LATVIJAS REPUBLIKAS
ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA
Raiņa iela 13, Zilupe, LV – 5751, tālrunis: 65707311,fakss: 65707315
Uzņēmuma reģistrācijas Nr.90000017383,

SĒDESPROTOKOLS
Nr. 2
Zilupē

28.02.2013.

Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēdi atklāj plkst. 13.00
Sēdes darba kārtība:
1. Pārskats par paveikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu no 31.01.2013. –
28.02.2013.
2. Par izmaiņām Amatu sarakstā.
3. SIA MikroKods iesnieguma izskatīšana.
4. Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas īpašumu apsaimniekotāja SIA „Pastorāts”
iesnieguma izskatīšana.
5. Par Zilupes novada pašvaldības autonomu funkciju deleģēšanu.
6. Par precizējumiem Zilupes novada pašvaldības domes 31.01.2013. lēmumā
(protokols Nr.1, §11) „Par bezcerīgo parādu norakstīšanu”.
7. Vadītāju iesniegumu izskatīšana.
8. Par precizējumiem Zilupes novada pašvaldības domes 31.01.2013. lēmumā
(protokols Nr.1, §17, 3.punkts) „Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas
līguma noslēgšanu”.
9. Par Zilupes novada domes lēmuma atcelšanu daļā par nekustamā īpašuma nodokļa
parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā no
Māra Āboliņa, Aināra Puidas, Helēnas Čaupenokas un
Vitālija Pumpiša, Aleksandra Devjatņikova, Gatia Saknīša, Jazepa Karelova,
Valda Upenieka, Viktora Dolgovska, Viktora Ivanova, Valentīnas Serjakovas, Alekseja
Šipčenoka, Ivana Ameļko, Vladimira Baranovskis.
10. Par dzīvojamās platības piešķiršanu un dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu.
11. Par adrešu maiņu vai dzēšanu Zilupes novadā.
12. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu.

13. Par ciema statusa izslēgšanu no valsts adrešu reģistra Zilupes novada Lauderu pagastā.
14. Par Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 3.aprīļa lēmuma (protokols Nr.4,23§) „Par
zemes gabalu nodošanu rezerves zemes fondā” 7.punkta atcelšanu un zemes vienības
atzīšanu par piekrītošu Zilupes novada pašvaldībai.
15. Par adrešu dzēšanu Zilupes pilsētā Zilupes novads.
16. Par adrešu apstiprināšanu vai maiņu Zilupes pilsētā, Zilupes novads.
17. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustāmā īpašuma un īpašuma nosaukumu
piešķiršanu.
18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādiem.
19. Par adreses piešķiršanu ēkām.
20. Par gada inventarizācijas rezultātu apstiprināšanu.
21. SIA Ludzas rajona slimnīca iesnieguma izskatīšana.
22. Par Zilupes novada domes 2013.gada 31.janvāra lēmuma
Par adrešu maiņu apstiprināšanu Zilupes pilsētā, Zilupes novadā izpildi
apturēšanu daļā.
23. Par Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pilnveidotās
redakcijas publisko apspriešanu.
Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētājs Oļegs AGAFONOVS
Protokolē – Jeļena Voitkeviča
Piedalās –
Deputāti: Vitālijs VAĻDENS
Taisa SEMJONOVA
Marija MEIKŠĀNE
Vladimirs ŅIKITINS
Ludmila MATVEJENKO
Sergejs FENČENKO
Nikolajs JEFIMOVS
Leonīds OSIPOVS
Vasilijs SOTČENKO
Sergejs VANZOVIČS
Pieaicināti:
Galvenā grāmatvede Jana BONDARENKO
Saimniecības vadītāja Biruta ČEBOTARE
Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja Vija KUDRJAVCEVA
Izglītības speciāliste Jeļena VELIGURSKA
NepiedalāsDeputāti: Rihards MIŠĶINS – miris
Gunārs SMUĻKO – slims
Sēdes vadītājs Oļegs Agafonovs piedāvā balsot par domes sēdes darba
kārtību.
Atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
pašvaldības domes sēdes darba kārtība apstiprināta.

1§
Pārskats par paveikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu no 31.01.2013. –
28.02.2013.
Ziņo: priekšsēdētājs O.AGAFONOVS
Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR –11 deputāti
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko,
T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
Pieņemt zināšanai: domes priekšsēdētāja pārskatu par paveikto darbu un domes
lēmumu izpildes gaitu no 31.01.2013. – 28.02.2013.
2§
Par izmaiņām Amatu sarakstā
Lēmuma projektu sagatavoja E.TIMOŠKĀNS
1.
Izskatot Zilupes pilsētas Tautas nama vadītājas Inese Pertijas iesniegumu par
iekļaušanu Zilupes novada pašvaldības amatu sarakstā 4 (četras) vienības –
pašvaldības kolektīvu vadītājus ar slodzes likmi LVL 200,00 (divi simti lati un 00
santīmi),
noskaidrots, Zilupes pilsētas Tautas namā tiek izveidoti un darbojas
pašdarbības kolektīvi, bet to vadīšanai un apmācībai nav piesaistīti profesionāli
pasniedzēji, un kolektīviem jāsagatavo priekšnesumi, lai varētu ar tiem uzstāties
Zilupes pilsētas svētku ietvaros rīkotajos pasākumos.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 5.
punktu un 21.panta 8 punktu un 13.punktu,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Iekļaut Zilupes novada pašvaldības amatu sarakstā četras štata vienības Zilupes tautas nama pašdarbības kolektīvu vadītājs, ar pilnas slodzes likmi LVL 200
(divi simti lati un 00 santīmu).
2. Pieņemt darbā Zilupes Tautas nama pašdarbības kolektīvu vadītāju amatā
atbilstošus speciālistus un noslēgt ar viņiem darba līgumus.
3. Pašdarbības kolektīvu vadītāju amatam kandidātu atlasi un jautājuma
izlemšanu par darba līguma slēgšanu uzdot Zilupes pilsētas Tautas nama vadītājai
I.Pertajai.
2.
Ziņo B.Čebotare
Iestājoties pavasarim, pieaug Zilupes novada pašvaldībā nodarbinātiem
sētniekiem darba apjoms, kas saistīts ar sezonas maiņu. Līdz ar to ne pieciešams uz
laiku līdz diviem ar pusi mēnešiem pieņemt darbā vēl vismaz vienu sētnieku.
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
2.punktu un 21.panta pirmās daļas 8 punktu un 13.punktu, un Darba likuma 44.panta
pirmās daļas 1.punktu,

atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Iekļaut Zilupes novada pašvaldības amatu sarakstā vienu sētnieka štata vienību ar
pilnas slodzes likmi LVL 200 (divi simti lati un 00 santīmu),
2. Pieņemt darbā sētnieku un noslēgt ar viņu darba līgumu uz noteiktu laiku no
2013.gada 1.marta līdz 2013.gada 30.aprīlim.
3. Sētnieka amata kandidāta atlasi un jautājuma izlemšanu par darba līguma slēgšanu
ar to uzdot Zilupes novada pašvaldības izpilddirektoram Ainai Borsukai.
3.
Ziņo O.Agafonovs
Zilupes vidusskolas amatu sarakstā ir iekļauts saimniecības vadītāja amats,
kuru ieņem Aleksandrs Jakušenoks, p.k. XXXXXXX. Analizējot minētā amata
lietderību, tika secināts, ka tas faktiski dublē Zilupes vidusskolas direktores amata
pienākumus attiecībā uz saimnieciskās darbības vadīšanu skolā, un pats nenodarbojas
ar saimniecisko jautājumu faktisko izpildi, un bez saimniecības vadītāja Zilupes
vidusskolā ir nodarbināts pietiekošs darbinieku skaits, kuri var nodrošināt skolai
saimnieciska rakstura funkciju pildīšanu arī Zilupes vidusskolas direktores vadībā,
līdz ar to saimniecības vadītāja amats Zilupes vidusskolā nav lietderīgs un nav
nepieciešams,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6. punktu, 21.panta
pirmās daļas 8. punktu un 27.punktu, Darba likuma 101.panta pirmās daļas 9.punktu,
103.panta pirmās daļas 3.punktu, 104.pantu, 112.panta ___. punkta,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Samazināt (likvidēt) Zilupes vidusskolas Saimniecības vadītāja amatu,
izdarot attiecīgus labojumus Zilupes vidusskolas amatu sarakstā.
2. Uzteikt darba līgumu Aleksandram Jakušenokam, p.k. XXXXXXX,
nosūtot viņam attiecīgu paziņojumu un lēmumu.
3. Darba likuma noteiktā kartībā pēc uzteikuma termiņa notecēšanas
izmaksāt Aleksandram Jakušenokam, p.k. XXXXXX, kompensāciju.
3§
SIA MikroKods iesnieguma izskatīšana
Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS
1.
Par nekustamā īpašuma „Agneses” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884
004 0015 sadalīšanu
Zilupes novada domē saņemts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas
pilnvarotā pārstāvja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridiskā adrese:
Brīvības iela 224, Rīga, 2013.gada 24.janvāra iesniegums ( reģ. 24.01.2013., Nr.183)
ar lūgumu atļaut sadalīt vairākus Zilupes novada pašvaldības teritorijā ietilpstošos

nekustamā īpašuma objektus- valsts robežjoslai piegulošās zemes vienības, lai
nodrošinātu valsts robežjoslu 12 m platumā visā Zilupes novada pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un
Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas
Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas,
pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu
paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 apakšpunktu, Latvijas Republikas un
Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru platumā skaitot no
robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts robežas
joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas.
Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2012.gada 12. decembra slēdzienā Nr. 2-03.1-L/5305 „Par atsavināmo zemes platību
no Zilupes novada Pasienes pagasta nekustamā īpašuma „Agneses” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6884 004 0015” ar tam pievienoto Pielikumu slēdzienam par
zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par zemes atsavināšanu ir
konstatēts, ka no nekustamā īpašuma „Agneses” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6884 004 0015 atsavināma zeme 0,12 ha platībā tās pievienošanai valsts
robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884 004 0208 (atsavināmās
zemes vienības platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu).
Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās zemes platības
atdalīšanu, zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts
Zemes dienesta 2012. gada 12.decembra Zemes vienības sadales projektu ( īpašums
„Agneses” z.v. kad. apz. 688 004 0015).
Iesniegumā ir ieteikums atdalāmajai zemes vienības daļai noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi, pamatojoties uz esošajai zemes vienībai noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma
II nodaļas 8. panta noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu
lēmumu par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu,
institūcijai ir tiesības bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt
projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.
Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 004 0015
sadales lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta
otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 „Noteikumi
par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī
pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un
informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru
kabineta .2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes
vienību Ludzas rajona Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes,
Salnavas un Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Administratīvā procesa
likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Agneses” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6884 004 0015 divās zemes vienībās, atdalot zemes vienības daļu aptuveni
0,12 ha platībā (atdalāmās zemes vienības platība tiks precizēta veicot zemes vienības
kadastrālo uzmērīšanu), atbilstoši VZD Latgales reģionālās nodaļas 12.12.2012. Zemes
vienības sadales projektam (nekustams īpašums „Agneses” z.v. kad. apz. 6884 004
0015).
2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601).
2.

Par nekustamā īpašuma „Alukalns” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6884 006 0038 sadalīšanu
Zilupes novada domē saņemts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas
pilnvarotā pārstāvja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridiskā adrese:
Brīvības iela 224, Rīga, 2013.gada 24.janvāra iesniegums ( reģ. 24.01.2013., Nr.183)
ar lūgumu atļaut sadalīt vairākus Zilupes novada pašvaldības teritorijā ietilpstošos
nekustamā īpašuma objektus- valsts robežjoslai piegulošās zemes vienības, lai
nodrošinātu valsts robežjoslu 12 m platumā visā Zilupes novada pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un
Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas
Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas,
pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu
paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 apakšpunktu, Latvijas Republikas un
Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru platumā skaitot no
robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts robežas
joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas.
Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2012.gada 17. decembra slēdzienā Nr. 2-03.1-L/5375 „Par atsavināmo zemes platību
no Zilupes novada Pasienes pagasta nekustamā īpašuma „Alukalns” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6884 006 0038” ar tam pievienoto Pielikumu slēdzienam par
zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par zemes atsavināšanu ir
konstatēts, ka no nekustamā īpašuma „Alukalns” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6884 006 0038 atsavināma zeme 1,07 ha platībā tās pievienošanai valsts
robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884 006 0062 (atsavināmās
zemes vienības platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu).
Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās zemes platības
atdalīšanu, zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts
Zemes dienesta 2012. gada 17.decembra Zemes vienības sadales projektu ( īpašums
„Alukalns” z.v. kad. apz. 6884 006 0038).
Iesniegumā ir ieteikums atdalāmajai zemes vienības daļai noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi, pamatojoties uz esošajai zemes vienībai noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma
II nodaļas 8. panta noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu
lēmumu par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu,

institūcijai ir tiesības bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt
projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.
Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 006 0038
sadales lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta
otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 „Noteikumi
par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī
pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un
informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru
kabineta .2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes
vienību Ludzas rajona Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes,
Salnavas un Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Administratīvā procesa
likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Alukalns” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6884 006 0038 divās zemes vienībās, atdalot zemes vienības daļu aptuveni
1,07 ha platībā (atdalāmās zemes vienības platība tiks precizēta veicot zemes vienības
kadastrālo uzmērīšanu), atbilstoši VZD Latgales reģionālās nodaļas 17.12.2012. Zemes
vienības sadales projektam (nekustams īpašums „Alukalns” z.v. kad. apz. 6884 006
0038).
2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
0201 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
3. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601).
3.
Par nekustamā īpašuma „Bebri” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884
004 0052 sadalīšanu
Zilupes novada domē saņemts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas
pilnvarotā pārstāvja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridiskā adrese:
Brīvības iela 224, Rīga, 2013.gada 24.janvāra iesniegums ( reģ. 24.01.2013., Nr.183)
ar lūgumu atļaut sadalīt vairākus Zilupes novada pašvaldības teritorijā ietilpstošos
nekustamā īpašuma objektus- valsts robežjoslai piegulošās zemes vienības, lai
nodrošinātu valsts robežjoslu 12 m platumā visā Zilupes novada pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un
Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas
Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas,
pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu
paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 apakšpunktu, Latvijas Republikas un
Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru platumā skaitot no

robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts robežas
joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas.
Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2012.gada 12. decembra slēdzienā Nr. 2-03.1-L/5294 „Par atsavināmo zemes platību
no Zilupes novada Pasienes pagasta nekustamā īpašuma „Bebri” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6884 004 0052” ar tam pievienoto Pielikumu slēdzienam par
zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par zemes atsavināšanu ir
konstatēts, ka no nekustamā īpašuma „Bebri” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6884 004 0052 atsavināma zeme 0,19 ha platībā tās pievienošanai valsts robežjoslas
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884 004 0208 (atsavināmās zemes vienības
platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu).
Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās zemes platības
atdalīšanu, zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts
Zemes dienesta 2012. gada 12.decembra Zemes vienības sadales projektu ( īpašums
„Bebri” z.v. kad. apz. 6884 004 0052).
Iesniegumā ir ieteikums atdalāmajai zemes vienības daļai noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi, pamatojoties uz esošajai zemes vienībai noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma
II nodaļas 8. panta noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu
lēmumu par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu,
institūcijai ir tiesības bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt
projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.
Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 004 0052
sadales lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta
otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 „Noteikumi
par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī
pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un
informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru
kabineta .2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes
vienību Ludzas rajona Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes,
Salnavas un Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Administratīvā procesa
likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Bebri” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6884 004 0052 divās zemes vienībās, atdalot zemes vienības daļu aptuveni
0,19 ha platībā (atdalāmās zemes vienības platība tiks precizēta veicot zemes vienības
kadastrālo uzmērīšanu), atbilstoši VZD Latgales reģionālās nodaļas 12.12.2012. Zemes
vienības sadales projektam (nekustams īpašums „Bebri” z.v. kad. apz. 6884 004 0052).
2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
0201 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
3. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot

Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601).
4.

