deputāti (S.Fenčenko, L.Osipovs, A.Čekstere,
A.Peličeva, R.Dolgilevičs, G.Smuļko, S.Voitkeviča,), PRET - nav, ATTURAS nav, balsošanā nepiedalās V.Vaļdens, O.Agafonovs - pamats likuma ”Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā “ 11.panta pirmā daļa, Zilupes novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Deliģēt Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Oļegu
AGAFONOVU un novada domes priekšsēdētāja vietnieku Vitāliju
VAĻDENU darbam LPS komitejās un apakškomitejās.
2. Domes sekretārei J.Voitkevičai nodrošināt pieprasītās informācijas sniegšanu
LPS līdz 15.07.2013.
9§
Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu
Lēmuma Projektu sagatavoja V.KUŠNERS

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas
4.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269
“Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti balsojot, Zilupes novada dome nolemj:
1. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383,
nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 6884 001 0552, kuras sastāvā piekrītoša
zemes vienība 0,09 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0552, īpašuma
nosaukumu „Ūdenstornis”, Pasienes pag., Zilupes nov..
2. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383,
nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 6884 001 0561, kuras sastāvā piekrītoša
zemes vienība 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0561, īpašuma
nosaukumu „Pasienes piemineklis”, Pasienes pag., Zilupes nov..
3. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383,
nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 6884 001 0182, kuras sastāvā piekrītoša
zemes vienība 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0182 īpašuma
nosaukumu „Spārītes”, Pasienes pag., Zilupes nov..
4. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383,
nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 6884 009 0091, kuras sastāvā piekrītoša
zemes vienība 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 009 0091 īpašuma
nosaukumu „Pagasta Ceļi”, Pasienes pag., Zilupes nov..
5. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383,
nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 6896 007 0121, kuras sastāvā piekrītoša
zemes vienība 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 007 0121 īpašuma
nosaukumu „Sētiņa”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.

10§
Par adreses piešķiršanu zemes vienībām un ēkām
Lēmuma projektu sagatavoja: V.KUŠNERS

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
4.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269
“Adresācijas sistēmas noteikumi” 9.1.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs, S.Fenčenko, A.Peličeva,
S.Voitkeviča, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383,
piekrītošai zemes vienībai 0,09 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0552 un
ūdenstornim adresi „Ūdenstornis”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov.
2. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383,
piekrītošai zemes vienībai 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0256 un ar
to funkcionāli saistītām ēkām adresi „Bārtuļi”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov.
3. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383,
piekrītošai zemes vienībai 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0182 un ar
to funkcionāli saistītām ēkām adresi „Spārītes”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov.
4. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383,
piekrītošai zemes vienībai 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0447 un ar
to funkcionāli saistītām ēkām adresi „Antoniji”, Katalova, Pasienes pag., Zilupes nov.
11§
Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām
Lēmuma projektu sagatavoja: V.KUŠNERS
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
4.punktu un 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, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,

G.Smuļko, L.Osipovs, S.Fenčenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, A.Čekstere,
R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai 0,09 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6884 001 0552 „Ūdenstornis”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. no koda
0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 1201 (ar
maģistrālajiem elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu,
ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un
notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve).
2. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai 0,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6884 004 0561 „Pasienes piemineklis”, Pasienes pag., Zilupes nov. 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).

3. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai 0,7 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6884 001 0424 Pasienes pag., Zilupes nov. no koda 1202 (upju un kanālu, ūdens
uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu nostiprināšanas būvju apbūve) 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).
4. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003
0351 platībā 2593 kv.m Baznīcas ielā 1D, Zilupe, Zilupes nov. 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).
5. Mainīt zemes vienībai 12,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 006 0113
„Maliņas”, Terehova, Zaļesjes pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no koda 0101
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0801
(komercdarbības objektu apbūve).
6. Mainīt zemes vienībai 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 006 0023
„Maliņas”, Zaļesjes pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 1105 (atsevišķi nodalītas atklātas
autostāvvietas).
7. Mainīt zemes vienībai 1,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 006 0041
„Maliņas”, Zaļesjes pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 1105 (atsevišķi nodalītas atklātas
autostāvvietas).
8. Mainīt zemes vienībai 16200 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0304
„Zilupes upe”, Zilupe, Zilupes nov. zemes izmantošanas mērķi no koda 0302 (fizisko un
juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas) uz kodu 0301 (publiskie
ūdeņi).

12§
Par zemes vienību atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai
Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS
1.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 0,09 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884
001 0552 „Ūdenstornis”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. atrodas Zilupes novada
pašvaldībai piederošs ūdenstornis.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 1.punkts nosaka, ka zeme,
kuras piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt
pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja uz šīs zemes ir
pašvaldībai piederošas ēkas (būves).
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu un Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas
1.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko,
L.Osipovs, S.Fenčenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Atzīt, ka zemes vienība platībā 0,09 ha ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0552
„Ūdenstornis”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes novada
pašvaldībai.

2.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884
001 0561 „Pasienes piemineklis”, Pasienes pag., Zilupes novads pēc Zilupes novada
Pasienes pagasta teritorijas plānojuma ir zaļā zona, kas ir pašvaldības autonomā
funkcija, un ir nepieciešama pašvaldības funkciju īstenošanai.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 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 likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.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 pašvaldību funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta
2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes
reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”
13.punktu un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 5.punktu, atklāti balsojot: PAR
– 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs, S.Fenčenko,
A.Peličeva, S.Voitkeviča, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Atzīt, ka zemes vienība platībā 0,4 ha ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0561
(vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) „Pasienes piemineklis”, Pasienes pag.,
Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
3.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884
001 0424 Pasienes pag., Zilupes novads pēc Zilupes novada Pasienes pagasta
teritorijas plānojuma ir zaļā zona, kas ir pašvaldības autonomā funkcija, un ir
nepieciešama pašvaldības funkciju īstenošanai.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 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 likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.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 pašvaldību funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta
2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes
reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”
13.punktu un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 5.punktu, atklāti balsojot: PAR
– 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs, S.Fenčenko,
A.Peličeva, S.Voitkeviča, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Atzīt, ka zemes vienība platībā 0,7 ha ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0424
(vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) Pasienes pag., Zilupes nov. ir
piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
4.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884
007 0507 Pasienes pag., Zilupes novads pēc Zilupes novada Pasienes pagasta
teritorijas plānojuma ir zaļā zona, kas ir pašvaldības autonomā funkcija, un ir
nepieciešama pašvaldības funkciju īstenošanai.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 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 likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.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 pašvaldību funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta
2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes
reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”
13.punktu un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 5.punktu, atklāti balsojot: PAR
– 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs, S.Fenčenko,
A.Peličeva, S.Voitkeviča, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Atzīt, ka zemes vienība platībā 0,3 ha ar kadastra apzīmējumu 6884 007 0507
(vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) Pasienes pag., Zilupes nov. ir
piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.