Par nekustamā īpašuma „Bērzupes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6884 009 0030 sadalīšanu
Zilupes novada domē saņemts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas
pilnvarotā pārstāvja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridiskā adrese:
Brīvības iela 224, Rīga, 2013.gada 24.janvāra iesniegums ( reģ. 24.01.2013., Nr.183)
ar lūgumu atļaut sadalīt vairākus Zilupes novada pašvaldības teritorijā ietilpstošos
nekustamā īpašuma objektus- valsts robežjoslai piegulošās zemes vienības, lai
nodrošinātu valsts robežjoslu 12 m platumā visā Zilupes novada pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un
Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas
Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas,
pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu
paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 apakšpunktu, Latvijas Republikas un
Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru platumā skaitot no
robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts robežas
joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas.
Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2012.gada 18. decembra slēdzienā Nr. 2-03.1-L/5417 „Par atsavināmo zemes platību
no Zilupes novada Pasienes pagasta nekustamā īpašuma „Bērzupes” zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 6884 009 0030” ar tam pievienoto Pielikumu slēdzienam par
zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par zemes atsavināšanu ir
konstatēts, ka no nekustamā īpašuma „Bērzupes” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6884 009 0030 atsavināma zeme 0,02 ha platībā tās pievienošanai valsts
robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884 009 0118 (atsavināmās
zemes vienības platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu).
Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās zemes platības
atdalīšanu, zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts
Zemes dienesta 2012. gada 18.decembra Zemes vienības sadales projektu ( īpašums
„Bērzupes” z.v. kad. apz. 6884 009 0030).
Iesniegumā ir ieteikums atdalāmajai zemes vienības daļai noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi, pamatojoties uz esošajai zemes vienībai noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma
II nodaļas 8. panta noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu
lēmumu par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu,
institūcijai ir tiesības bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt
projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.
Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 009 0030
sadales lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta
otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 „Noteikumi
par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī
pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un
informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru
kabineta .2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes

vienību Ludzas rajona Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes,
Salnavas un Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Administratīvā procesa
likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Bērzupes” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6884 009 0030 divās zemes vienībās, atdalot zemes vienības daļu aptuveni
0,02 ha platībā (atdalāmās zemes vienības platība tiks precizēta veicot zemes vienības
kadastrālo uzmērīšanu), atbilstoši VZD Latgales reģionālās nodaļas 18.12.2012. Zemes
vienības sadales projektam (nekustams īpašums „Bērzupes” z.v. kad. apz. 6884 009
0030).
2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
0201 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
3. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601).
5.

Par nekustamā īpašuma „Caunītes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6884 006 0017 sadalīšanu
Zilupes novada domē saņemts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas
pilnvarotā pārstāvja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridiskā adrese:
Brīvības iela 224, Rīga, 2013.gada 24.janvāra iesniegums ( reģ. 24.01.2013., Nr.183)
ar lūgumu atļaut sadalīt vairākus Zilupes novada pašvaldības teritorijā ietilpstošos
nekustamā īpašuma objektus- valsts robežjoslai piegulošās zemes vienības, lai
nodrošinātu valsts robežjoslu 12 m platumā visā Zilupes novada pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un
Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas
Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas,
pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu
paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 apakšpunktu, Latvijas Republikas un
Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru platumā skaitot no
robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts robežas
joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas.
Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2012.gada 17. decembra slēdzienā Nr. 2-03.1-L/5374 „Par atsavināmo zemes platību
no Zilupes novada Pasienes pagasta nekustamā īpašuma „Caunītes” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6884 006 0017” ar tam pievienoto Pielikumu slēdzienam par
zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par zemes atsavināšanu ir
konstatēts, ka no nekustamā īpašuma „Caunītes” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6884 006 0017 atsavināma zeme 0,12 ha platībā tās pievienošanai valsts
robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884 006 0062 (atsavināmās
zemes vienības platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu).
Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās zemes platības
atdalīšanu, zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts

Zemes dienesta 2012. gada 17.decembra Zemes vienības sadales projektu ( īpašums
„Caunītes” z.v. kad. apz. 6884 006 0017).
Iesniegumā ir ieteikums atdalāmajai zemes vienības daļai noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi, pamatojoties uz esošajai zemes vienībai noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma
II nodaļas 8. panta noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu
lēmumu par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu,
institūcijai ir tiesības bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt
projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.
Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 006 0017
sadales lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta
otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 „Noteikumi
par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī
pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un
informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru
kabineta .2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes
vienību Ludzas rajona Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes,
Salnavas un Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Administratīvā procesa
likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Caunītes” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6884 006 0017 divās zemes vienībās, atdalot zemes vienības daļu aptuveni
0,12 ha platībā (atdalāmās zemes vienības platība tiks precizēta veicot zemes vienības
kadastrālo uzmērīšanu), atbilstoši VZD Latgales reģionālās nodaļas 17.12.2012. Zemes
vienības sadales projektam (nekustams īpašums „Caunītes” z.v. kad. apz. 6884 006
0017).
2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
0201 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
3. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601).

6.
Par nekustamā īpašuma „Cīrulīši” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884
009 0002 sadalīšanu
Zilupes novada domē saņemts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas
pilnvarotā pārstāvja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridiskā adrese:
Brīvības iela 224, Rīga, 2013.gada 24.janvāra iesniegums ( reģ. 24.01.2013., Nr.183)

ar lūgumu atļaut sadalīt vairākus Zilupes novada pašvaldības teritorijā ietilpstošos
nekustamā īpašuma objektus- valsts robežjoslai piegulošās zemes vienības, lai
nodrošinātu valsts robežjoslu 12 m platumā visā Zilupes novada pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un
Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas
Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas,
pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu
paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 apakšpunktu, Latvijas Republikas un
Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru platumā skaitot no
robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts robežas
joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas.
Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2012.gada 19. decembra slēdzienā Nr. 2-03.1-L/5440 „Par atsavināmo zemes platību
no Zilupes novada Pasienes pagasta nekustamā īpašuma „Cīrulīši” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6884 009 0002” ar tam pievienoto Pielikumu slēdzienam par
zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par zemes atsavināšanu ir
konstatēts, ka no nekustamā īpašuma „Cīrulīši” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6884 009 0002 atsavināma zeme 0,04 ha platībā tās pievienošanai valsts
robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884 009 0118 (atsavināmās
zemes vienības platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu).
Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās zemes platības
atdalīšanu, zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts
Zemes dienesta 2012. gada 19.decembra Zemes vienības sadales projektu ( īpašums
„Cīrulīši” z.v. kad. apz. 6884 009 0002).
Iesniegumā ir ieteikums atdalāmajai zemes vienības daļai noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi, pamatojoties uz esošajai zemes vienībai noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma
II nodaļas 8. panta noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu
lēmumu par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu,
institūcijai ir tiesības bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt
projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.
Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 009 0002
sadales lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta
otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 „Noteikumi
par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī
pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un
informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru
kabineta .2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes
vienību Ludzas rajona Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes,
Salnavas un Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Administratīvā procesa
likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Cīrulīši” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6884 009 0002 divās zemes vienībās, atdalot zemes vienības daļu aptuveni
0,04 ha platībā (atdalāmās zemes vienības platība tiks precizēta veicot zemes vienības
kadastrālo uzmērīšanu), atbilstoši VZD Latgales reģionālās nodaļas 19.12.2012. Zemes
vienības sadales projektam (nekustams īpašums „Cīrulīši” z.v. kad. apz. 6884 009
0002).
2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601).
7.
Par nekustamā īpašuma „Daumanti” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6884 009 0028 sadalīšanu
Zilupes novada domē saņemts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas
pilnvarotā pārstāvja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridiskā adrese:
Brīvības iela 224, Rīga, 2013.gada 24.janvāra iesniegums ( reģ. 24.01.2013., Nr.183)
ar lūgumu atļaut sadalīt vairākus Zilupes novada pašvaldības teritorijā ietilpstošos
nekustamā īpašuma objektus- valsts robežjoslai piegulošās zemes vienības, lai
nodrošinātu valsts robežjoslu 12 m platumā visā Zilupes novada pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un
Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas
Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas,
pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu
paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 apakšpunktu, Latvijas Republikas un
Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru platumā skaitot no
robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts robežas
joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas.
Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2012.gada 18. decembra slēdzienā Nr. 2-03.1-L/5426 „Par atsavināmo zemes platību
no Zilupes novada Pasienes pagasta nekustamā īpašuma „Daumanti” zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 6884 009 0028” ar tam pievienoto Pielikumu slēdzienam par
zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par zemes atsavināšanu ir
konstatēts, ka no nekustamā īpašuma „Daumanti” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6884 009 0028 atsavināma zeme 0,62 ha platībā tās pievienošanai valsts
robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884 009 0118 (atsavināmās
zemes vienības platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu).
Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās zemes platības
atdalīšanu, zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts
Zemes dienesta 2012. gada 18.decembra Zemes vienības sadales projektu ( īpašums
„Daumanti” z.v. kad. apz. 6884 009 0028).
Iesniegumā ir ieteikums atdalāmajai zemes vienības daļai noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi, pamatojoties uz esošajai zemes vienībai noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma
II nodaļas 8. panta noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu
lēmumu par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu,

institūcijai ir tiesības bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt
projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.
Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 009 0028
sadales lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta
otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 „Noteikumi
par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī
pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un
informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru
kabineta .2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes
vienību Ludzas rajona Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes,
Salnavas un Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Administratīvā procesa
likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Daumanti” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6884 009 0028 divās zemes vienībās, atdalot zemes vienības daļu aptuveni
0,62 ha platībā (atdalāmās zemes vienības platība tiks precizēta veicot zemes vienības
kadastrālo uzmērīšanu), atbilstoši VZD Latgales reģionālās nodaļas 18.12.2012. Zemes
vienības sadales projektam (nekustams īpašums „Daumanti” z.v. kad. apz. 6884 009
0028).
2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601).
8.

Par nekustamā īpašuma „Fjodorovi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6884 009 0071 sadalīšanu
Zilupes novada domē saņemts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas
pilnvarotā pārstāvja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridiskā adrese:
Brīvības iela 224, Rīga, 2013.gada 24.janvāra iesniegums ( reģ. 24.01.2013., Nr.183)
ar lūgumu atļaut sadalīt vairākus Zilupes novada pašvaldības teritorijā ietilpstošos
nekustamā īpašuma objektus- valsts robežjoslai piegulošās zemes vienības, lai
nodrošinātu valsts robežjoslu 12 m platumā visā Zilupes novada pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un
Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas
Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas,
pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu
paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 apakšpunktu, Latvijas Republikas un
Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru platumā skaitot no

robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts robežas
joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas.
Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2012.gada 18. decembra slēdzienā Nr. 2-03.1-L/5416 „Par atsavināmo zemes platību
no Zilupes novada Pasienes pagasta nekustamā īpašuma „Fjodorovi” zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 6884 009 0071” ar tam pievienoto Pielikumu slēdzienam par
zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par zemes atsavināšanu ir
konstatēts, ka no nekustamā īpašuma „Fjodorovi” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6884 009 0071 atsavināma zeme 1,40 ha platībā tās pievienošanai valsts
robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884 009 0118 (atsavināmās
zemes vienības platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu).
Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās zemes platības
atdalīšanu, zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts
Zemes dienesta 2012. gada 18.decembra Zemes vienības sadales projektu ( īpašums
„Fjodorovi” z.v. kad. apz. 6884 009 0071).
Iesniegumā ir ieteikums atdalāmajai zemes vienības daļai noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi, pamatojoties uz esošajai zemes vienībai noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma
II nodaļas 8. panta noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu
lēmumu par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu,
institūcijai ir tiesības bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt
projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.
Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 009 0071
sadales lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta
otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 „Noteikumi
par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī
pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un
informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru
kabineta .2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes
vienību Ludzas rajona Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes,
Salnavas un Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Administratīvā procesa
likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Fjodorovi” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6884 009 0071 divās zemes vienībās, atdalot zemes vienības daļu aptuveni
1,40 ha platībā (atdalāmās zemes vienības platība tiks precizēta veicot zemes vienības
kadastrālo uzmērīšanu), atbilstoši VZD Latgales reģionālās nodaļas 18.12.2012. Zemes
vienības sadales projektam (nekustams īpašums „Fjodorovi” z.v. kad. apz. 6884 009
0071).
2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
0201 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

3. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601).
9.

Par nekustamā īpašuma „Gundari” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6884 004 0071 sadalīšanu
Zilupes novada domē saņemts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas
pilnvarotā pārstāvja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridiskā adrese:
Brīvības iela 224, Rīga, 2013.gada 24.janvāra iesniegums ( reģ. 24.01.2013., Nr.183)
ar lūgumu atļaut sadalīt vairākus Zilupes novada pašvaldības teritorijā ietilpstošos
nekustamā īpašuma objektus- valsts robežjoslai piegulošās zemes vienības, lai
nodrošinātu valsts robežjoslu 12 m platumā visā Zilupes novada pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un
Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas
Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas,
pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu
paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 apakšpunktu, Latvijas Republikas un
Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru platumā skaitot no
robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts robežas
joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas.
Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2012.gada 12. decembra slēdzienā Nr. 2-03.1-L/5312 „Par atsavināmo zemes platību
no Zilupes novada Pasienes pagasta nekustamā īpašuma „Gundari” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6884 004 0071” ar tam pievienoto Pielikumu slēdzienam par
zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par zemes atsavināšanu ir
konstatēts, ka no nekustamā īpašuma „Gundari” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6884 004 0071 atsavināma zeme 0,94 ha platībā tās pievienošanai valsts
robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884 004 0208 (atsavināmās
zemes vienības platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu).
Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās zemes platības
atdalīšanu, zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts
Zemes dienesta 2012. gada 12.decembra Zemes vienības sadales projektu ( īpašums
„Gundari” z.v. kad. apz. 6884 004 0071).
Iesniegumā ir ieteikums atdalāmajai zemes vienības daļai noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi, pamatojoties uz esošajai zemes vienībai noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma
II nodaļas 8. panta noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu
lēmumu par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu,
institūcijai ir tiesības bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt
projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.
Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 004 0071
sadales lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta
otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 „Noteikumi
par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī

pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un
informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru
kabineta .2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes
vienību Ludzas rajona Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes,
Salnavas un Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Administratīvā procesa
likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Gundari” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6884 004 0071 divās zemes vienībās, atdalot zemes vienības daļu aptuveni
0,94 ha platībā (atdalāmās zemes vienības platība tiks precizēta veicot zemes vienības
kadastrālo uzmērīšanu), atbilstoši VZD Latgales reģionālās nodaļas 12.12.2012. Zemes
vienības sadales projektam (nekustams īpašums „Gundari” z.v. kad. apz. 6884 004
0071).
2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601).
10.

Par nekustamā īpašuma „Horoševa” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6884 002 0003 sadalīšanu
Zilupes novada domē saņemts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas
pilnvarotā pārstāvja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridiskā adrese:
Brīvības iela 224, Rīga, 2013.gada 24.janvāra iesniegums ( reģ. 24.01.2013., Nr.183)
ar lūgumu atļaut sadalīt vairākus Zilupes novada pašvaldības teritorijā ietilpstošos
nekustamā īpašuma objektus- valsts robežjoslai piegulošās zemes vienības, lai
nodrošinātu valsts robežjoslu 12 m platumā visā Zilupes novada pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un
Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas
Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas,
pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu
paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 apakšpunktu, Latvijas Republikas un
Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru platumā skaitot no
robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts robežas
joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas.
Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2012.gada 12. decembra slēdzienā Nr. 2-03.1-L/5304 „Par atsavināmo zemes platību
no Zilupes novada Pasienes pagasta nekustamā īpašuma „Horoševa” zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 6884 002 0003” ar tam pievienoto Pielikumu slēdzienam par
zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par zemes atsavināšanu ir
konstatēts, ka no nekustamā īpašuma „Horoševa” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6884 002 0003 atsavināma zeme 0,18 ha platībā tās pievienošanai valsts

robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884 002 0208 (atsavināmās
zemes vienības platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu).
Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās zemes platības
atdalīšanu, zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts
Zemes dienesta 2012. gada 12.decembra Zemes vienības sadales projektu ( īpašums
„Horoševa” z.v. kad. apz. 6884 002 0003).
Iesniegumā ir ieteikums atdalāmajai zemes vienības daļai noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi, pamatojoties uz esošajai zemes vienībai noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma
II nodaļas 8. panta noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu
lēmumu par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu,
institūcijai ir tiesības bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt
projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.
Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 002 0003
sadales lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta
otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 „Noteikumi
par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī
pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un
informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru
kabineta .2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes
vienību Ludzas rajona Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes,
Salnavas un Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Administratīvā procesa
likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Horoševa” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6884 002 0003 divās zemes vienībās, atdalot zemes vienības daļu aptuveni
0,18 ha platībā (atdalāmās zemes vienības platība tiks precizēta veicot zemes vienības
kadastrālo uzmērīšanu), atbilstoši VZD Latgales reģionālās nodaļas 12.12.2012. Zemes
vienības sadales projektam (nekustams īpašums „Horoševa” z.v. kad. apz. 6884 002
0003).
2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
0201 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
3. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601).

11.

Par nekustamā īpašuma „Kalmes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884
006 0055 sadalīšanu
Zilupes novada domē saņemts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas
pilnvarotā pārstāvja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridiskā adrese:
Brīvības iela 224, Rīga, 2013.gada 24.janvāra iesniegums ( reģ. 24.01.2013., Nr.183)
ar lūgumu atļaut sadalīt vairākus Zilupes novada pašvaldības teritorijā ietilpstošos
nekustamā īpašuma objektus- valsts robežjoslai piegulošās zemes vienības, lai
nodrošinātu valsts robežjoslu 12 m platumā visā Zilupes novada pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un
Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas
Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas,
pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu
paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 apakšpunktu, Latvijas Republikas un
Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru platumā skaitot no
robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts robežas
joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas.
Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2012.gada 17. decembra slēdzienā Nr. 2-03.1-L/5377 „Par atsavināmo zemes platību
no Zilupes novada Pasienes pagasta nekustamā īpašuma „Kalmes” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6884 006 0055” ar tam pievienoto Pielikumu slēdzienam par
zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par zemes atsavināšanu ir
konstatēts, ka no nekustamā īpašuma „Kalmes” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6884 006 0055 atsavināma zeme 0,51 ha platībā tās pievienošanai valsts
robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884 006 0062 (atsavināmās
zemes vienības platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu).
Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās zemes platības
atdalīšanu, zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts
Zemes dienesta 2012. gada 17.decembra Zemes vienības sadales projektu ( īpašums
„Kalmes” z.v. kad. apz. 6884 006 0055).
Iesniegumā ir ieteikums atdalāmajai zemes vienības daļai noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi, pamatojoties uz esošajai zemes vienībai noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma
II nodaļas 8. panta noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu
lēmumu par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu,
institūcijai ir tiesības bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt
projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.
Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 006 0055
sadales lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta
otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 „Noteikumi
par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī
pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un
informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru
kabineta .2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes
vienību Ludzas rajona Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes,

Salnavas un Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Administratīvā procesa
likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Kalmes” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6884 006 0055 divās zemes vienībās, atdalot zemes vienības daļu aptuveni
0,51 ha platībā (atdalāmās zemes vienības platība tiks precizēta veicot zemes vienības
kadastrālo uzmērīšanu), atbilstoši VZD Latgales reģionālās nodaļas 17.12.2012. Zemes
vienības sadales projektam (nekustams īpašums „Kalmes” z.v. kad. apz. 6884 006
0055).
2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
0201 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
3. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601).
12.

Par nekustamā īpašuma „Laimītes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6884 006 0004 sadalīšanu
Zilupes novada domē saņemts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas
pilnvarotā pārstāvja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridiskā adrese:
Brīvības iela 224, Rīga, 2013.gada 24.janvāra iesniegums ( reģ. 24.01.2013., Nr.183)
ar lūgumu atļaut sadalīt vairākus Zilupes novada pašvaldības teritorijā ietilpstošos
nekustamā īpašuma objektus- valsts robežjoslai piegulošās zemes vienības, lai
nodrošinātu valsts robežjoslu 12 m platumā visā Zilupes novada pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un
Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas
Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas,
pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu
paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 apakšpunktu, Latvijas Republikas un
Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru platumā skaitot no
robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts robežas
joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas.
Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2012.gada 12. decembra slēdzienā Nr. 2-03.1-L/5298 „Par atsavināmo zemes platību
no Zilupes novada Pasienes pagasta nekustamā īpašuma „Laimītes” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6884 006 0004” ar tam pievienoto Pielikumu slēdzienam par
zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par zemes atsavināšanu ir
konstatēts, ka no nekustamā īpašuma „Laimītes” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6884 006 0004 atsavināma zeme 0,13 ha platībā tās pievienošanai valsts
robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884 006 0062 (atsavināmās
zemes vienības platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu).

Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās zemes platības
atdalīšanu, zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts
Zemes dienesta 2012. gada 12.decembra Zemes vienības sadales projektu ( īpašums
„Laimītes” z.v. kad. apz. 6884 006 0004).
Iesniegumā ir ieteikums atdalāmajai zemes vienības daļai noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi, pamatojoties uz esošajai zemes vienībai noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma
II nodaļas 8. panta noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu
lēmumu par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu,
institūcijai ir tiesības bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt
projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.
Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 006 0004
sadales lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta
otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 „Noteikumi
par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī
pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un
informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru
kabineta .2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes
vienību Ludzas rajona Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes,
Salnavas un Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Administratīvā procesa
likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Laimītes” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6884 006 0004 divās zemes vienībās, atdalot zemes vienības daļu aptuveni
0,13 ha platībā (atdalāmās zemes vienības platība tiks precizēta veicot zemes vienības
kadastrālo uzmērīšanu), atbilstoši VZD Latgales reģionālās nodaļas 12.12.2012. Zemes
vienības sadales projektam (nekustams īpašums „Laimītes” z.v. kad. apz. 6884 006
0004).
2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
0201 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
3. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601).
13.

Par nekustamā īpašuma „Lazdas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884
004 0007 sadalīšanu
Zilupes novada domē saņemts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas
pilnvarotā pārstāvja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridiskā adrese:
Brīvības iela 224, Rīga, 2013.gada 24.janvāra iesniegums ( reģ. 24.01.2013., Nr.183)

ar lūgumu atļaut sadalīt vairākus Zilupes novada pašvaldības teritorijā ietilpstošos
nekustamā īpašuma objektus- valsts robežjoslai piegulošās zemes vienības, lai
nodrošinātu valsts robežjoslu 12 m platumā visā Zilupes novada pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un
Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas
Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas,
pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu
paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 apakšpunktu, Latvijas Republikas un
Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru platumā skaitot no
robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts robežas
joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas.
Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2012.gada 12. decembra slēdzienā Nr. 2-03.1-L/5296 „Par atsavināmo zemes platību
no Zilupes novada Pasienes pagasta nekustamā īpašuma „Laimītes” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6884 004 0007” ar tam pievienoto Pielikumu slēdzienam par
zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par zemes atsavināšanu ir
konstatēts, ka no nekustamā īpašuma „Lazdas” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6884 004 0007 atsavināma zeme 0,25 ha platībā tās pievienošanai valsts
robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884 004 0208 (atsavināmās
zemes vienības platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu).
Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās zemes platības
atdalīšanu, zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts
Zemes dienesta 2012. gada 12.decembra Zemes vienības sadales projektu ( īpašums
„Lazdas” z.v. kad. apz. 6884 004 0007).
Iesniegumā ir ieteikums atdalāmajai zemes vienības daļai noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi, pamatojoties uz esošajai zemes vienībai noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma
II nodaļas 8. panta noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu
lēmumu par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu,
institūcijai ir tiesības bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt
projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.
Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 004 0007
sadales lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta
otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 „Noteikumi
par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī
pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un
informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru
kabineta .2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes
vienību Ludzas rajona Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes,
Salnavas un Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Administratīvā procesa
likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Lazdas” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6884 004 0007 divās zemes vienībās, atdalot zemes vienības daļu
aptuveni 0,25 ha platībā (atdalāmās zemes vienības platība tiks precizēta veicot zemes
vienības kadastrālo uzmērīšanu), atbilstoši VZD Latgales reģionālās nodaļas
12.12.2012. Zemes vienības sadales projektam (nekustams īpašums „Lazdas” z.v.
kad. apz. 6884 004 0007).
2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
0201 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
3. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601).
14.

Par nekustamā īpašuma „Lurini” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884
009 0035 sadalīšanu
Zilupes novada domē saņemts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas
pilnvarotā pārstāvja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridiskā adrese:
Brīvības iela 224, Rīga, 2013.gada 24.janvāra iesniegums ( reģ. 24.01.2013., Nr.183)
ar lūgumu atļaut sadalīt vairākus Zilupes novada pašvaldības teritorijā ietilpstošos
nekustamā īpašuma objektus- valsts robežjoslai piegulošās zemes vienības, lai
nodrošinātu valsts robežjoslu 12 m platumā visā Zilupes novada pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un
Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas
Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas,
pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu
paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 apakšpunktu, Latvijas Republikas un
Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru platumā skaitot no
robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts robežas
joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas.
Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2012.gada 18. decembra slēdzienā Nr. 2-03.1-L/5424 „Par atsavināmo zemes platību
no Zilupes novada Pasienes pagasta nekustamā īpašuma „Lurini” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6884 009 0035” ar tam pievienoto Pielikumu slēdzienam par
zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par zemes atsavināšanu ir
konstatēts, ka no nekustamā īpašuma „Lurini” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6884 009 0035 atsavināma zeme 0,82 ha platībā tās pievienošanai valsts robežjoslas
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884 009 0118 (atsavināmās zemes vienības
platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu).
Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās zemes platības
atdalīšanu, zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts
Zemes dienesta 2012. gada 18.decembra Zemes vienības sadales projektu ( īpašums
„Lurini” z.v. kad. apz. 6884 009 0035).
Iesniegumā ir ieteikums atdalāmajai zemes vienības daļai noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi, pamatojoties uz esošajai zemes vienībai noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma
II nodaļas 8. panta noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu
lēmumu par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu,

institūcijai ir tiesības bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt
projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.
Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 009 0035
sadales lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta
otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 „Noteikumi
par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī
pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un
informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru
kabineta .2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes
vienību Ludzas rajona Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes,
Salnavas un Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Administratīvā procesa
likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Lurini” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6884 009 0035 divās zemes vienībās, atdalot zemes vienības daļu
aptuveni 0,82 ha platībā (atdalāmās zemes vienības platība tiks precizēta veicot zemes
vienības kadastrālo uzmērīšanu), atbilstoši VZD Latgales reģionālās nodaļas
18.12.2012. Zemes vienības sadales projektam (nekustams īpašums „Lurini” z.v. kad.
apz. 6884 009 0035).
2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
0201 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
3. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601).
15.