5.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884
009 0091 Pasienes pag., Zilupes novads pēc Zilupes novada Pasienes pagasta
teritorijas plānojuma ir zaļā zona, kas ir pašvaldības autonomā funkcija, un ir
nepieciešama pašvaldības funkciju īstenošanai.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 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 likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.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 pašvaldību funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta
2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes
reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”
13.punktu un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 5.punktu, atklāti balsojot: PAR
– 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs, S.Fenčenko,
A.Peličeva, S.Voitkeviča, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Atzīt, ka zemes vienība platībā 0,7 ha ar kadastra apzīmējumu 6884 009 0091
(vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) Pasienes pag., Zilupes nov. ir
piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
6.
Sakarā ar to, ka uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0218
Amatnieku ielā 7, Zilupe, Zilupes nov. atrodas Zilupes novada pašvaldībai piederošas
būves – ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, līdz ar to zemes vienība ir nepieciešama
pašvaldības funkciju īstenošanai.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra noteikumiem
Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi,
kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām
piederošo un piekrītošo zemi” 13.punkts nosaka, ja rezerves zemes fondā ieskaitītā
zemes vienība ir valstij vai pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme un tā
nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju īstenošanai, pašvaldības dome var
pieņemt lēmumu par zemes piederību vai piekritību pašvaldībai un Ministru kabinets
var izdot rīkojumu par zemes piederību vai piekritību valstij. Valsts zemes dienests,
pamatojoties uz pašvaldības iesniegto lēmumu vai attiecīgās ministrijas sniegto
informāciju par Ministru kabineta rīkojuma izdošanu, aktualizē kadastra informācijas

sistēmas datus. Šis nosacījums ir spēkā, līdz tiek pieņemts un stājas spēkā likums par
rezerves zemes fonda izmantošanu.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punkts nosaka, ka
pašvaldībai ir šāda autonomā funkcija: organizēt iedzīvotājiem komunālos
pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde); sadzīves atkritumu
apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā,
kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta 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 likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
1.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta
otrās daļas 5.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,
G.Smuļko, L.Osipovs, S.Fenčenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, A.Čekstere,
R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
Atzīt, ka zemes vienība 6476 kv.m platība (vairāk vai mazāk, cik būs zemi
dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu.6817 002 0218 Amatnieku ielā 7, Zilupe,
Zilupes nov. un zemes lietošanas mērķi ar kodu 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) ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
7.
Sakarā ar to, ka zemes gabals 2593 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817
003 0351 Baznīcas ielā 1D, Zilupe, Zilupes novads ir kā rekreācijas nozīmes objekts,
kas ir pašvaldības autonomā funkcija.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra noteikumiem
Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi,
kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām
piederošo un piekrītošo zemi” 13.punkts nosaka, ja rezerves zemes fondā ieskaitītā
zemes vienība ir valstij vai pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme un tā
nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju īstenošanai, pašvaldības dome var
pieņemt lēmumu par zemes piederību vai piekritību pašvaldībai un Ministru kabinets
var izdot rīkojumu par zemes piederību vai piekritību valstij. Valsts zemes dienests,
pamatojoties uz pašvaldības iesniegto lēmumu vai attiecīgās ministrijas sniegto
informāciju par Ministru kabineta rīkojuma izdošanu, aktualizē kadastra informācijas
sistēmas datus. Šis nosacījums ir spēkā, līdz tiek pieņemts un stājas spēkā likums par
rezerves zemes fonda izmantošanu.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka
pašvaldībai ir 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 likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta 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 likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, un Latvijas Republikas likuma “Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā”
4.1panta otrās daļas 5.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs,
V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs, S.Fenčenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, A.Čekstere,
R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes gabals platībā 2593 kv.m ar kadastra apzīmējumu 6817 003
0351 Baznīcas ielā 1D, Zilupe, 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.
13§
Par zemes vienību atzīšanu par piekrītošiem valstij
Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS

Pārbaudot Zilupes novada Pasienes pagasta Nekustāmā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā ievadīto zemes vienību piekritību, tika konstatēts, ka
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0573 ir ievadīta fiziska persona,
kura ir nokavējusi privatizācijas iesnieguma datumu 2006.gada 1.jūnijam, ko nosaka
Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu Latvijas Republikas
lauku apvidos” 2.panta otrā daļa.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1 panta 4.punkts nosaka, ka zeme, kuras
piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt valstij un
ierakstāma zemesgrāmatās uz valsts vārda, ja uz šīs zemes ir juridiskām personām
piederošas ēkas (būves) vai tādām fiziskajām personām piederošas ēkas (būves),
kurām nav tiesību iegūt zemi īpašumā saskaņā ar zemes reformas likumiem.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu un Latvijas Republikas „Par zemes reformas pabeigšanu Latvijas
Republikas lauku apvidos” 2.panta otrā daļu, „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1 panta pirmās daļas
4.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko,
L.Osipovs, S.Fenčenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Atzīt, ka zemes vienība 0,48 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot)
ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0573 Pasienes pag., Zilupes nov., uz kura atrodas
Vladislavam Kirilovičam, personas kods XXXXX, piederoša ēka - ir piekrītoša
Latvijas valstij.

14§
Par zemes vienību atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai
Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS

Sakarā ar to, ka uz zemes gabaliem atrodas fiziskām personām piederošas ēkas
un būves un pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.996
„Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura
turpmāk izvērtējama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām
piederošo un piekrītošo zemi” 13.punktu atļauj pieņemt lēmumus par zemes vienību
piekritību pašvaldībai, kā arī izvērtējot Zilupes novada ietilpstošo pagastu padomes
sēdēs no 2007.gada līdz 2009.gadam pieņemtos lēmumos „Par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu”, tika konstatēts, ka nav atrunāts par zemes gabalu piekritību
pašvaldībai zemes gabaliem uz kuriem atrodas ēkas, un zemes piekritība pašvaldībai
pēc lietošanas tiesības izbeigšanās un zemes nomas līgumu noslēgšanas.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem
Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi,
kura turpmāk izvērtējama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām
piederošo un piekrītošo zemi” 13.punkts nosaka, ka „Ja rezerves fondā ieskaitītā
zemes vienība ir valstij vai pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme un tā
nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju īstenošanai, pašvaldības dome var
pieņemt lēmumu par zemes piederību vai piekritību pašvaldībai un Ministru kabinets
var izdot rīkojumu par zemes piederību vai piekritību valstij. Valsts zemes dienests,
pamatojoties uz pašvaldības iesniegto lēmumu vai attiecīgās ministrijas sniegto
informāciju par Ministru kabineta rīkojuma izdošanu, aktualizē kadastra informācijas
sistēmas datus. Šis nosacījums ir spēkā, līdz tiek pieņemts un stājas spēkā likums par
rezerves zemes fonda izmantošanu.”
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 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 likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punkts nosaka, ka zemes
reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās
ierakstāma neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
21.daļā noteiktajā terminā ir noslēgti zemes nomas līgumi.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu un
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada
1.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām
piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izvērtējama zemes reformas pabeigšanai,
kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 13.punktu, Latvijas
Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu un 3.panta piektās
daļas 2.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,
G.Smuļko, L.Osipovs, S.Fenčenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, A.Čekstere,
R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome
NOLEMJ:

1. Sakarā ar to, ka uz zemes vienības atrodas ēkas, zemes vienība 1,0 ha platībā
(vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6884 001
0182 „Spārītes”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes novada
pašvaldībai.
2. Sakarā ar to, ka uz zemes vienības atrodas ēkas, zemes vienība 3,0 ha platībā
(vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6884 001
0198 „Snigeri”, Adamova, Pasienes pag., Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes novada
pašvaldībai.
3. Sakarā ar to, ka uz zemes vienības atrodas ēkas, zemes vienība 4,0 ha platībā
(vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6884 001
0206 „Pokumi”, Adamova, Pasienes pag., Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes novada
pašvaldībai.
4. Saskaņā ar Zilupes novada pašvaldības 2007.gada 30.jūlija noslēgto lauku
apvidus zemes nomas tipveida līgumu, zemes gabals platībā 0,5 ha ar kadastra
apzīmējumu 6884 001 0245 „Otāri”, Pasienes pag., Zilupes nov. ir piekrītošs Zilupes
novada pašvaldībai.
5. Sakarā ar to, ka uz zemes vienības atrodas ēkas, zemes vienība 0,3 ha platībā
(vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6884 001
0256 „Bārtuļi”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes novada
pašvaldībai.
6. Sakarā ar to, ka uz zemes vienības atrodas ēkas, zemes vienība 0,7 ha platībā
(vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6884 003
0018 „Kāpostiņi”, Pricimova, Pasienes pag., Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes novada
pašvaldībai.
7. Sakarā ar to, ka uz zemes vienības atrodas ēkas, zemes vienība 0,5 ha platībā
(vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6884 007
0097 „Fomini”, Kozlova, Pasienes pag., Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes novada
pašvaldībai.
8. Sakarā ar to, ka uz zemes vienības atrodas ēkas, zemes vienība 0,3 ha platībā
(vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6884 001
0447 „Antoniji”, Katalova, Pasienes pag., Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes novada
pašvaldībai.
9. Sakarā ar to, ka uz zemes vienības atrodas ēkas, zemes vienība 0,5 ha platībā
(vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6864 002
0106 „Blonti”, Sološi, Lauderu pag., Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes novada
pašvaldībai.
10. Sakarā ar to, ka uz zemes vienības atrodas ēkas, zemes vienība 1,4 ha platībā
(vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6884 007
0061 „Jaunsalas”, Šuškova, Pasienes pag., Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes novada
pašvaldībai.
15§
Par Zilupes novada domes sēdes 2011.gada 29.decembra lēmuma (protokols
Nr.13.12.&) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” 12.5.punkta atcelšanu un
ieskaitīšanu zemes rezerves zemes fondā
Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS
Ar Zilupes novada domes sēdes 2011.gada 29.decembra lēmuma (protokols
Nr.13.12.&) 12.5.punktu tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības Jevgēnijam Danilovam uz

zemes gabalu 3,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002 0231 „Ieviņas”, Lauderu pag.,
Zilupes nov..
Sakarā ar to, ka Jevgēnijs Danilovs līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēdzis
zemes izpirkuma (pirkuma) ar VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” par zemes gabalu
3,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002 0231 „Ieviņas”, Lauderu pag., Zilupes nov..
Uz zemes gabala ēku nav.
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” 25.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka
juridiskām un fiziskām 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 likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” 25.panta 21.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.
Sakarā ar to, ka Jevgēnijs Danilovs līdz 2013.gada 1.janvārim nav izmantojis nomas
tiesībām uz zemes gabalu 3,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002 0231 „Ieviņas”,
Lauderu pag., Zilupes nov. un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” 25.panta
21.daļu un Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sestā daļu zemes vienības nav piekrītošas Zilupes
novada pašvaldībai un līdz ar to ir nepieciešams atcelt Zilupes novada domes sēdes 2011.gada
29.decembra lēmuma (protokols Nr.13.12.&) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”
12.5.punktu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” 25.panta 21.daļu un Latvijas Republikas
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta sestā daļu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs,

V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs, S.Fenčenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, A.Čekstere,
R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Atcelt Zilupes novada domes sēdes 2011.gada 29.decembra lēmuma (protokols
Nr.13.12.&) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” 12.5.punktu.
2. Ieskaitīt zemes vienības 3,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002 0231
„Ieviņas”, Lauderu pag., Zilupes nov. zemes rezerves zemes fondā.

16§
Par zemes vienības ieskaitīšanu zemes rezerves zemes fondā
Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS
Sakarā ar to, ka Jānis Bitaitis līdz 2007.gada 30.novembrim nav iesniedzis
zemes izpirkšanas (pirkšanas) pieprasījumu zemes gabalam 6,35 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6864 001 0260 „Zemgaļi”, Lauderu pag., Zilupes nov., un tas nav
iekļauts Lauku zemes izpirkšanas reģistrā. Zemes gabals 6,35 ha platībā ar kadastra

apzīmējumu 6864 001 0260 nav apbūvēts un pēc visiem kritērijiem neatbilst kā
starpgabals.
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” 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 likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” grozījumu 25.panta 21.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 likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Latvijas Republikas likumu „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās daļas
1.punktu un 21.daļu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,
G.Smuļko, L.Osipovs, S.Fenčenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, A.Čekstere,
R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Ieskaitīt zemes vienību 6,35 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 001
0260 „Zemgaļi”, Lauderu pag., Zilupes nov. zemes rezerves zemes fondā.
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju ievadīt Zilupes
novada Lauderu pagasta Valsts Nekustāmā īpašuma kadastra informāciju sistēmā
zemes vienību kā atsevišķu nekustāmo īpašumu.
17§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes vienību atzīšanu par
piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai
Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS
Sakarā ar to, ka Jānis Bitaitis līdz 2007.gada 30.novembrim nav iesniedzis
zemes izpirkšanas (pirkšanas) pieprasījumu zemes gabalam 0,35 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6864 001 0022 „Zemgaļi”, Blonti, Lauderu pag., Zilupes nov., un tas nav
iekļauts Lauku zemes izpirkšanas reģistrā. Uz zemes gabala 0,35 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6864 001 0022 atrodas namīpašums. Jānis Bitaitis ir miris
2002.gada 31.janvārī.
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” 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 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 likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” 25.panta pirmās daļas
1.punktu un Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs,
S.Fenčenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Izbeigt lietošanas tiesības ar 2006.gada 1.septembri Jānim Bitaitim,
personas kods 130945-12202, uz zemes vienību 0,35 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6864 001 0022 „Zemgaļi”, Blonti, Lauderu pag., Zilupes nov..
2. Atzīt, ka zemes vienība 0,35 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 001
0022 „Zemgaļi”, Blonti, Lauderu pag., Zilupes nov. ir piekrītošs Zilupes novada
pašvaldībai.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju ievadīt Zilupes
novada Lauderu pagasta Valsts Nekustāmā īpašuma kadastra informāciju sistēmā
zemes vienību kā atsevišķu nekustāmo īpašumu.
2.
Sakarā ar to, ka Jānis Šuts līdz 2010.gada 31.maijam nav iesniedzis
iesniegumu Valsts zemes dienesta reģionālajai struktūrvienībai lēmuma pieņemšanai
par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu zemes vienībai 1,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6884 007 0061 „Jaunsalas”, Šuškova, Pasienes pag., Zilupes nov.. Uz
zemes gabala atrodas namīpašums.
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” 23.panta vienpadsmitās daļas 1.punkts
nosaka, ka persona iesniedz iesniegumu lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu
īpašumā par samaksu Valsts zemes dienesta reģionālajai struktūrvienībai līdz
2010.gada 31.maijam gadījumā, ja faktiskajā lietošanā esošā zemesgabala robežu
plāns iesniegts reģistrācijai Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
līdz 2009.gada 31.augustam.
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” 25.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka,
ka 23.panta vienpadsmitajā daļā noteiktajos termiņos Valsts zemes dienesta
reģionālajai struktūrvienībai nav iesniegts iesniegums un attiecīgie dokumenti
lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu vai saņemts
atteikums izpirkt (pirkt) zemi.
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punkts nosaka, ka zemes

reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā
ierakstāma, apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” grozījumu 23.panta
vienpadsmitās daļas 1.punktu un 25.panta pirmās daļas 3.punktu, kā arī Latvijas
Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu, atklāti balsojot: PAR
– 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs, S.Fenčenko,
A.Peličeva, S.Voitkeviča, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Izbeigt lietošanas tiesības ar 2010.gada 1.jūniju Jānim Šuts, personas kods
XXXXX, uz zemes vienību 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 007 0061
„Jaunsalas”, Šuškova, Pasienes pag., Zilupes nov..
2. Atzīt, ka zemes vienība 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 007
0061 „Jaunsalas”, Šuškova, Pasienes pag., Zilupes nov ir piekrītoša Zilupes novada
pašvaldībai.
3. Zemes nomas pirmtiesības iegūst ar 2010.gada 2.jūniju.
4. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Jāni Šuts, personas kods XXXXX, par
zemes vienību 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 007 0061 „Jaunsalas”,
Šuškova, Pasienes pag., Zilupes nov..
5. Uzdot Zilupes novada pašvaldības atbildīgai amatpersonai sagatavot zemes
nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja
vietniekam V. Vaļdenam.
7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
8. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju ievadīt Zilupes
novada Pasienes pagasta Valsts Nekustāmā īpašuma kadastra informāciju sistēmā
zemes vienību kā atsevišķu nekustāmo īpašumu.
18§
Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu
Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS
Izskatot Viktora Možaiko, dzīvo XXXXX, Zaļesjes pag., Zilupes nov., 03.06.2013.g.
iesniegumu, reģ. 03.06.2013. ar Nr.228, par neapbūvētā zemes gabala 2,8 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6896 005 0255 Zaļesjes pag., Zilupes nov. piešķiršanu nomā, tika
konstatēts, ka:
Zemes vienība 2,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 005 0255 Zaļesjes pag., Zilupes
nov. ar Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 28.maija lēmumu (protokols Nr.7.16.&) otro
punktu ir ieskaitīta rezerves zemes fondā.

Latvijas Republikas 2009.gada 1.janvāra likuma „Administratīvā procesa likums”
15.panta 12.daļa nosaka, ka iestāde vai tiesa nedrīkst atteikties izlemt jautājumu,
pamatojoties uz to, ka šis jautājums nav noregulēts ar likumu vai citu ārējo normatīvo aktu
(iestāžu un tiesu juridiskās obstrukcijas aizliegums). Tas nedrīkst atteikties piemērot tiesību
normu, pamatojoties uz to, ka šī tiesību norma neparedz piemērošanas mehānismu, ka tas nav
pilnīgs vaiu nav izdoti citi normatīvie akti, kas tuvāk regulētu attiecīgās tiesību normas
piemērošanu. Tas neattiecas tikai uz gadījumu, kad nav izveidota iestāde vai nedarbojas
iestāde, kurai šī tiesību norma ir jāpiemēro vai citādā veidā jāpiedalās tās piemērošanā.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.214 „Par
Zemes pārvaldības likuma koncepciju” 1.daļas 1.3.punkts paredz par rezerves zemju
pārvaldību (koncepcijas 2.2.6.apakšpunkts) – A variantu, kurš nosaka, ka pārvaldību
nodrošina pašvaldības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas 2009.gada 1.janvāra likuma „Administratīvais
procesa likums” 15.panta 12.daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 19.aprīļa
noteikumi Nr.214 „Par Zemes pārvaldības likuma koncepciju” 1.daļas 1.3.punktu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldību
zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu un Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 13.punktu, un 21.panta pirmās daļas 23.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs,
S.Fenčenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Viktoram Možaiko, personas kods XXXXX, nomā zemes vienība 2,8 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 005 0255 Zaļesjes pag., Zilupes nov. no 2013.gada
1.jūlija līdz 2015.gada 30.maijam bez apbūves tiesībām.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Viktoru Možaiko, personas kods XXXXX, uz
zemes vienību 2,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 005 0255 Zaļesjes pag., Zilupes
nov. uz 2 gadiem.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā.
4. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja pamatojoties uz ārējiem
normatīvajiem aktiem tiek mainīts zemesgabala statuss.
5. Uzdot Zilupes novada pašvaldības juridiskai nodaļai sagatavot zemes nomas
līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja
vietniekam V.Vaļdenam.

19§
Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu
Lēmuma Projektu sagatavoja V.KUŠNERS

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 4.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269
“Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs,
V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs, S.Fenčenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, A.Čekstere,
R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 6817 001 0232, kuras
sastāvā zemes vienība 20029 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0150,
īpašuma nosaukumu „Istrenkas upe”, Zilupe, Zilupes nov..
2. Piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 6817 001 0233, kuras
sastāvā zemes vienība 6256 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0151,
īpašuma nosaukumu „Istrenkas upe”, Zilupe, Zilupes nov..

3. Piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 6817 001 0234, kuras
sastāvā zemes vienība 6052 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0152,
īpašuma nosaukumu „Istrenkas upe”, Zilupe, Zilupes nov..
4. Piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 6817 002 0340, kuras
sastāvā zemes vienība 15992 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0299,
īpašuma nosaukumu „Istrenkas upe”, Zilupe, Zilupes nov..
5. Piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 6817 002 0340, kuras
sastāvā zemes vienība 16200 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0304,
īpašuma nosaukumu „Zilupes upe”, Zilupe, Zilupes nov..
6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Zilupes novada domes sēdes
2003.gada 24.maija lēmums (protokols Nr.5.15.punkts) „Par īpašuma nosaukuma
piešķiršanu zemes vienībām”.
20§
Par atteikumiem zemes nomas tiesību piešķiršanā
Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS

1.
Izskatot Vasīlija Poplavska, dzīvo XXXXX, Pasienes pag., Zilupes nov.,
04.06.2013.g. iesniegumu, reģ. 06.06.2013. ar Nr.232, par zemes daļas 20 kv.m
platībā piešķiršanu nomā pašrocīgi uzceltā šķūņa uzturēšanai no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6884 001 0459 Pasienes pag., Zilupes nov., tika konstatēts, ka
ar Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 24.aprīļa lēmumu (protokols Nr.6.18.§)
tika atzīts, ka zemes 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0459 Pasienes
pag., Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0459 Pasienes pag.,
Zilupes nov. izmantošanas mērķis ir dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas. Līdz ar to šī zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 6884 001 0459 Pasienes pag., Zilupes nov. nav paredzēta ēku un būvju
būvniecībai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 15.panta pirmās daļas 13.punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu un 27.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs,
S.Fenčenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Atteikt Vasīlijam Poplavskim, personas kods XXXXX, piešķirt nomas
tiesības uz zemes daļu 20 kv.m platībā pašrocīgi uzceltā šķūņa uzturēšanai no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0459 Pasienes pag., Zilupes nov.
2.
Izskatot Ināras Litčenko, dzīvo XXXXX, Pasienes pag., Zilupes nov., 21.05.2013.g.
iesniegumu, reģ. 21.05.2013. ar Nr.204, par zemes daļas 10 kv.m platībā piešķiršanu
nomā pašrocīgi uzceltā šķūņa uzturēšanai no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6884 001 0459 Pasienes pag., Zilupes nov., tika konstatēts, ka ar Zilupes novada
domes sēdes 2012.gada 24.aprīļa lēmumu (protokols Nr.6.18.§) tika atzīts, ka zemes