Par nekustamā īpašuma „Maizesmājas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6884 002 0001 sadalīšanu
Zilupes novada domē saņemts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas
pilnvarotā pārstāvja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridiskā adrese:
Brīvības iela 224, Rīga, 2013.gada 24.janvāra iesniegums ( reģ. 24.01.2013., Nr.183)
ar lūgumu atļaut sadalīt vairākus Zilupes novada pašvaldības teritorijā ietilpstošos
nekustamā īpašuma objektus- valsts robežjoslai piegulošās zemes vienības, lai
nodrošinātu valsts robežjoslu 12 m platumā visā Zilupes novada pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un
Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas
Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas,
pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu
paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 apakšpunktu, Latvijas Republikas un
Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru platumā skaitot no

robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts robežas
joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas.
Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2012.gada 12. decembra slēdzienā Nr. 2-03.1-L/5302 „Par atsavināmo zemes platību
no Zilupes novada Pasienes pagasta nekustamā īpašuma „Maizesmājas” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 002 0001” ar tam pievienoto Pielikumu
slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par zemes
atsavināšanu ir konstatēts, ka no nekustamā īpašuma „Maizesmājas” zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 6884 002 0001 atsavināma zeme 0,06 ha platībā tās
pievienošanai valsts robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884 002
0208 (atsavināmās zemes vienības platība tikts precizēta, veicot kadastrālo
uzmērīšanu).
Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās zemes platības
atdalīšanu, zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts
Zemes dienesta 2012. gada 12.decembra Zemes vienības sadales projektu ( īpašums
„Maizesmājas” z.v. kad. apz. 6884 002 0001).
Iesniegumā ir ieteikums atdalāmajai zemes vienības daļai noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi, pamatojoties uz esošajai zemes vienībai noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma
II nodaļas 8. panta noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu
lēmumu par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu,
institūcijai ir tiesības bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt
projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.
Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 002 0001
sadales lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta
otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 „Noteikumi
par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī
pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un
informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru
kabineta .2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes
vienību Ludzas rajona Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes,
Salnavas un Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Administratīvā procesa
likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Maizesmājas” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6884 002 0001 divās zemes vienībās, atdalot zemes vienības daļu aptuveni
0,06 ha platībā (atdalāmās zemes vienības platība tiks precizēta veicot zemes vienības
kadastrālo uzmērīšanu), atbilstoši VZD Latgales reģionālās nodaļas 12.12.2012. Zemes
vienības sadales projektam (nekustams īpašums „Maizesmājas” z.v. kad. apz. 6884 002
0001).
2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
0201 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

3. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601).
16.
Par nekustamā īpašuma „Mežotnes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6884 004 0069 sadalīšanu
Zilupes novada domē saņemts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas
pilnvarotā pārstāvja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridiskā adrese:
Brīvības iela 224, Rīga, 2013.gada 24.janvāra iesniegums ( reģ. 24.01.2013., Nr.183)
ar lūgumu atļaut sadalīt vairākus Zilupes novada pašvaldības teritorijā ietilpstošos
nekustamā īpašuma objektus- valsts robežjoslai piegulošās zemes vienības, lai
nodrošinātu valsts robežjoslu 12 m platumā visā Zilupes novada pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un
Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas
Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas,
pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu
paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 apakšpunktu, Latvijas Republikas un
Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru platumā skaitot no
robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts robežas
joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas.
Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2012.gada 12. decembra slēdzienā Nr. 2-03.1-L/5293 „Par atsavināmo zemes platību
no Zilupes novada Pasienes pagasta nekustamā īpašuma „Mežotnes” zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 6884 004 0069” ar tam pievienoto Pielikumu slēdzienam par
zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par zemes atsavināšanu ir
konstatēts, ka no nekustamā īpašuma „Mežotnes” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6884 004 0069 atsavināma zeme 0,17 ha platībā tās pievienošanai valsts
robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884 004 0208 (atsavināmās
zemes vienības platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu).
Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās zemes platības
atdalīšanu, zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts
Zemes dienesta 2012. gada 12.decembra Zemes vienības sadales projektu ( īpašums
„Mežotnes” z.v. kad. apz. 6884 004 0069).
Iesniegumā ir ieteikums atdalāmajai zemes vienības daļai noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi, pamatojoties uz esošajai zemes vienībai noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma
II nodaļas 8. panta noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu
lēmumu par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu,
institūcijai ir tiesības bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt
projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.
Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 004 0069
sadales lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta
otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 „Noteikumi
par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī

pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un
informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru
kabineta .2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes
vienību Ludzas rajona Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes,
Salnavas un Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Administratīvā procesa
likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Mežotnes” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6884 004 0069 divās zemes vienībās, atdalot zemes vienības daļu aptuveni
0,17 ha platībā (atdalāmās zemes vienības platība tiks precizēta veicot zemes vienības
kadastrālo uzmērīšanu), atbilstoši VZD Latgales reģionālās nodaļas 12.12.2012. Zemes
vienības sadales projektam (nekustams īpašums „Mežotnes” z.v. kad. apz. 6884 004
0069).
2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601).
17.

Par nekustamā īpašuma „Ogas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884
006 0044 sadalīšanu
Zilupes novada domē saņemts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas
pilnvarotā pārstāvja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridiskā adrese:
Brīvības iela 224, Rīga, 2013.gada 24.janvāra iesniegums ( reģ. 24.01.2013., Nr.183)
ar lūgumu atļaut sadalīt vairākus Zilupes novada pašvaldības teritorijā ietilpstošos
nekustamā īpašuma objektus- valsts robežjoslai piegulošās zemes vienības, lai
nodrošinātu valsts robežjoslu 12 m platumā visā Zilupes novada pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un
Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas
Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas,
pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu
paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 apakšpunktu, Latvijas Republikas un
Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru platumā skaitot no
robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts robežas
joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas.
Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2012.gada 12. decembra slēdzienā Nr. 2-03.1-L/5310 „Par atsavināmo zemes platību
no Zilupes novada Pasienes pagasta nekustamā īpašuma „Ogas” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6884 006 0044” ar tam pievienoto Pielikumu slēdzienam par
zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par zemes atsavināšanu ir
konstatēts, ka no nekustamā īpašuma „Ogas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6884 006 0044 atsavināma zeme 0,38 ha platībā tās pievienošanai valsts robežjoslas

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884 006 0062 (atsavināmās zemes vienības
platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu).
Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās zemes platības
atdalīšanu, zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts
Zemes dienesta 2012. gada 12.decembra Zemes vienības sadales projektu ( īpašums
„Ogas” z.v. kad. apz. 6884 006 0044).
Iesniegumā ir ieteikums atdalāmajai zemes vienības daļai noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi, pamatojoties uz esošajai zemes vienībai noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma
II nodaļas 8. panta noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu
lēmumu par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu,
institūcijai ir tiesības bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt
projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.
Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 006 0044
sadales lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta
otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 „Noteikumi
par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī
pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un
informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru
kabineta .2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes
vienību Ludzas rajona Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes,
Salnavas un Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Administratīvā procesa
likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Ogas” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6884 006 0044 divās zemes vienībās, atdalot zemes vienības daļu aptuveni
0,38 ha platībā (atdalāmās zemes vienības platība tiks precizēta veicot zemes vienības
kadastrālo uzmērīšanu), atbilstoši VZD Latgales reģionālās nodaļas 12.12.2012. Zemes
vienības sadales projektam (nekustams īpašums „Ogas” z.v. kad. apz. 6884 006 0044).
2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601).
18.

Par nekustamā īpašuma „Rūķīši” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884
006 0014 sadalīšanu
Zilupes novada domē saņemts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas
pilnvarotā pārstāvja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridiskā adrese:

Brīvības iela 224, Rīga, 2013.gada 24.janvāra iesniegums ( reģ. 24.01.2013., Nr.183)
ar lūgumu atļaut sadalīt vairākus Zilupes novada pašvaldības teritorijā ietilpstošos
nekustamā īpašuma objektus- valsts robežjoslai piegulošās zemes vienības, lai
nodrošinātu valsts robežjoslu 12 m platumā visā Zilupes novada pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un
Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas
Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas,
pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu
paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 apakšpunktu, Latvijas Republikas un
Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru platumā skaitot no
robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts robežas
joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas.
Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2012.gada 12. decembra slēdzienā Nr. 2-03.1-L/5299 „Par atsavināmo zemes platību
no Zilupes novada Pasienes pagasta nekustamā īpašuma „Rūķīši” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6884 006 0014” ar tam pievienoto Pielikumu slēdzienam par
zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par zemes atsavināšanu ir
konstatēts, ka no nekustamā īpašuma „Rūķīši” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6884 006 0014 atsavināma zeme 0,10 ha platībā tās pievienošanai valsts
robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884 006 0062 (atsavināmās
zemes vienības platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu).
Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās zemes platības
atdalīšanu, zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts
Zemes dienesta 2012. gada 12.decembra Zemes vienības sadales projektu ( īpašums
„Rūķīši” z.v. kad. apz. 6884 006 0014).
Iesniegumā ir ieteikums atdalāmajai zemes vienības daļai noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi, pamatojoties uz esošajai zemes vienībai noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma
II nodaļas 8. panta noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu
lēmumu par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu,
institūcijai ir tiesības bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt
projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.
Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 006 0014
sadales lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta
otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 „Noteikumi
par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī
pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un
informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru
kabineta .2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes
vienību Ludzas rajona Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes,
Salnavas un Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Administratīvā procesa
likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,

atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Rūķīši” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6884 006 0014 divās zemes vienībās, atdalot zemes vienības daļu aptuveni
0,10 ha platībā (atdalāmās zemes vienības platība tiks precizēta veicot zemes vienības
kadastrālo uzmērīšanu), atbilstoši VZD Latgales reģionālās nodaļas 12.12.2012. Zemes
vienības sadales projektam (nekustams īpašums „Rūķīši” z.v. kad. apz. 6884 006
0014).
2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601).
19.

Par nekustamā īpašuma „Papardes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6884 006 0018 sadalīšanu
Zilupes novada domē saņemts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas
pilnvarotā pārstāvja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridiskā adrese:
Brīvības iela 224, Rīga, 2013.gada 24.janvāra iesniegums ( reģ. 24.01.2013., Nr.183)
ar lūgumu atļaut sadalīt vairākus Zilupes novada pašvaldības teritorijā ietilpstošos
nekustamā īpašuma objektus- valsts robežjoslai piegulošās zemes vienības, lai
nodrošinātu valsts robežjoslu 12 m platumā visā Zilupes novada pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un
Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas
Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas,
pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu
paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 apakšpunktu, Latvijas Republikas un
Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru platumā skaitot no
robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts robežas
joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas.
Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2012.gada 17. decembra slēdzienā Nr. 2-03.1-L/5372 „Par atsavināmo zemes platību
no Zilupes novada Pasienes pagasta nekustamā īpašuma „Papardes” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6884 006 0018” ar tam pievienoto Pielikumu slēdzienam par
zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par zemes atsavināšanu ir
konstatēts, ka no nekustamā īpašuma „Papardes” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6884 006 0018 atsavināma zeme 0,12 ha platībā tās pievienošanai valsts
robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884 006 0062 (atsavināmās
zemes vienības platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu).
Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās zemes platības
atdalīšanu, zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts
Zemes dienesta 2012. gada 17.decembra Zemes vienības sadales projektu ( īpašums
„Papardes” z.v. kad. apz. 6884 006 0018).
Iesniegumā ir ieteikums atdalāmajai zemes vienības daļai noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi, pamatojoties uz esošajai zemes vienībai noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma
II nodaļas 8. panta noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu
lēmumu par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu,
institūcijai ir tiesības bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt
projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.
Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 006 0018
sadales lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta
otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 „Noteikumi
par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī
pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un
informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru
kabineta .2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes
vienību Ludzas rajona Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes,
Salnavas un Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Administratīvā procesa
likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Papardes” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6884 006 0018 divās zemes vienībās, atdalot zemes vienības daļu aptuveni
0,12 ha platībā (atdalāmās zemes vienības platība tiks precizēta veicot zemes vienības
kadastrālo uzmērīšanu), atbilstoši VZD Latgales reģionālās nodaļas 17.12.2012. Zemes
vienības sadales projektam (nekustams īpašums „Papardes” z.v. kad. apz. 6884 006
0018).
2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
0201 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
3. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601).
20.

Par nekustamā īpašuma „Pierobeža” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6884 009 0046 sadalīšanu
Zilupes novada domē saņemts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas
pilnvarotā pārstāvja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridiskā adrese:
Brīvības iela 224, Rīga, 2013.gada 24.janvāra iesniegums ( reģ. 24.01.2013., Nr.183)
ar lūgumu atļaut sadalīt vairākus Zilupes novada pašvaldības teritorijā ietilpstošos
nekustamā īpašuma objektus- valsts robežjoslai piegulošās zemes vienības, lai
nodrošinātu valsts robežjoslu 12 m platumā visā Zilupes novada pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un
Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas
Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas,
pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu

paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 apakšpunktu, Latvijas Republikas un
Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru platumā skaitot no
robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts robežas
joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas.
Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2012.gada 18. decembra slēdzienā Nr. 2-03.1-L/5423 „Par atsavināmo zemes platību
no Zilupes novada Pasienes pagasta nekustamā īpašuma „Pierobeža” zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 6884 009 0046” ar tam pievienoto Pielikumu slēdzienam par
zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par zemes atsavināšanu ir
konstatēts, ka no nekustamā īpašuma „Pierobeža” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6884 009 0046 atsavināma zeme 0,15 ha platībā tās pievienošanai valsts
robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884 009 0118 (atsavināmās
zemes vienības platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu).
Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās zemes platības
atdalīšanu, zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts
Zemes dienesta 2012. gada 18.decembra Zemes vienības sadales projektu ( īpašums
„Pierobeža” z.v. kad. apz. 6884 009 0046).
Iesniegumā ir ieteikums atdalāmajai zemes vienības daļai noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi, pamatojoties uz esošajai zemes vienībai noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma
II nodaļas 8. panta noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu
lēmumu par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu,
institūcijai ir tiesības bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt
projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.
Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 009 0046
sadales lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta
otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 „Noteikumi
par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī
pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un
informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru
kabineta .2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes
vienību Ludzas rajona Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes,
Salnavas un Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Administratīvā procesa
likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Pierobeža” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6884 009 0046 divās zemes vienībās, atdalot zemes vienības daļu aptuveni
0,15 ha platībā (atdalāmās zemes vienības platība tiks precizēta veicot zemes vienības
kadastrālo uzmērīšanu), atbilstoši VZD Latgales reģionālās nodaļas 18.12.2012. Zemes
vienības sadales projektam (nekustams īpašums „Pierobeža” z.v. kad. apz. 6884 009
0046).

2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
0201 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
3. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601).
21.
Par nekustamā īpašuma „Robežkalns” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6884 004 0020 sadalīšanu
Zilupes novada domē saņemts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas
pilnvarotā pārstāvja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridiskā adrese:
Brīvības iela 224, Rīga, 2013.gada 24.janvāra iesniegums ( reģ. 24.01.2013., Nr.183)
ar lūgumu atļaut sadalīt vairākus Zilupes novada pašvaldības teritorijā ietilpstošos
nekustamā īpašuma objektus- valsts robežjoslai piegulošās zemes vienības, lai
nodrošinātu valsts robežjoslu 12 m platumā visā Zilupes novada pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un
Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas
Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas,
pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu
paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 apakšpunktu, Latvijas Republikas un
Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru platumā skaitot no
robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts robežas
joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas.
Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2012.gada 12. decembra slēdzienā Nr. 2-03.1-L/5295 „Par atsavināmo zemes platību
no Zilupes novada Pasienes pagasta nekustamā īpašuma „Robežkalns” zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 6884 004 0020” ar tam pievienoto Pielikumu slēdzienam par
zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par zemes atsavināšanu ir
konstatēts, ka no nekustamā īpašuma „Robežkalns” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6884 004 0020 atsavināma zeme 0,11 ha platībā tās pievienošanai valsts
robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884 004 0208 (atsavināmās
zemes vienības platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu).
Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās zemes platības
atdalīšanu, zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts
Zemes dienesta 2012. gada 12.decembra Zemes vienības sadales projektu ( īpašums
„Robežkalns” z.v. kad. apz. 6884 004 0020).
Iesniegumā ir ieteikums atdalāmajai zemes vienības daļai noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi, pamatojoties uz esošajai zemes vienībai noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma
II nodaļas 8. panta noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu
lēmumu par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu,
institūcijai ir tiesības bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt
projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.
Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 004 0020
sadales lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta

otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 „Noteikumi
par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī
pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un
informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru
kabineta .2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes
vienību Ludzas rajona Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes,
Salnavas un Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Administratīvā procesa
likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Robežkalns” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6884 004 0020 divās zemes vienībās, atdalot zemes vienības daļu aptuveni
0,11 ha platībā (atdalāmās zemes vienības platība tiks precizēta veicot zemes vienības
kadastrālo uzmērīšanu), atbilstoši VZD Latgales reģionālās nodaļas 12.12.2012. Zemes
vienības sadales projektam (nekustams īpašums „Robežkalns” z.v. kad. apz. 6884 004
0020).
2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601).
22.

Par nekustamā īpašuma „Robežmala” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6884 002 0002 sadalīšanu
Zilupes novada domē saņemts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas
pilnvarotā pārstāvja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridiskā adrese:
Brīvības iela 224, Rīga, 2013.gada 24.janvāra iesniegums ( reģ. 24.01.2013., Nr.183)
ar lūgumu atļaut sadalīt vairākus Zilupes novada pašvaldības teritorijā ietilpstošos
nekustamā īpašuma objektus- valsts robežjoslai piegulošās zemes vienības, lai
nodrošinātu valsts robežjoslu 12 m platumā visā Zilupes novada pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un
Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas
Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas,
pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu
paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 apakšpunktu, Latvijas Republikas un
Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru platumā skaitot no
robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts robežas
joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas.
Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2012.gada 12. decembra slēdzienā Nr. 2-03.1-L/5390 „Par atsavināmo zemes platību
no Zilupes novada Pasienes pagasta nekustamā īpašuma „Robežmala” zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 6884 002 0002” ar tam pievienoto Pielikumu slēdzienam par
zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par zemes atsavināšanu ir

konstatēts, ka no nekustamā īpašuma „Robežmala” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6884 002 0002 atsavināma zeme 0,20 ha platībā tās pievienošanai valsts
robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884 002 0208 (atsavināmās
zemes vienības platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu).
Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās zemes platības
atdalīšanu, zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts
Zemes dienesta 2012. gada 12.decembra Zemes vienības sadales projektu ( īpašums
„Robežmala” z.v. kad. apz. 6884 002 0002).
Iesniegumā ir ieteikums atdalāmajai zemes vienības daļai noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi, pamatojoties uz esošajai zemes vienībai noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma
II nodaļas 8. panta noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu
lēmumu par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu,
institūcijai ir tiesības bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt
projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.
Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 002 0002
sadales lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta
otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 „Noteikumi
par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī
pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un
informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru
kabineta .2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes
vienību Ludzas rajona Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes,
Salnavas un Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Administratīvā procesa
likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Robežmala” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6884 002 0002 divās zemes vienībās, atdalot zemes vienības daļu aptuveni
0,20 ha platībā (atdalāmās zemes vienības platība tiks precizēta veicot zemes vienības
kadastrālo uzmērīšanu), atbilstoši VZD Latgales reģionālās nodaļas 12.12.2012. Zemes
vienības sadales projektam (nekustams īpašums „Robežmala” z.v. kad. apz. 6884 002
0002).
2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
0201 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
3. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601).

23.

Par nekustamā īpašuma „Robežnieki” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6884 004 0004 sadalīšanu
Zilupes novada domē saņemts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas
pilnvarotā pārstāvja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridiskā adrese:
Brīvības iela 224, Rīga, 2013.gada 24.janvāra iesniegums ( reģ. 24.01.2013., Nr.183)
ar lūgumu atļaut sadalīt vairākus Zilupes novada pašvaldības teritorijā ietilpstošos
nekustamā īpašuma objektus- valsts robežjoslai piegulošās zemes vienības, lai
nodrošinātu valsts robežjoslu 12 m platumā visā Zilupes novada pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un
Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas
Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas,
pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu
paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 apakšpunktu, Latvijas Republikas un
Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru platumā skaitot no
robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts robežas
joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas.
Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2012.gada 12. decembra slēdzienā Nr. 2-03.1-L/5316 „Par atsavināmo zemes platību
no Zilupes novada Pasienes pagasta nekustamā īpašuma „Robežnieki” zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 6884 004 0004” ar tam pievienoto Pielikumu slēdzienam par
zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par zemes atsavināšanu ir
konstatēts, ka no nekustamā īpašuma „Robežnieki” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6884 004 0004 atsavināma zeme 0,87 ha platībā tās pievienošanai valsts
robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884 004 0208 (atsavināmās
zemes vienības platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu).
Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās zemes platības
atdalīšanu, zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts
Zemes dienesta 2012. gada 12.decembra Zemes vienības sadales projektu ( īpašums
„Robežnieki” z.v. kad. apz. 6884 004 0004).
Iesniegumā ir ieteikums atdalāmajai zemes vienības daļai noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi, pamatojoties uz esošajai zemes vienībai noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma
II nodaļas 8. panta noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu
lēmumu par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu,
institūcijai ir tiesības bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt
projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.
Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 004 0004
sadales lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta
otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 „Noteikumi
par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī
pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un
informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru
kabineta .2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes
vienību Ludzas rajona Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes,
Salnavas un Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts

kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Administratīvā procesa
likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Robežnieki” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6884 004 0004 divās zemes vienībās, atdalot zemes vienības daļu aptuveni
0,87 ha platībā (atdalāmās zemes vienības platība tiks precizēta veicot zemes vienības
kadastrālo uzmērīšanu), atbilstoši VZD Latgales reģionālās nodaļas 12.12.2012. Zemes
vienības sadales projektam (nekustams īpašums „Robežnieki” z.v. kad. apz. 6884 004
0004).
2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601).
24.

Par nekustamā īpašuma „Robežnieki” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6884 004 0004 sadalīšanu
Zilupes novada domē saņemts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas
pilnvarotā pārstāvja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridiskā adrese:
Brīvības iela 224, Rīga, 2013.gada 24.janvāra iesniegums ( reģ. 24.01.2013., Nr.183)
ar lūgumu atļaut sadalīt vairākus Zilupes novada pašvaldības teritorijā ietilpstošos
nekustamā īpašuma objektus- valsts robežjoslai piegulošās zemes vienības, lai
nodrošinātu valsts robežjoslu 12 m platumā visā Zilupes novada pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un
Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas
Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas,
pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu
paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 apakšpunktu, Latvijas Republikas un
Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru platumā skaitot no
robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts robežas
joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas.
Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2012.gada 12. decembra slēdzienā Nr. 2-03.1-L/5318 „Par atsavināmo zemes platību
no Zilupes novada Pasienes pagasta nekustamā īpašuma „Robežnieki” zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 6884 004 0004” ar tam pievienoto Pielikumu slēdzienam par
zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par zemes atsavināšanu ir
konstatēts, ka no nekustamā īpašuma „Robežnieki” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6884 004 0004 atsavināma zeme 0,15 ha platībā, kas atrodas citas valsts
teritorijā (atsavināmās zemes vienības platība tikts precizēta, veicot kadastrālo
uzmērīšanu).
Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās zemes platības
atdalīšanu, zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts

Zemes dienesta 2012. gada 12.decembra Zemes vienības sadales projektu ( īpašums
„Robežnieki” z.v. kad. apz. 6884 004 0004).
Iesniegumā ir ieteikums atdalāmajai zemes vienības daļai noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi, pamatojoties uz esošajai zemes vienībai noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma
II nodaļas 8. panta noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu
lēmumu par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu,
institūcijai ir tiesības bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt
projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.
Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 004 0004
sadales lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta
otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 „Noteikumi
par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī
pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un
informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru
kabineta .2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes
vienību Ludzas rajona Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes,
Salnavas un Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Administratīvā procesa
likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Robežnieki” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6884 004 0004 divās zemes vienībās, atdalot zemes vienības daļu aptuveni
0,15 ha platībā, kas atrodas citas valsts teritorijā (atdalāmās zemes vienības platība tiks
precizēta veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu), atbilstoši VZD Latgales
reģionālās nodaļas 12.12.2012. Zemes vienības sadales projektam (nekustams īpašums
„Robežnieki” z.v. kad. apz. 6884 004 0004).
2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601).
25.

Par nekustamā īpašuma „Saļinka” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884
009 0029 sadalīšanu
Zilupes novada domē saņemts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas
pilnvarotā pārstāvja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridiskā adrese:
Brīvības iela 224, Rīga, 2013.gada 24.janvāra iesniegums ( reģ. 24.01.2013., Nr.183)
ar lūgumu atļaut sadalīt vairākus Zilupes novada pašvaldības teritorijā ietilpstošos

nekustamā īpašuma objektus- valsts robežjoslai piegulošās zemes vienības, lai
nodrošinātu valsts robežjoslu 12 m platumā visā Zilupes novada pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un
Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas
Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas,
pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu
paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 apakšpunktu, Latvijas Republikas un
Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru platumā skaitot no
robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts robežas
joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas.
Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2012.gada 18. decembra slēdzienā Nr. 2-03.1-L/5425 „Par atsavināmo zemes platību
no Zilupes novada Pasienes pagasta nekustamā īpašuma „Saļinka” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6884 009 0029” ar tam pievienoto Pielikumu slēdzienam par
zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par zemes atsavināšanu ir
konstatēts, ka no nekustamā īpašuma „Saļinka” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6884 009 0029 atsavināma zeme 0,45 ha platībā tās pievienošanai valsts
robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884 009 0118 (atsavināmās
zemes vienības platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu).
Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās zemes platības
atdalīšanu, zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts
Zemes dienesta 2012. gada 18.decembra Zemes vienības sadales projektu ( īpašums
„Saļinka” z.v. kad. apz. 6884 009 0029).
Iesniegumā ir ieteikums atdalāmajai zemes vienības daļai noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi, pamatojoties uz esošajai zemes vienībai noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma
II nodaļas 8. panta noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu
lēmumu par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu,
institūcijai ir tiesības bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt
projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.
Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 009 0029
sadales lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta
otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 „Noteikumi
par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī
pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un
informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru
kabineta .2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes
vienību Ludzas rajona Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes,
Salnavas un Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Administratīvā procesa
likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Saļinka” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6884 009 0029 divās zemes vienībās, atdalot zemes vienības daļu aptuveni
0,45 ha platībā (atdalāmās zemes vienības platība tiks precizēta veicot zemes vienības
kadastrālo uzmērīšanu), atbilstoši VZD Latgales reģionālās nodaļas 18.12.2012. Zemes
vienības sadales projektam (nekustams īpašums „Saļinka” z.v. kad. apz. 6884 009
0029).
2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601).
26.
Par nekustamā īpašuma „Sipči” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884
006 0049 sadalīšanu
Zilupes novada domē saņemts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas
pilnvarotā pārstāvja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridiskā adrese:
Brīvības iela 224, Rīga, 2013.gada 24.janvāra iesniegums ( reģ. 24.01.2013., Nr.183)
ar lūgumu atļaut sadalīt vairākus Zilupes novada pašvaldības teritorijā ietilpstošos
nekustamā īpašuma objektus- valsts robežjoslai piegulošās zemes vienības, lai
nodrošinātu valsts robežjoslu 12 m platumā visā Zilupes novada pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un
Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas
Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas,
pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu
paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 apakšpunktu, Latvijas Republikas un
Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru platumā skaitot no
robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts robežas
joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas.
Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2012.gada 17. decembra slēdzienā Nr. 2-03.1-L/5371 „Par atsavināmo zemes platību
no Zilupes novada Pasienes pagasta nekustamā īpašuma „Sipči” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6884 006 0049” ar tam pievienoto Pielikumu slēdzienam par
zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par zemes atsavināšanu ir
konstatēts, ka no nekustamā īpašuma „Sipči” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6884 006 0049 atsavināma zeme 0,16 ha platībā tās pievienošanai valsts robežjoslas
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884 006 0062 (atsavināmās zemes vienības
platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu).
Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās zemes platības
atdalīšanu, zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts
Zemes dienesta 2012. gada 17.decembra Zemes vienības sadales projektu ( īpašums
„Sipči” z.v. kad. apz. 6884 006 0049).
Iesniegumā ir ieteikums atdalāmajai zemes vienības daļai noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi, pamatojoties uz esošajai zemes vienībai noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma
II nodaļas 8. panta noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu
lēmumu par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu,

institūcijai ir tiesības bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt
projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.
Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 006 0049
sadales lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta
otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 „Noteikumi
par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī
pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un
informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru
kabineta .2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes
vienību Ludzas rajona Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes,
Salnavas un Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Administratīvā procesa
likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Sipči” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6884 006 0049 divās zemes vienībās, atdalot zemes vienības daļu aptuveni
0,16 ha platībā (atdalāmās zemes vienības platība tiks precizēta veicot zemes vienības
kadastrālo uzmērīšanu), atbilstoši VZD Latgales reģionālās nodaļas 17.12.2012. Zemes
vienības sadales projektam (nekustams īpašums „Sipči” z.v. kad. apz. 6884 006 0049).
2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
0201 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
3. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601).
27.