0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0459 Pasienes pag., Zilupes nov. ir
piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0459 Pasienes pag.,
Zilupes nov. izmantošanas mērķis ir dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas. Līdz ar to šī zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 6884 001 0459 Pasienes pag., Zilupes nov. nav paredzēta ēku un būvju
būvniecībai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 15.panta pirmās daļas 13.punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu un 27.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs,
S.Fenčenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Atteikt Inārai Litčenko, personas kods XXXXX, piešķirt nomas tiesības uz
zemes daļu 10 kv.m platībā pašrocīgi uzceltā šķūņa uzturēšanai no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6884 001 0459 Pasienes pag., Zilupes nov.
3.
Izskatot Viktora Lukjanova, dzīvo XXXXX, Pasienes pag., Zilupes nov.,
21.05.2013.g. iesniegumu, reģ. 21.05.2013. ar Nr.205, par zemes daļas 17,5 kv.m
platībā piešķiršanu nomā pašrocīgi uzceltā šķūņa uzturēšanai no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6884 001 0459 Pasienes pag., Zilupes nov., tika konstatēts, ka
ar Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 24.aprīļa lēmumu (protokols Nr.6.18.§)
tika atzīts, ka zemes 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0459 Pasienes
pag., Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0459 Pasienes pag.,
Zilupes nov. izmantošanas mērķis ir dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas. Līdz ar to šī zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 6884 001 0459 Pasienes pag., Zilupes nov. nav paredzēta ēku un būvju
būvniecībai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 13.punktu un 21.panta pirmās daļas
23.punktu un 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs,
V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs, S.Fenčenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, A.Čekstere,
R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
Atteikt Viktoram Lukjanovam, personas kods XXXXX, piešķirt nomas
tiesības uz zemes daļu 17,5 kv.m platībā pašrocīgi uzceltā šķūņa uzturēšanai no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0459 Pasienes pag., Zilupes nov.
4.
Izskatot Ārijas Bogurdovičas, dzīvo XXXXX, Pasienes pag., Zilupes nov.,
21.05.2013.g. iesniegumu, reģ. 21.05.2013. ar Nr.216, par zemes daļas 15 kv.m
platībā piešķiršanu nomā pašrocīgi uzceltā šķūņa uzturēšanai un zemes daļas 24 kv.m
platībā piešķiršanu nomā pašrocīgi uzceltās garāžas uzturēšanai no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6884 001 0459 Pasienes pag., Zilupes nov., tika konstatēts, ka
ar Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 24.aprīļa lēmumu (protokols Nr.6.18.§)

tika atzīts, ka zemes 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0459 Pasienes
pag., Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0459 Pasienes pag.,
Zilupes nov. izmantošanas mērķis ir dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas. Līdz ar to šī zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 6884 001 0459 Pasienes pag., Zilupes nov. nav paredzēta ēku un būvju
būvniecībai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 13.punktu un 21.panta pirmās daļas
23.punktu un 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs,
V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs, S.Fenčenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, A.Čekstere,
R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Atteikt Ārijai Bogurdovičai, personas kods XXXXX, piešķirt nomas
tiesības uz zemes daļu 15 kv.m platībā pašrocīgi uzceltā šķūņa uzturēšanai no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0459 Pasienes pag., Zilupes nov..
2. Atteikt Ārijai Bogurdovičai, personas kods XXXXX, piešķirt nomas
tiesības uz zemes daļu 24 kv.m platībā pašrocīgi uzceltās garāžas uzturēšanai no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0459 Pasienes pag., Zilupes nov.
5.
Izskatot Vitas Sidorovičas, dzīvo XXXXX, Pasienes pag., Zilupes nov.,
23.05.2013.g. iesniegumu, reģ. 24.05.2013. ar Nr.218, par zemes daļas 20 kv.m
platībā piešķiršanu nomā pašrocīgi uzceltā šķūņa uzturēšanai un zemes daļas 10 kv.m
platībā piešķiršanu nomā pašrocīgi uzceltā šķūņa uzturēšanai no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6884 001 0459 Pasienes pag., Zilupes nov., tika konstatēts, ka
ar Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 24.aprīļa lēmumu (protokols Nr.6.18.§)
tika atzīts, ka zemes 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0459 Pasienes
pag., Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0459 Pasienes pag.,
Zilupes nov. izmantošanas mērķis ir dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas. Līdz ar to šī zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 6884 001 0459 Pasienes pag., Zilupes nov. nav paredzēta ēku un būvju
būvniecībai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 13.punktu un 21.panta pirmās daļas
23.punktu un 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs,
V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs, S.Fenčenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, A.Čekstere,
R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Atteikt Vitai Sidorovičai, personas kods XXXXX, piešķirt nomas tiesības
uz zemes daļu 20 kv.m platībā pašrocīgi uzceltā šķūņa uzturēšanai no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0459 Pasienes pag., Zilupes nov..
2. Atteikt Vitai Sidorovičai, personas kods XXXXX, piešķirt nomas tiesības
uz zemes daļu 10 kv.m platībā pašrocīgi uzceltā šķūņa uzturēšanai no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0459 Pasienes pag., Zilupes nov.

6.
Izskatot Zojas Stefanovičas, dzīvo XXXXX, Pasienes pag., Zilupes nov.,
23.05.2013.g. iesniegumu, reģ. 24.05.2013. ar Nr.219, par zemes daļas 20 kv.m
platībā piešķiršanu nomā pašrocīgi uzceltā šķūņa uzturēšanai no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6884 001 0459 Pasienes pag., Zilupes nov., tika konstatēts, ka
ar Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 24.aprīļa lēmumu (protokols Nr.6.18.§)
tika atzīts, ka zemes 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0459 Pasienes
pag., Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0459 Pasienes pag.,
Zilupes nov. izmantošanas mērķis ir dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas. Līdz ar to šī zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 6884 001 0459 Pasienes pag., Zilupes nov. nav paredzēta ēku un būvju
būvniecībai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 13.punktu un 21.panta pirmās daļas
23.punktu un 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs,
V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs, S.Fenčenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, A.Čekstere,
R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
Atteikt Zojai Stefanovičai, personas kods XXXXX, piešķirt nomas tiesības
uz zemes daļu 20 kv.m platībā pašrocīgi uzceltā šķūņa uzturēšanai no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0459 Pasienes pag., Zilupes nov.
7.
Izskatot Ņinas Pupovas, dzīvo XXXXX, Pasienes pag., Zilupes nov.,
23.05.2013.g. iesniegumu, reģ. 24.05.2013. ar Nr.220, par zemes daļas 20 kv.m
platībā piešķiršanu nomā pašrocīgi uzceltā šķūņa uzturēšanai no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6884 001 0459 Pasienes pag., Zilupes nov., tika konstatēts, ka
ar Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 24.aprīļa lēmumu (protokols Nr.6.18.§)
tika atzīts, ka zemes 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0459 Pasienes
pag., Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0459 Pasienes pag.,
Zilupes nov. izmantošanas mērķis ir dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas. Līdz ar to šī zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 6884 001 0459 Pasienes pag., Zilupes nov. nav paredzēta ēku un būvju
būvniecībai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 13.punktu un 21.panta pirmās daļas
23.punktu un 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs,
V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs, S.Fenčenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, A.Čekstere,
R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
Atteikt Ņinai Pupovai, personas kods XXXXX, piešķirt nomas tiesības uz
zemes daļu 20 kv.m platībā pašrocīgi uzceltā šķūņa uzturēšanai no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6884 001 0459 Pasienes pag., Zilupes nov.