Par nekustamā īpašuma „Skripčinas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6884 006 0022 sadalīšanu
Zilupes novada domē saņemts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas
pilnvarotā pārstāvja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridiskā adrese:
Brīvības iela 224, Rīga, 2013.gada 24.janvāra iesniegums ( reģ. 24.01.2013., Nr.183)
ar lūgumu atļaut sadalīt vairākus Zilupes novada pašvaldības teritorijā ietilpstošos
nekustamā īpašuma objektus- valsts robežjoslai piegulošās zemes vienības, lai
nodrošinātu valsts robežjoslu 12 m platumā visā Zilupes novada pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un
Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas
Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas,
pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu
paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 apakšpunktu, Latvijas Republikas un
Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru platumā skaitot no
robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts robežas
joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas.

Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2012.gada 12. decembra slēdzienā Nr. 2-03.1-L/5309 „Par atsavināmo zemes platību
no Zilupes novada Pasienes pagasta nekustamā īpašuma „Skripčinas” zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 6884 006 0022” ar tam pievienoto Pielikumu slēdzienam par
zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par zemes atsavināšanu ir
konstatēts, ka no nekustamā īpašuma „Skripčinas” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6884 006 0022 atsavināma zeme 2,05 ha platībā tās pievienošanai valsts
robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884 006 0062 (atsavināmās
zemes vienības platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu).
Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās zemes platības
atdalīšanu, zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts
Zemes dienesta 2012. gada 12.decembra Zemes vienības sadales projektu ( īpašums
„Skripčinas” z.v. kad. apz. 6884 006 0022).
Iesniegumā ir ieteikums atdalāmajai zemes vienības daļai noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi, pamatojoties uz esošajai zemes vienībai noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma
II nodaļas 8. panta noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu
lēmumu par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu,
institūcijai ir tiesības bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt
projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.
Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 006 0022
sadales lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta
otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 „Noteikumi
par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī
pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un
informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru
kabineta .2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes
vienību Ludzas rajona Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes,
Salnavas un Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Administratīvā procesa
likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Skripčinas” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6884 006 0022 divās zemes vienībās, atdalot zemes vienības daļu aptuveni
2,05 ha platībā (atdalāmās zemes vienības platība tiks precizēta veicot zemes vienības
kadastrālo uzmērīšanu), atbilstoši VZD Latgales reģionālās nodaļas 12.12.2012. Zemes
vienības sadales projektam (nekustams īpašums „Skripčinas” z.v. kad. apz. 6884 006
0022).
2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
0201 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
3. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot

Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601).
28.

Par nekustamā īpašuma „Stirnas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884
006 0052 sadalīšanu
Zilupes novada domē saņemts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas
pilnvarotā pārstāvja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridiskā adrese:
Brīvības iela 224, Rīga, 2013.gada 24.janvāra iesniegums ( reģ. 24.01.2013., Nr.183)
ar lūgumu atļaut sadalīt vairākus Zilupes novada pašvaldības teritorijā ietilpstošos
nekustamā īpašuma objektus- valsts robežjoslai piegulošās zemes vienības, lai
nodrošinātu valsts robežjoslu 12 m platumā visā Zilupes novada pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un
Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas
Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas,
pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu
paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 apakšpunktu, Latvijas Republikas un
Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru platumā skaitot no
robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts robežas
joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas.
Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2012.gada 18. decembra slēdzienā Nr. 2-03.1-L/5435 „Par atsavināmo zemes platību
no Zilupes novada Pasienes pagasta nekustamā īpašuma „Stirnas” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6884 006 0052” ar tam pievienoto Pielikumu slēdzienam par
zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par zemes atsavināšanu ir
konstatēts, ka no nekustamā īpašuma „Stirnas” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6884 006 0052 atsavināma zeme 0,0048 ha platībā tās pievienošanai
valsts robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884 006 0062
(atsavināmās zemes vienības platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu).
Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās zemes platības
atdalīšanu, zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts
Zemes dienesta 2012. gada 18.decembra Zemes vienības sadales projektu ( īpašums
„Stirnas” z.v. kad. apz. 6884 006 0052).
Iesniegumā ir ieteikums atdalāmajai zemes vienības daļai noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi, pamatojoties uz esošajai zemes vienībai noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma
II nodaļas 8. panta noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu
lēmumu par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu,
institūcijai ir tiesības bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt
projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.
Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 006 0052
sadales lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta
otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 „Noteikumi
par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī
pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un
informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru

kabineta .2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes
vienību Ludzas rajona Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes,
Salnavas un Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Administratīvā procesa
likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Stirnas” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6884 006 0052 divās zemes vienībās, atdalot zemes vienības daļu aptuveni
0,0048 ha platībā (atdalāmās zemes vienības platība tiks precizēta veicot zemes
vienības kadastrālo uzmērīšanu), atbilstoši VZD Latgales reģionālās nodaļas
18.12.2012. Zemes vienības sadales projektam (nekustams īpašums „Stirnas” z.v. kad.
apz. 6884 006 0052).
2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601).
29.

Par nekustamā īpašuma „Strēlis” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884
009 0105 sadalīšanu
Zilupes novada domē saņemts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas
pilnvarotā pārstāvja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridiskā adrese:
Brīvības iela 224, Rīga, 2013.gada 24.janvāra iesniegums ( reģ. 24.01.2013., Nr.183)
ar lūgumu atļaut sadalīt vairākus Zilupes novada pašvaldības teritorijā ietilpstošos
nekustamā īpašuma objektus- valsts robežjoslai piegulošās zemes vienības, lai
nodrošinātu valsts robežjoslu 12 m platumā visā Zilupes novada pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un
Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas
Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas,
pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu
paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 apakšpunktu, Latvijas Republikas un
Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru platumā skaitot no
robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts robežas
joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas.
Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2012.gada 17. decembra slēdzienā Nr. 2-03.1-L/5376 „Par atsavināmo zemes platību
no Zilupes novada Pasienes pagasta nekustamā īpašuma „Strēlis” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6884 009 0105” ar tam pievienoto Pielikumu slēdzienam par
zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par zemes atsavināšanu ir
konstatēts, ka no nekustamā īpašuma „Strēlis” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6884 009 0105 atsavināma zeme 0,57 ha platībā tās pievienošanai valsts
robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884 009 0118 (atsavināmās
zemes vienības platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu).

Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās zemes platības
atdalīšanu, zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts
Zemes dienesta 2012. gada 17.decembra Zemes vienības sadales projektu ( īpašums
„Strēlis” z.v. kad. apz. 6884 009 0105).
Iesniegumā ir ieteikums atdalāmajai zemes vienības daļai noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi, pamatojoties uz esošajai zemes vienībai noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma
II nodaļas 8. panta noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu
lēmumu par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu,
institūcijai ir tiesības bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt
projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.
Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 009 0105
sadales lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta
otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 „Noteikumi
par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī
pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un
informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru
kabineta .2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes
vienību Ludzas rajona Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes,
Salnavas un Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Administratīvā procesa
likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Strēlis” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6884 009 0105 divās zemes vienībās, atdalot zemes vienības daļu
aptuveni 0,57 ha platībā (atdalāmās zemes vienības platība tiks precizēta veicot zemes
vienības kadastrālo uzmērīšanu), atbilstoši VZD Latgales reģionālās nodaļas
17.12.2012. Zemes vienības sadales projektam (nekustams īpašums „Strēlis” z.v. kad.
apz. 6884 009 0105).
2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
0201 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
3. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601).
30.

Par nekustamā īpašuma „Ūpis” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884
004 0147 sadalīšanu
Zilupes novada domē saņemts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas
pilnvarotā pārstāvja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridiskā adrese:
Brīvības iela 224, Rīga, 2013.gada 24.janvāra iesniegums ( reģ. 24.01.2013., Nr.183)

ar lūgumu atļaut sadalīt vairākus Zilupes novada pašvaldības teritorijā ietilpstošos
nekustamā īpašuma objektus- valsts robežjoslai piegulošās zemes vienības, lai
nodrošinātu valsts robežjoslu 12 m platumā visā Zilupes novada pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un
Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas
Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas,
pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu
paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 apakšpunktu, Latvijas Republikas un
Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru platumā skaitot no
robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts robežas
joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas.
Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2012.gada 12. decembra slēdzienā Nr. 2-03.1-L/5317 „Par atsavināmo zemes platību
no Zilupes novada Pasienes pagasta nekustamā īpašuma „Ūpis” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6884 004 0147” ar tam pievienoto Pielikumu slēdzienam par
zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par zemes atsavināšanu ir
konstatēts, ka no nekustamā īpašuma „Ūpis” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6884 004 0147 atsavināma zeme 0,84 ha platībā tās pievienošanai valsts robežjoslas
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884 004 0208 (atsavināmās zemes vienības
platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu).
Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās zemes platības
atdalīšanu, zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts
Zemes dienesta 2012. gada 12.decembra Zemes vienības sadales projektu ( īpašums
„Ūpis” z.v. kad. apz. 6884 004 0147).
Iesniegumā ir ieteikums atdalāmajai zemes vienības daļai noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi, pamatojoties uz esošajai zemes vienībai noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma
II nodaļas 8. panta noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu
lēmumu par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu,
institūcijai ir tiesības bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt
projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.
Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 004 0147
sadales lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta
otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 „Noteikumi
par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī
pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un
informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru
kabineta .2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes
vienību Ludzas rajona Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes,
Salnavas un Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Administratīvā procesa
likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Ūpis” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6884 004 0147 divās zemes vienībās, atdalot zemes vienības daļu aptuveni
0,84 ha platībā (atdalāmās zemes vienības platība tiks precizēta veicot zemes vienības
kadastrālo uzmērīšanu), atbilstoši VZD Latgales reģionālās nodaļas 12.12.2012. Zemes
vienības sadales projektam (nekustams īpašums „Ūpis” z.v. kad. apz. 6884 004 0147).
2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601).
31.
Par nekustamā īpašuma „Ūpis” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884
004 0153 sadalīšanu
Zilupes novada domē saņemts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas
pilnvarotā pārstāvja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridiskā adrese:
Brīvības iela 224, Rīga, 2013.gada 24.janvāra iesniegums ( reģ. 24.01.2013., Nr.183)
ar lūgumu atļaut sadalīt vairākus Zilupes novada pašvaldības teritorijā ietilpstošos
nekustamā īpašuma objektus- valsts robežjoslai piegulošās zemes vienības, lai
nodrošinātu valsts robežjoslu 12 m platumā visā Zilupes novada pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un
Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas
Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas,
pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu
paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 apakšpunktu, Latvijas Republikas un
Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru platumā skaitot no
robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts robežas
joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas.
Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2012.gada 12. decembra slēdzienā Nr. 2-03.1-L/5297 „Par atsavināmo zemes platību
no Zilupes novada Pasienes pagasta nekustamā īpašuma „Ūpis” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6884 004 0153” ar tam pievienoto Pielikumu slēdzienam par
zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par zemes atsavināšanu ir
konstatēts, ka no nekustamā īpašuma „Ūpis” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6884 004 0153 atsavināma zeme 0,27 ha platībā tās pievienošanai valsts robežjoslas
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884 004 0208 (atsavināmās zemes vienības
platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu).
Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās zemes platības
atdalīšanu, zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts
Zemes dienesta 2012. gada 12.decembra Zemes vienības sadales projektu ( īpašums
„Ūpis” z.v. kad. apz. 6884 004 0153).
Iesniegumā ir ieteikums atdalāmajai zemes vienības daļai noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi, pamatojoties uz esošajai zemes vienībai noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma
II nodaļas 8. panta noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu
lēmumu par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu,
institūcijai ir tiesības bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt
projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.

Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 004 0153
sadales lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta
otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 „Noteikumi
par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī
pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un
informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru
kabineta .2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes
vienību Ludzas rajona Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes,
Salnavas un Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Administratīvā procesa
likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Ūpis” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6884 004 0153 divās zemes vienībās, atdalot zemes vienības daļu aptuveni
0,27 ha platībā (atdalāmās zemes vienības platība tiks precizēta veicot zemes vienības
kadastrālo uzmērīšanu), atbilstoši VZD Latgales reģionālās nodaļas 12.12.2012. Zemes
vienības sadales projektam (nekustams īpašums „Ūpis” z.v. kad. apz. 6884 004 0153).
2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601).
32.

Par nekustamā īpašuma „Valsts mežs” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6884 009 0041 sadalīšanu
Zilupes novada domē saņemts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas
pilnvarotā pārstāvja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridiskā adrese:
Brīvības iela 224, Rīga, 2013.gada 24.janvāra iesniegums ( reģ. 24.01.2013., Nr.183)
ar lūgumu atļaut sadalīt vairākus Zilupes novada pašvaldības teritorijā ietilpstošos
nekustamā īpašuma objektus- valsts robežjoslai piegulošās zemes vienības, lai
nodrošinātu valsts robežjoslu 12 m platumā visā Zilupes novada pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un
Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas
Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas,
pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu
paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 apakšpunktu, Latvijas Republikas un
Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru platumā skaitot no
robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts robežas
joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas.
Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2012.gada 19. decembra slēdzienā Nr. 2-03.1-L/5442 „Par atsavināmo zemes platību

no Zilupes novada Pasienes pagasta nekustamā īpašuma „Valsts mežs” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 009 0041” ar tam pievienoto Pielikumu
slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par zemes
atsavināšanu ir konstatēts, ka no nekustamā īpašuma „Valsts mežs” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6884 009 0041 atsavināma zeme 0,10 ha platībā tās
pievienošanai valsts robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884 009
0118 (atsavināmās zemes vienības platība tikts precizēta, veicot kadastrālo
uzmērīšanu).
Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās zemes platības
atdalīšanu, zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts
Zemes dienesta 2012. gada 19.decembra Zemes vienības sadales projektu ( īpašums
„Valsts mežs” z.v. kad. apz. 6884 009 0041).
Iesniegumā ir ieteikums atdalāmajai zemes vienības daļai noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi, pamatojoties uz esošajai zemes vienībai noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma
II nodaļas 8. panta noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu
lēmumu par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu,
institūcijai ir tiesības bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt
projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.
Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 009 0041
sadales lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta
otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 „Noteikumi
par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī
pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un
informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru
kabineta .2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes
vienību Ludzas rajona Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes,
Salnavas un Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Administratīvā procesa
likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Valsts mežs” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6884 009 0041 divās zemes vienībās, atdalot zemes vienības daļu aptuveni
0,10 ha platībā (atdalāmās zemes vienības platība tiks precizēta veicot zemes vienības
kadastrālo uzmērīšanu), atbilstoši VZD Latgales reģionālās nodaļas 19.12.2012. Zemes
vienības sadales projektam (nekustams īpašums „Valsts mežs” z.v. kad. apz. 6884 009
0041).
2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
0201 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
3. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601).

33.

Par nekustamā īpašuma „Valsts mežs” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6884 009 0065 sadalīšanu
Zilupes novada domē saņemts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas
pilnvarotā pārstāvja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridiskā adrese:
Brīvības iela 224, Rīga, 2013.gada 24.janvāra iesniegums ( reģ. 24.01.2013., Nr.183)
ar lūgumu atļaut sadalīt vairākus Zilupes novada pašvaldības teritorijā ietilpstošos
nekustamā īpašuma objektus- valsts robežjoslai piegulošās zemes vienības, lai
nodrošinātu valsts robežjoslu 12 m platumā visā Zilupes novada pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un
Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas
Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas,
pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu
paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 apakšpunktu, Latvijas Republikas un
Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru platumā skaitot no
robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts robežas
joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas.
Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2012.gada 18. decembra slēdzienā Nr. 2-03.1-L/5434 „Par atsavināmo zemes platību
no Zilupes novada Pasienes pagasta nekustamā īpašuma „Valsts mežs” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 009 0065” ar tam pievienoto Pielikumu
slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par zemes
atsavināšanu ir konstatēts, ka no nekustamā īpašuma „Valsts mežs” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6884 009 0065 atsavināma zeme 0,0039 ha platībā tās
pievienošanai valsts robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884 009
0118 (atsavināmās zemes vienības platība tikts precizēta, veicot kadastrālo
uzmērīšanu).
Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās zemes platības
atdalīšanu, zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts
Zemes dienesta 2012. gada 18.decembra Zemes vienības sadales projektu ( īpašums
„Valsts mežs” z.v. kad. apz. 6884 009 0065).
Iesniegumā ir ieteikums atdalāmajai zemes vienības daļai noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi, pamatojoties uz esošajai zemes vienībai noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma
II nodaļas 8. panta noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu
lēmumu par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu,
institūcijai ir tiesības bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt
projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.
Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 009 0065
sadales lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta
otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 „Noteikumi
par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī
pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un
informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru
kabineta .2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes

vienību Ludzas rajona Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes,
Salnavas un Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Administratīvā procesa
likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Valsts mežs” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6884 009 0065 divās zemes vienībās, atdalot zemes vienības daļu aptuveni
0,0039 ha platībā (atdalāmās zemes vienības platība tiks precizēta veicot zemes
vienības kadastrālo uzmērīšanu), atbilstoši VZD Latgales reģionālās nodaļas
18.12.2012. Zemes vienības sadales projektam (nekustams īpašums „Valsts mežs” z.v.
kad. apz. 6884 009 0065).
2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
0201 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
3. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601).
34.

Par nekustamā īpašuma „Bērziņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6896
003 0009 sadalīšanu
Zilupes novada domē saņemts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas
pilnvarotā pārstāvja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridiskā adrese:
Brīvības iela 224, Rīga, 2013.gada 24.janvāra iesniegums ( reģ. 24.01.2013., Nr.183)
ar lūgumu atļaut sadalīt vairākus Zilupes novada pašvaldības teritorijā ietilpstošos
nekustamā īpašuma objektus- valsts robežjoslai piegulošās zemes vienības, lai
nodrošinātu valsts robežjoslu 12 m platumā visā Zilupes novada pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un
Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas
Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas,
pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu
paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 apakšpunktu, Latvijas Republikas un
Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru platumā skaitot no
robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts robežas
joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas.
Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2012.gada 19. decembra slēdzienā Nr. 2-03.1-L/5443 „Par atsavināmo zemes platību
no Zilupes novada Zaļesjes pagasta nekustamā īpašuma „Bērziņi” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6896 003 0009” ar tam pievienoto Pielikumu slēdzienam par
zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par zemes atsavināšanu ir
konstatēts, ka no nekustamā īpašuma „Bērziņi” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6896 003 0009 atsavināma zeme 0,0273 ha platībā tās pievienošanai
valsts robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 003 0164
(atsavināmās zemes vienības platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu).

Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās zemes platības
atdalīšanu, zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts
Zemes dienesta 2012. gada 19.decembra Zemes vienības sadales projektu ( īpašums
„Bērziņi” z.v. kad. apz. 6896 003 0009).
Iesniegumā ir ieteikums atdalāmajai zemes vienības daļai noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi, pamatojoties uz esošajai zemes vienībai noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma
II nodaļas 8. panta noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu
lēmumu par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu,
institūcijai ir tiesības bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt
projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.
Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6896 003 0009
sadales lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta
otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 „Noteikumi
par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī
pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un
informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru
kabineta .2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes
vienību Ludzas rajona Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes,
Salnavas un Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Administratīvā procesa
likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Bērziņi” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6896 003 0009 divās zemes vienībās, atdalot zemes vienības daļu aptuveni
0,0273 ha platībā (atdalāmās zemes vienības platība tiks precizēta veicot zemes
vienības kadastrālo uzmērīšanu), atbilstoši VZD Latgales reģionālās nodaļas
19.12.2012. Zemes vienības sadales projektam (nekustams īpašums „Bērziņi” z.v. kad.
apz. 6896 003 0009).
2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601).
35.

Par nekustamā īpašuma „Ceļmallapas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6896 003 0063 sadalīšanu
Zilupes novada domē saņemts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas
pilnvarotā pārstāvja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridiskā adrese:
Brīvības iela 224, Rīga, 2013.gada 24.janvāra iesniegums ( reģ. 24.01.2013., Nr.183)

ar lūgumu atļaut sadalīt vairākus Zilupes novada pašvaldības teritorijā ietilpstošos
nekustamā īpašuma objektus- valsts robežjoslai piegulošās zemes vienības, lai
nodrošinātu valsts robežjoslu 12 m platumā visā Zilupes novada pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un
Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas
Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas,
pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu
paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 apakšpunktu, Latvijas Republikas un
Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru platumā skaitot no
robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts robežas
joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas.
Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2012.gada 19. decembra slēdzienā Nr. 2-03.1-L/5448 „Par atsavināmo zemes platību
no Zilupes novada Zaļesjes pagasta nekustamā īpašuma „Ceļmallapas” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6896 003 0063” ar tam pievienoto Pielikumu
slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par zemes
atsavināšanu ir konstatēts, ka no nekustamā īpašuma „Ceļmallapas” zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 6896 003 0063 atsavināma zeme 0,26 ha platībā tās
pievienošanai valsts robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 003
0164 (atsavināmās zemes vienības platība tikts precizēta, veicot kadastrālo
uzmērīšanu).
Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās zemes platības
atdalīšanu, zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts
Zemes dienesta 2012. gada 19.decembra Zemes vienības sadales projektu ( īpašums
„Ceļmallapas” z.v. kad. apz. 6896 003 0063).
Iesniegumā ir ieteikums atdalāmajai zemes vienības daļai noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi, pamatojoties uz esošajai zemes vienībai noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma
II nodaļas 8. panta noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu
lēmumu par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu,
institūcijai ir tiesības bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt
projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.
Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6896 003 0063
sadales lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta
otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 „Noteikumi
par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī
pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un
informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru
kabineta .2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes
vienību Ludzas rajona Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes,
Salnavas un Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Administratīvā procesa
likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,

atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Ceļmallapas” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6896 003 0063 divās zemes vienībās, atdalot zemes vienības daļu aptuveni
0,26 ha platībā (atdalāmās zemes vienības platība tiks precizēta veicot zemes vienības
kadastrālo uzmērīšanu), atbilstoši VZD Latgales reģionālās nodaļas 19.12.2012. Zemes
vienības sadales projektam (nekustams īpašums „Ceļmallapas” z.v. kad. apz. 6896 003
0063).
2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
0201 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
3. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601).
36.

Par nekustamā īpašuma „Cīruļi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6896
006 0003 sadalīšanu
Zilupes novada domē saņemts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas
pilnvarotā pārstāvja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridiskā adrese:
Brīvības iela 224, Rīga, 2013.gada 24.janvāra iesniegums ( reģ. 24.01.2013., Nr.183)
ar lūgumu atļaut sadalīt vairākus Zilupes novada pašvaldības teritorijā ietilpstošos
nekustamā īpašuma objektus- valsts robežjoslai piegulošās zemes vienības, lai
nodrošinātu valsts robežjoslu 12 m platumā visā Zilupes novada pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un
Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas
Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas,
pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu
paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 apakšpunktu, Latvijas Republikas un
Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru platumā skaitot no
robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts robežas
joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas.
Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2012.gada 19. decembra slēdzienā Nr. 2-03.1-L/5436 „Par atsavināmo zemes platību
no Zilupes novada Zaļesjes pagasta nekustamā īpašuma „Cīruļi” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6896 006 0003” ar tam pievienoto Pielikumu slēdzienam par
zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par zemes atsavināšanu ir
konstatēts, ka no nekustamā īpašuma „Cīruļi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6896 006 0003 atsavināma zeme 0,11 ha platībā tās pievienošanai valsts robežjoslas
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 006 0100 (atsavināmās zemes vienības
platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu).
Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās zemes platības
atdalīšanu, zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts
Zemes dienesta 2012. gada 19.decembra Zemes vienības sadales projektu ( īpašums
„Cīruļi” z.v. kad. apz. 6896 006 0003).
Iesniegumā ir ieteikums atdalāmajai zemes vienības daļai noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi, pamatojoties uz esošajai zemes vienībai noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma
II nodaļas 8. panta noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu
lēmumu par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu,
institūcijai ir tiesības bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt
projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.
Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6896 006 0003
sadales lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta
otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 „Noteikumi
par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī
pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un
informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru
kabineta .2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes
vienību Ludzas rajona Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes,
Salnavas un Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Administratīvā procesa
likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Cīruļi” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6896 006 0003 divās zemes vienībās, atdalot zemes vienības daļu aptuveni
0,11 ha platībā (atdalāmās zemes vienības platība tiks precizēta veicot zemes vienības
kadastrālo uzmērīšanu), atbilstoši VZD Latgales reģionālās nodaļas 19.12.2012. Zemes
vienības sadales projektam (nekustams īpašums „Cīruļi” z.v. kad. apz. 6896 006 0003).
2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601).
37.

Par nekustamā īpašuma „Čaiki” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6896
003 0062 sadalīšanu
Zilupes novada domē saņemts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas
pilnvarotā pārstāvja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridiskā adrese:
Brīvības iela 224, Rīga, 2013.gada 24.janvāra iesniegums ( reģ. 24.01.2013., Nr.183)
ar lūgumu atļaut sadalīt vairākus Zilupes novada pašvaldības teritorijā ietilpstošos
nekustamā īpašuma objektus- valsts robežjoslai piegulošās zemes vienības, lai
nodrošinātu valsts robežjoslu 12 m platumā visā Zilupes novada pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un
Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas
Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas,
pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu
paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 apakšpunktu, Latvijas Republikas un

Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru platumā skaitot no
robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts robežas
joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas.
Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2012.gada 19. decembra slēdzienā Nr. 2-03.1-L/5447 „Par atsavināmo zemes platību
no Zilupes novada Zaļesjes pagasta nekustamā īpašuma „Čaiki” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6896 003 0062” ar tam pievienoto Pielikumu slēdzienam par
zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par zemes atsavināšanu ir
konstatēts, ka no nekustamā īpašuma „Čaiki” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6896 003 0062 atsavināma zeme 0,14 ha platībā tās pievienošanai valsts robežjoslas
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 003 0164 (atsavināmās zemes vienības
platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu).
Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās zemes platības
atdalīšanu, zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts
Zemes dienesta 2012. gada 19.decembra Zemes vienības sadales projektu ( īpašums
„Čaiki” z.v. kad. apz. 6896 003 0062).
Iesniegumā ir ieteikums atdalāmajai zemes vienības daļai noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi, pamatojoties uz esošajai zemes vienībai noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma
II nodaļas 8. panta noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu
lēmumu par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu,
institūcijai ir tiesības bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt
projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.
Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6896 003 0062
sadales lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta
otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 „Noteikumi
par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī
pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un
informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru
kabineta .2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes
vienību Ludzas rajona Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes,
Salnavas un Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Administratīvā procesa
likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Čaiki” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6896 003 0062 divās zemes vienībās, atdalot zemes vienības daļu
aptuveni 0,14 ha platībā (atdalāmās zemes vienības platība tiks precizēta veicot zemes
vienības kadastrālo uzmērīšanu), atbilstoši VZD Latgales reģionālās nodaļas
19.12.2012. Zemes vienības sadales projektam (nekustams īpašums „Čaiki” z.v. kad.
apz. 6896 003 0062).
2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
0201 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

3. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601).
38.
Par nekustamā īpašuma „Klusumiņš” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6896 006 0109 sadalīšanu
Zilupes novada domē saņemts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas
pilnvarotā pārstāvja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridiskā adrese:
Brīvības iela 224, Rīga, 2013.gada 24.janvāra iesniegums ( reģ. 24.01.2013., Nr.183)
ar lūgumu atļaut sadalīt vairākus Zilupes novada pašvaldības teritorijā ietilpstošos
nekustamā īpašuma objektus- valsts robežjoslai piegulošās zemes vienības, lai
nodrošinātu valsts robežjoslu 12 m platumā visā Zilupes novada pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un
Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas
Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas,
pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu
paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 apakšpunktu, Latvijas Republikas un
Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru platumā skaitot no
robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts robežas
joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas.
Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2012.gada 18. decembra slēdzienā Nr. 2-03.1-L/5431 „Par atsavināmo zemes platību
no Zilupes novada Zaļesjes pagasta nekustamā īpašuma „Klusumiņš” zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 6896 006 0109” ar tam pievienoto Pielikumu slēdzienam par
zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par zemes atsavināšanu ir
konstatēts, ka no nekustamā īpašuma „Klusumiņš” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6896 006 0109 atsavināma zeme 0,18 ha platībā tās pievienošanai valsts
robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 006 0100 (atsavināmās
zemes vienības platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu).
Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās zemes platības
atdalīšanu, zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts
Zemes dienesta 2012. gada 18.decembra Zemes vienības sadales projektu ( īpašums
„Klusumiņš” z.v. kad. apz. 6896 006 0109).
Iesniegumā ir ieteikums atdalāmajai zemes vienības daļai noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi, pamatojoties uz esošajai zemes vienībai noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma
II nodaļas 8. panta noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu
lēmumu par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu,
institūcijai ir tiesības bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt
projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.
Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6896 006 0109
sadales lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta
otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 „Noteikumi
par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī

pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un
informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru
kabineta .2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes
vienību Ludzas rajona Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes,
Salnavas un Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Administratīvā procesa
likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Klusumiņš” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6896 006 0109 divās zemes vienībās, atdalot zemes vienības daļu aptuveni
0,18 ha platībā (atdalāmās zemes vienības platība tiks precizēta veicot zemes vienības
kadastrālo uzmērīšanu), atbilstoši VZD Latgales reģionālās nodaļas 18.12.2012. Zemes
vienības sadales projektam (nekustams īpašums „Klusumiņš” z.v. kad. apz. 6896 006
0109).
2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
0201 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
3. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601).
39.