8.
Izskatot Marijas Adzelevičas, dzīvo XXXXX, Pasienes pag., Zilupes nov.,
23.05.2013.g. iesniegumu, reģ. 24.05.2013. ar Nr.221, par zemes daļas 20 kv.m
platībā piešķiršanu nomā pašrocīgi uzceltā šķūņa uzturēšanai no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6884 001 0459 Pasienes pag., Zilupes nov., tika konstatēts, ka
ar Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 24.aprīļa lēmumu (protokols Nr.6.18.§)
tika atzīts, ka zemes 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0459 Pasienes
pag., Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0459 Pasienes pag.,
Zilupes nov. izmantošanas mērķis ir dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas. Līdz ar to šī zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 6884 001 0459 Pasienes pag., Zilupes nov. nav paredzēta ēku un būvju
būvniecībai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 13.punktu un 21.panta pirmās daļas
23.punktu un 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs,
V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs, S.Fenčenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, A.Čekstere,
R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
Atteikt Marijai Adzelevičai, personas kods XXXXX, piešķirt nomas tiesības
uz zemes daļu 20 kv.m platībā pašrocīgi uzceltā šķūņa uzturēšanai no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0459 Pasienes pag., Zilupes nov.
9.
Izskatot Vladimira Baranovska, dzīvo XXXXX, Pasienes pag., Zilupes
nov., 23.05.2013.g. iesniegumu, reģ. 24.05.2013. ar Nr.222, par zemes daļas 20 kv.m
platībā piešķiršanu nomā pašrocīgi uzceltā šķūņa uzturēšanai no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6884 001 0459 Pasienes pag., Zilupes nov., tika konstatēts, ka
ar Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 24.aprīļa lēmumu (protokols Nr.6.18.§)
tika atzīts, ka zemes 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0459 Pasienes
pag., Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0459 Pasienes pag.,
Zilupes nov. izmantošanas mērķis ir dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas. Līdz ar to šī zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 6884 001 0459 Pasienes pag., Zilupes nov. nav paredzēta ēku un būvju
būvniecībai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 13.punktu un 21.panta pirmās daļas
23.punktu un 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs,
V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs, S.Fenčenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, A.Čekstere,
R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
Atteikt Vladimiram Baranovskim, personas kods XXXXX, piešķirt nomas
tiesības uz zemes daļu 20 kv.m platībā pašrocīgi uzceltā šķūņa uzturēšanai no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0459 Pasienes pag., Zilupes nov.

10.
Izskatot Vitālija Mežecka, dzīvo XXXXX, Pasienes pag., Zilupes nov.,
23.05.2013.g. iesniegumu, reģ. 24.05.2013. ar Nr.223, par zemes daļas 9 kv.m platībā
piešķiršanu nomā pašrocīgi uzceltā šķūņa uzturēšanai no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6884 001 0459 Pasienes pag., Zilupes nov., tika konstatēts, ka ar Zilupes
novada domes sēdes 2012.gada 24.aprīļa lēmumu (protokols Nr.6.18.§) tika atzīts, ka
zemes 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0459 Pasienes pag., Zilupes
nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0459 Pasienes pag.,
Zilupes nov. izmantošanas mērķis ir dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas. Līdz ar to šī zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 6884 001 0459 Pasienes pag., Zilupes nov. nav paredzēta ēku un būvju
būvniecībai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 13.punktu un 21.panta pirmās daļas
23.punktu un 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs,
V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs, S.Fenčenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, A.Čekstere,
R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
Atteikt Vitālijam Mežeckim, personas kods XXXXX, piešķirt nomas tiesības
uz zemes daļu 9 kv.m platībā pašrocīgi uzceltā šķūņa uzturēšanai no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0459 Pasienes pag., Zilupes nov.
11.
Izskatot Oskara Adeleviča, dzīvo XXXXX, Pasienes pag., Zilupes nov.,
02.05.2013.g. iesniegumu, reģ. 21.05.2013. ar Nr.208, par zemes daļas 25 kv.m
platībā piešķiršanu nomā šķūņa būvniecībai no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6884 001 0535 „Apogi”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov., tika
konstatēts, ka zeme 0,02 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0535 un
trīsstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja „Apogi”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes
nov. ir reģistrēta uz Zilupes novada pašvaldības vārda, kā arī 14 dzīvokļi ar zemes
domājamo daļu ir privatizēti un reģistrēti Ludzas zemesgrāmatā.
Līdz ar to šī zeme ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0535 „Apogi”, Pasiene,
Pasienes pag., Zilupes nov. ir kopīpašums uz kuras jaunu ēku un būvju būvniecībai ir
nepieciešama saskaņošana ar dzīvokļu īpašniekiem un Zilupes novada pašvaldību.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 13.punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu
un 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,
G.Smuļko, L.Osipovs, S.Fenčenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, A.Čekstere,
R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome
NOLEMJ:

1. Atteikt Oskaram Adelevičam, personas kods XXXXX, piešķirt nomas
tiesības uz zemes daļu 25 kv.m platībā šķūņa būvniecībai no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6884 001 0535 „Apogi”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov..
2. Noteikt, ka Oskaram Adelevičam, personas kods XXXXX, šķūņa
būvniecībai uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0535 „Apogi”,
Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. ir nepieciešama saskaņošana ar dzīvokļu
īpašniekiem un Zilupes novada pašvaldību, kā arī nepieciešama atļauja no Ludzas
novada pašvaldības būvvaldes.
12.
Izskatot Genadija Kiriloviča, dzīvo XXXXX, Pasienes pag., Zilupes nov.,
22.05.2013.g. iesniegumu, reģ. 24.05.2013. ar Nr.217, par zemes daļas 20 kv.m
platībā piešķiršanu nomā pašrocīgi uzceltā šķūņa uzturēšanai no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6884 001 0535 „Apogi”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov.,
tika konstatēts, ka zeme 0,02 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0535 un
trīsstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja „Apogi”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes
nov. ir reģistrēta uz Zilupes novada pašvaldības vārda, kā arī 14 dzīvokļi ar zemes
domājamo daļu ir privatizēti un reģistrēti Ludzas zemesgrāmatā.
Līdz ar to šī zeme ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0535 „Apogi”, Pasiene,
Pasienes pag., Zilupes nov. ir kopīpašums uz kuras jaunu ēku un būvju būvniecībai ir
nepieciešama saskaņošana ar dzīvokļu īpašniekiem un Zilupes novada pašvaldību.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 13.punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu
un 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,
G.Smuļko, L.Osipovs, S.Fenčenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, A.Čekstere,
R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Atteikt Genadijam Kirilovičam, personas kods XXXXX, piešķirt nomas
tiesības uz zemes daļu 20 kv.m platībā pašrocīgi uzceltā šķūņa uzturēšanai no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0535 „Apogi”, Pasiene, Pasienes pag.,
Zilupes nov..
2. Noteikt, ka Genadijam Kirilovičam, personas kods XXXXX, pašrocīgi
uzceltā šķūņa uzturēšanai uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0535
„Apogi”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. ir nepieciešama saskaņošana ar
dzīvokļu īpašniekiem un Zilupes novada pašvaldību, kā arī nepieciešama atļauja no
Ludzas novada pašvaldības būvvaldes.
13.
Izskatot Ritas Tolstopjatovas, dzīvo XXXXX, Pasienes pag., Zilupes nov.,
22.05.2013.g. iesniegumu, reģ. 24.05.2013. ar Nr.215, par zemes daļas 20 kv.m
platībā piešķiršanu nomā pašrocīgi uzceltā šķūņa uzturēšanai no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6884 001 0535 „Apogi”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov.,
tika konstatēts, ka zeme 0,02 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0535 un
trīsstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja „Apogi”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes

nov. ir reģistrēta uz Zilupes novada pašvaldības vārda, kā arī 14 dzīvokļi ar zemes
domājamo daļu ir privatizēti un reģistrēti Ludzas zemesgrāmatā.
Līdz ar to šī zeme ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0535 „Apogi”, Pasiene,
Pasienes pag., Zilupes nov. ir kopīpašums uz kuras jaunu ēku un būvju būvniecībai ir
nepieciešama saskaņošana ar dzīvokļu īpašniekiem un Zilupes novada pašvaldību.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 13.punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu
un 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,
G.Smuļko, L.Osipovs, S.Fenčenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, A.Čekstere,
R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Atteikt Ritai Tolstopjatovai, personas kods XXXXX, piešķirt nomas
tiesības uz zemes daļu 20 kv.m platībā pašrocīgi uzceltā šķūņa uzturēšanai no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0535 „Apogi”, Pasiene, Pasienes pag.,
Zilupes nov..
2. Noteikt, ka Ritai Tolstopjatovai, personas kods XXXXXX, pašrocīgi
uzceltā šķūņa uzturēšanai uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0535
„Apogi”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. ir nepieciešama saskaņošana ar
dzīvokļu īpašniekiem un Zilupes novada pašvaldību, kā arī nepieciešama atļauja no
Ludzas novada pašvaldības būvvaldes.
14.
Izskatot Ritas Tolstopjatovas, dzīvo XXXXX, Pasienes pag., Zilupes nov.,
22.05.2013.g. iesniegumu, reģ. 24.05.2013. ar Nr.215, par zemes daļas 24 kv.m
platībā piešķiršanu nomā pašrocīgi uzceltā šķūņa uzturēšanai no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6884 001 0459 Pasienes pag., Zilupes nov., tika konstatēts, ka
ar Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 24.aprīļa lēmumu (protokols Nr.6.18.§)
tika atzīts, ka zemes 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0459 Pasienes
pag., Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0459 Pasienes pag.,
Zilupes nov. izmantošanas mērķis ir dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas. Līdz ar to šī zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 6884 001 0459 Pasienes pag., Zilupes nov. nav paredzēta ēku un būvju
būvniecībai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 13.punktu un 21.panta pirmās daļas
23.punktu un 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs,
V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs, S.Fenčenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, A.Čekstere,
R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
Atteikt Ritai Tolstopjatovai, personas kods XXXXX, piešķirt nomas tiesības
uz zemes daļu 24 kv.m platībā pašrocīgi uzceltā šķūņa uzturēšanai no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0459 Pasienes pag., Zilupes nov.

21§
Zilupes novada pašvaldības šofera M.Šarakova iesnieguma izskatīšana
Ziņo: priekšsēdētāja vietnieks V.VAĻDENS
Zilupes novada pašvaldības dome 06.06.2013.g. saņēma Mihaila Šarakova skolēnu pārvadāšanas autobusa BMC 215 šofera iesniegumu (reģ. Nr.233), kurā viņš
lūdz pārskatīt degvielas patēriņa normu autobusam, jo pašreizējās normās viņš nevar
iekļauties. Degvielas pārtēriņš uz 03.06.2013.g., sastāda 45 litri.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu,
21.panta 27.punktu un Zilupes novada pašvaldības instrukcijas Nr.2 „Par kārtību,
kādā Zilupes novada pašvaldība tiek veikta degvielas izsniegšanas un izlietojuma
uzskaite” 1.4.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs,
S.Fenčenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Norakstīt degvielas pārtēriņu 45 litri autobusam BMC 215.
2. Līdz ar jaunā mācību gada iestāšanos pārskatīt degvielas patēriņa normas
skolēnu pārvadāšanas autobusam BMC 215.
22§
Iedzīvotāju iesniegumu izskatīšana
Ziņo: priekšsēdētāja vietnieks V.VAĻDENS
1.
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Nataļjas TEREHOVIČAS, dzīvo
XXXXX, Zilupe, 19.06.2013., (reģ. Nr.252), iesniegumu, kurā viņa lūdz izskatīt
jautājumu par zemes, kura pieder Ariadnai Račkauskai uzturēšanu, jo viņa pēdējo trīs
gadu laikā nepļauj zāli, uz zemes gabala atrodas būvgružu kaudzes, kā arī milzīgā
apjomā aug Sosnovska latvāņi.
Pārbaudot iesniegumu tika konstatēts, ka N.Terehovičas lūgums ir pamatots,
jo uzrakstītais iesniegumā atbilst īstenībai, A.Račkauskai pieder zemes īpašums Kalnu
ielā 9, Pārupes ielā 2, Raiņa ielā 6-10, Skolas ielā 5, un par 2013.gadu nav maksāts
nekustāmā īpašuma nodoklis un nokavējuma nauda.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu,
14.panta otrās daļas 4.punktu
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs,
S.Fenčenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Brīdināt A.RAČKAUSKU par teritorijas sakopšanu.
2. Brīdināt A.Račkausku par nekustāmā īpašuma nodokļa nomaksu un iespējamo
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtā.

2.
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Natālijas LAPEŠĶINAS, dzīvo
XXXXX, Zilupē, 17.06.2013., Reģ.nr.250, iesniegumu par latvāņu pļaušanu apkārt
viņas zemes īpašumam.
Pārbaudot iesniegumā minēto, tika konstatēts, ka N.Lapešķinai pieder zemes
īpašums 0,16 ha, kad.nr.6817-003-0151, apkārt N.Lapešķinas zemes īpašumam ir
pašvaldībai piederoša zeme ar kad.nr.6817-003-0265, N.Lapeškina savu teritoriju ir
appļāvusi un savedusi kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs,
S.Fenčenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Uzdot Zilupes novada pašvaldības Saimniecības daļas vadītājai B.Čebotarei
organizēt zāles nopļaušanu pašvaldībai piederošās zemēs.
3.
Zilupes
novada
pašvaldības
dome
izskatīja
Zojas
Kavlišas
30.05.2013.iesniegumu, reģ.nr.227, par izdevumu saistītu ar operāciju apmaksu.
Pārbaudot iesniegumā minēto un piestādītos dokumentus tika konstatēts, ka
Operācija bija nepieciešama steidzīgi, jo bija asinsvadu aizsprostojums, izveidojās
trombs, bija apdraudēta dzīvība, operācijas izmaksas 499,0 Ls, Z.Kavlišas ģimenes
ikmēneša ienākumi sastāda 64,50 Ls (apgādnieka zaudējuma pensija un 3.grupas
invalīda pensija), pašvaldības budžetā nav paredzēti līdzekļi operācijas izdevumu
kompensācijai iedzīvotājiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu un
21.panta pirmās daļas 27.punktu, un Zilupes novada pašvaldības Sociālā dienesta
ziņojumu , atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko,
L.Osipovs, S.Fenčenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Atteikt Z.Kavlišai kompensēt operācijas izdevumus.
2. Ieteikt Zojai Kavlišai griezties Valsts ieņēmumu dienestā, kur var daļēji atgriezt
izdevumus par operāciju.
23§
SIA Mikrokods iesnieguma izskatīšana
„Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu atdalītiem nekustamiem īpašumiem”
Lēmuma projektu sagatavoja M.MEIKŠĀNE

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 4.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem
Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi”,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs,
S.Fenčenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Piešķirt nekustamas īpašumam , kuras sastāvā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 6896 003 0205, īpašuma nosaukumu „Bērziņi- 1”, Zaļesjes pag., Zilupes
nov..
2. Piešķirt nekustamas īpašumam, kuras sastāvā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 6896 003 0206, īpašuma nosaukumu „Bērziņi -2”, Zaļesjes pag., Zilupes
nov..
3. Piešķirt nekustamas īpašumam, kuras sastāvā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 6896 006 0047, īpašuma nosaukumu „Cīruļi- 1”, Zaļesjes pag., Zilupes
nov..
4. Piešķirt nekustamas īpašumam, kuras sastāvā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 6896 006 0083, īpašuma nosaukumu „Marta-1”, Zaļesjes pag., Zilupes
nov....
5. Piešķirt nekustamas īpašumam, kuras sastāvā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 6896 006 0132, īpašuma nosaukumu „Sala-1”, Zaļesjes pag., Zilupes
nov.
6. Piešķirt nekustamas īpašumam, kuras sastāvā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 6896 006 0134, īpašuma nosaukumu „Saulesstari-1”, Zaļesjes pag.,
Zilupes nov..
7. Piešķirt nekustamas īpašumam, kuras sastāvā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 6884 004 0098, īpašuma nosaukumu „Lazdas-1”, Pasienes pag., Zilupes
nov.
8. Piešķirt nekustamas īpašumam, kuras sastāvā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 6884 004 0107, īpašuma nosaukumu „Robežnieki-1”, Pasienes pag.,
Zilupes nov..
9. Piešķirt nekustamas īpašumam, kuras sastāvā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 6884 004 0109, īpašuma nosaukumu „Bebri-1”, Pasienes pag., Zilupes
nov..
10. Piešķirt nekustamas īpašumam, kuras sastāvā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 6884 002 0047, īpašuma nosaukumu „Maizesmājas-1”, Pasienes pag.,
Zilupes nov..
11.Piešķirt nekustamas īpašumam, kuras sastāvā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 6884 004 0116, īpašuma nosaukumu „Robežkalns-1”, Pasienes pag.,
Zilupes nov..
12.Piešķirt nekustamas īpašumam, kuras sastāvā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 6884 006 0031, īpašuma nosaukumu „Caunītes-1”, Zaļesjes pag.,
Zilupes nov..
13. Piešķirt nekustamas īpašumam, kuras sastāvā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 6884 006 0004, īpašuma nosaukumu „Laimītes-1”, Pasienes pag.,
Zilupes nov..
14. Piešķirt nekustamas īpašumam, kuras sastāvā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 6884 006 0053, īpašuma nosaukumu „Papardes-1”, Pasienes pag.,
Zilupes nov..
15. Piešķirt nekustamas īpašumam, kuras sastāvā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 6896 006 0034, īpašuma nosaukumu „Ceļmallapas-1”, Zaļesjes pag.,
Zilupes nov..
16. Piešķirt nekustamas īpašumam, kuras sastāvā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 6896 003 0163, īpašuma nosaukumu „Čaiki-1”, Zaļesjes pag., Zilupes
nov..

17. Piešķirt nekustamas īpašumam, kuras sastāvā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 6884 004 0078, īpašuma nosaukumu „Mežotnes-1”, Pasienes pag.,
Zilupes nov..
18. Piešķirt nekustamas īpašumam, kuras sastāvā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 6884 006 0040, īpašuma nosaukumu „Rūķīši-1”, Pasienes pag., Zilupes
nov..
19. Piešķirt nekustamas īpašumam, kuras sastāvā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 6884 009 0077, īpašuma nosaukumu „Saļinka-1”, Pasienes pag., Zilupes
nov..
20. Piešķirt nekustamas īpašumam, kuras sastāvā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 6884 009 0092, īpašuma nosaukumu „Saļinka-2”, Pasienes pag., Zilupes
nov..
21. Piešķirt nekustamas īpašumam, kuras sastāvā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 6884 009 0052, īpašuma nosaukumu „Lurini- 1”, Pasienes pag., Zilupes
nov..
22. Piešķirt nekustamas īpašumam, kuras sastāvā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 6884 006 0084, īpašuma nosaukumu „Cīrulīši- 1”, Pasienes pag.,
Zilupes nov..
23. Piešķirt nekustamas īpašumam, kuras sastāvā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 6884 006 0056, īpašuma nosaukumu „Sipči- 1”, Pasienes pag., Zilupes
nov..
24. Piešķirt nekustamas īpašumam, kuras sastāvā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 6896 003 0116, īpašuma nosaukumu „Robežmājas - 1”, Zaļesjes pag.,
Zilupes nov.
24§
SIA Zilupes LTD iesnieguma izskatīšana
Ziņo: domes priekšsēdētājs O.AGAFONOVS
Zilupes novada pašvaldības dome 26.06.2013.g. saņēma SIA ”Zilupes LTD”,
reģ.nr.LV46803003381, valdes locekļa V.Fitisova iesniegumu (reģ.nr.259) piešķirt
20 000,00 Ls aizdevumu kurināmā iegādei, kā pašvaldības avansa maksājumu par
SIA „Zilupes LTD” veikto pašvaldības objektu apkuri 2013/2014.gada apkures
sezonā
SIA „Zilupes LTD” ir Zilupes novada pašvaldības kapitālsabiedrība ar
pašvaldības 100% kapitāla ieguldījumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu,
14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs,
S.Fenčenko, A.Peličeva, S.Voitkeviča, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piešķirt SIA „Zilupes LTD” LVL 20 000,00 kurināmā iegādei kā pašvaldības
avansa maksājumu par SIA „Zilupes LTD” veikto pašvaldības objektu apkuri
2013/2014.gada apkures sezonā.

25§
Par uzmērītās zemes platības, lietošanas mērķa un apgrūtinājumu
apstiprināšanu
Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS
Izskatot mērniecības firmas SIA „KVINTESENCE” izgatavoto Zilupes novada
Zaļesjes pagasta zemes robežu plāna projektu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
6896 008 0065 un pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem „Par zemes
lietošanu un zemes ierīcību” 2.panta devīto daļu, „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs, S.Fenčenko, A.Peličeva,
S.Voitkeviča, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Marijai Jonečonokai, personas kods XXXXX, mantojamās
zemes vienības zemes robežu noteikšanas aktu un plānu 5,16 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6896 008 0065 „Gaismiņa”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. Zemes
lietošanas mērķis ar kodu 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
2. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0065
apgrūtinājumus:
2.1.pierobeža – 5,16 ha,
2.2.25 - 100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos – 5,16
ha.

Domes sēde slēgta plkst.15.00
Sēdi vadīja: O.Agafonovs
Protokolēja: J.Voitkeviča