Par nekustamā īpašuma „Kumeliņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6896 006 0092 sadalīšanu
Zilupes novada domē saņemts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas
pilnvarotā pārstāvja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridiskā adrese:
Brīvības iela 224, Rīga, 2013.gada 24.janvāra iesniegums ( reģ. 24.01.2013., Nr.183)
ar lūgumu atļaut sadalīt vairākus Zilupes novada pašvaldības teritorijā ietilpstošos
nekustamā īpašuma objektus- valsts robežjoslai piegulošās zemes vienības, lai
nodrošinātu valsts robežjoslu 12 m platumā visā Zilupes novada pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un
Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas
Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas,
pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu
paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 apakšpunktu, Latvijas Republikas un
Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru platumā skaitot no
robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts robežas
joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas.
Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2012.gada 18. decembra slēdzienā Nr. 2-03.1-L/5429 „Par atsavināmo zemes platību
no Zilupes novada Zaļesjes pagasta nekustamā īpašuma „Kumeliņi” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6896 006 0092” ar tam pievienoto Pielikumu slēdzienam par
zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par zemes atsavināšanu ir
konstatēts, ka no nekustamā īpašuma „Kumeliņi” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6896 006 0092 atsavināma zeme 0,02 ha platībā tās pievienošanai valsts

robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 006 0100 (atsavināmās
zemes vienības platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu).
Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās zemes platības
atdalīšanu, zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts
Zemes dienesta 2012. gada 18.decembra Zemes vienības sadales projektu ( īpašums
„Kumeliņi” z.v. kad. apz. 6896 006 0092).
Iesniegumā ir ieteikums atdalāmajai zemes vienības daļai noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi, pamatojoties uz esošajai zemes vienībai noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma
II nodaļas 8. panta noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu
lēmumu par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu,
institūcijai ir tiesības bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt
projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.
Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6896 006 0092
sadales lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta
otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 „Noteikumi
par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī
pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un
informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru
kabineta .2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes
vienību Ludzas rajona Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes,
Salnavas un Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Administratīvā procesa
likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Kumeliņi” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6896 006 0092 divās zemes vienībās, atdalot zemes vienības daļu aptuveni
0,02 ha platībā (atdalāmās zemes vienības platība tiks precizēta veicot zemes vienības
kadastrālo uzmērīšanu), atbilstoši VZD Latgales reģionālās nodaļas 18.12.2012. Zemes
vienības sadales projektam (nekustams īpašums „Kumeliņi” z.v. kad. apz. 6896 006
0092).
2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
0201 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
3. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601).

40.

Par nekustamā īpašuma „Latvijas Dzelzceļš” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6896 003 0136 sadalīšanu
Zilupes novada domē saņemts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas
pilnvarotā pārstāvja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridiskā adrese:
Brīvības iela 224, Rīga, 2013.gada 24.janvāra iesniegums ( reģ. 24.01.2013., Nr.183)
ar lūgumu atļaut sadalīt vairākus Zilupes novada pašvaldības teritorijā ietilpstošos
nekustamā īpašuma objektus- valsts robežjoslai piegulošās zemes vienības, lai
nodrošinātu valsts robežjoslu 12 m platumā visā Zilupes novada pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un
Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas
Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas,
pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu
paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 apakšpunktu, Latvijas Republikas un
Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru platumā skaitot no
robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts robežas
joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas.
Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2012.gada 19. decembra slēdzienā Nr. 2-03.1-L/5449 „Par atsavināmo zemes platību
no Zilupes novada Zaļesjes pagasta nekustamā īpašuma „Latvijas Dzelzceļš” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6896 003 0136” ar tam pievienoto Pielikumu
slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par zemes
atsavināšanu ir konstatēts, ka no nekustamā īpašuma „Latvijas Dzelzceļš” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6896 003 0136 atsavināma zeme 0,062 ha platībā tās
pievienošanai valsts robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 003
0164 (atsavināmās zemes vienības platība tikts precizēta, veicot kadastrālo
uzmērīšanu).
Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās zemes platības
atdalīšanu, zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts
Zemes dienesta 2012. gada 19.decembra Zemes vienības sadales projektu ( īpašums
„Latvijas Dzelzceļš” z.v. kad. apz. 6896 003 0136).
Iesniegumā ir ieteikums atdalāmajai zemes vienības daļai noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi, pamatojoties uz esošajai zemes vienībai noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma
II nodaļas 8. panta noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu
lēmumu par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu,
institūcijai ir tiesības bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt
projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.
Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6896 003 0136
sadales lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta
otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 „Noteikumi
par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī
pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un
informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru
kabineta .2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes
vienību Ludzas rajona Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes,

Salnavas un Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Administratīvā procesa
likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Latvijas Dzelzceļš” zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 6896 003 0136 divās zemes vienībās, atdalot zemes vienības daļu
aptuveni 0,062 ha platībā (atdalāmās zemes vienības platība tiks precizēta veicot zemes
vienības kadastrālo uzmērīšanu), atbilstoši VZD Latgales reģionālās nodaļas
19.12.2012. Zemes vienības sadales projektam (nekustams īpašums „Latvijas
Dzelzceļš” z.v. kad. apz. 6896 003 0136).
2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā.
3. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601).
41.

Par nekustamā īpašuma „Marta” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6896
006 0093 sadalīšanu
Zilupes novada domē saņemts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas
pilnvarotā pārstāvja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridiskā adrese:
Brīvības iela 224, Rīga, 2013.gada 24.janvāra iesniegums ( reģ. 24.01.2013., Nr.183)
ar lūgumu atļaut sadalīt vairākus Zilupes novada pašvaldības teritorijā ietilpstošos
nekustamā īpašuma objektus- valsts robežjoslai piegulošās zemes vienības, lai
nodrošinātu valsts robežjoslu 12 m platumā visā Zilupes novada pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un
Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas
Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas,
pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu
paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 apakšpunktu, Latvijas Republikas un
Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru platumā skaitot no
robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts robežas
joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas.
Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2012.gada 19. decembra slēdzienā Nr. 2-03.1-L/5437 „Par atsavināmo zemes platību
no Zilupes novada Zaļesjes pagasta nekustamā īpašuma „Marta” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6896 006 0093” ar tam pievienoto Pielikumu slēdzienam par
zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par zemes atsavināšanu ir
konstatēts, ka no nekustamā īpašuma „Marta” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6896 006 0093 atsavināma zeme 0,02 ha platībā tās pievienošanai valsts robežjoslas
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 006 0100 (atsavināmās zemes vienības
platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu).

Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās zemes platības
atdalīšanu, zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts
Zemes dienesta 2012. gada 19.decembra Zemes vienības sadales projektu ( īpašums
„Marta” z.v. kad. apz. 6896 006 0093).
Iesniegumā ir ieteikums atdalāmajai zemes vienības daļai noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi, pamatojoties uz esošajai zemes vienībai noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma
II nodaļas 8. panta noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu
lēmumu par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu,
institūcijai ir tiesības bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt
projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.
Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6896 006 0093
sadales lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta
otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 „Noteikumi
par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī
pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un
informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru
kabineta .2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes
vienību Ludzas rajona Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes,
Salnavas un Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Administratīvā procesa
likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Marta” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6896 006 0093 divās zemes vienībās, atdalot zemes vienības daļu
aptuveni 0,02 ha platībā (atdalāmās zemes vienības platība tiks precizēta veicot zemes
vienības kadastrālo uzmērīšanu), atbilstoši VZD Latgales reģionālās nodaļas
19.12.2012. Zemes vienības sadales projektam (nekustams īpašums „Marta” z.v. kad.
apz. 6896 006 0093).
2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
0201 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
3. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601).
42.

Par nekustamā īpašuma „Mežsētas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6896 003 0024 sadalīšanu
Zilupes novada domē saņemts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas
pilnvarotā pārstāvja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridiskā adrese:
Brīvības iela 224, Rīga, 2013.gada 24.janvāra iesniegums ( reģ. 24.01.2013., Nr.183)

ar lūgumu atļaut sadalīt vairākus Zilupes novada pašvaldības teritorijā ietilpstošos
nekustamā īpašuma objektus- valsts robežjoslai piegulošās zemes vienības, lai
nodrošinātu valsts robežjoslu 12 m platumā visā Zilupes novada pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un
Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas
Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas,
pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu
paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 apakšpunktu, Latvijas Republikas un
Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru platumā skaitot no
robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts robežas
joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas.
Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2012.gada 19. decembra slēdzienā Nr. 2-03.1-L/5445 „Par atsavināmo zemes platību
no Zilupes novada Zaļesjes pagasta nekustamā īpašuma „Mežsētas” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6896 003 0024” ar tam pievienoto Pielikumu slēdzienam par
zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par zemes atsavināšanu ir
konstatēts, ka no nekustamā īpašuma „Mežsētas” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6896 003 0024 atsavināma zeme 0,0118 ha platībā tās pievienošanai
valsts robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 003 0164
(atsavināmās zemes vienības platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu).
Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās zemes platības
atdalīšanu, zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts
Zemes dienesta 2012. gada 19.decembra Zemes vienības sadales projektu ( īpašums
„Mežsētas” z.v. kad. apz. 6896 003 0024).
Iesniegumā ir ieteikums atdalāmajai zemes vienības daļai noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi, pamatojoties uz esošajai zemes vienībai noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma
II nodaļas 8. panta noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu
lēmumu par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu,
institūcijai ir tiesības bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt
projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.
Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6896 003 0024
sadales lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta
otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 „Noteikumi
par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī
pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un
informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru
kabineta .2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes
vienību Ludzas rajona Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes,
Salnavas un Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Administratīvā procesa
likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Mežsētas” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6896 003 0024 divās zemes vienībās, atdalot zemes vienības daļu aptuveni
0,0118 ha platībā (atdalāmās zemes vienības platība tiks precizēta veicot zemes
vienības kadastrālo uzmērīšanu), atbilstoši VZD Latgales reģionālās nodaļas
19.12.2012. Zemes vienības sadales projektam (nekustams īpašums „Mežsētas” z.v.
kad. apz. 6896 003 0024).
2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
0201 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
3. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601).

43.

Par nekustamā īpašuma „Muižniekmājas” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6896 006 0032 sadalīšanu
Zilupes novada domē saņemts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas
pilnvarotā pārstāvja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridiskā adrese:
Brīvības iela 224, Rīga, 2013.gada 24.janvāra iesniegums ( reģ. 24.01.2013., Nr.183)
ar lūgumu atļaut sadalīt vairākus Zilupes novada pašvaldības teritorijā ietilpstošos
nekustamā īpašuma objektus- valsts robežjoslai piegulošās zemes vienības, lai
nodrošinātu valsts robežjoslu 12 m platumā visā Zilupes novada pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un
Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas
Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas,
pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu
paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 apakšpunktu, Latvijas Republikas un
Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru platumā skaitot no
robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts robežas
joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas.
Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2012.gada 19. decembra slēdzienā Nr. 2-03.1-L/5438 „Par atsavināmo zemes platību
no Zilupes novada Zaļesjes pagasta nekustamā īpašuma „Muižniekmājas” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6896 006 0032” ar tam pievienoto Pielikumu
slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par zemes
atsavināšanu ir konstatēts, ka no nekustamā īpašuma „Muižniekmājas” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6896 006 0032 atsavināma zeme 0,0344 ha platībā
tās pievienošanai valsts robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 006
0100 (atsavināmās zemes vienības platība tikts precizēta, veicot kadastrālo
uzmērīšanu).
Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās zemes platības
atdalīšanu, zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts
Zemes dienesta 2012. gada 19.decembra Zemes vienības sadales projektu ( īpašums
„Muižniekmājas” z.v. kad. apz. 6896 006 0032).
Iesniegumā ir ieteikums atdalāmajai zemes vienības daļai noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi, pamatojoties uz esošajai zemes vienībai noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma
II nodaļas 8. panta noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu
lēmumu par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu,
institūcijai ir tiesības bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt
projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.
Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6896 006 0032
sadales lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta
otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 „Noteikumi
par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī
pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un
informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru
kabineta .2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes
vienību Ludzas rajona Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes,
Salnavas un Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Administratīvā procesa
likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Muižniekmājas” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6896 006 0032 divās zemes vienībās, atdalot zemes vienības daļu aptuveni
0,0344 ha platībā (atdalāmās zemes vienības platība tiks precizēta veicot zemes
vienības kadastrālo uzmērīšanu), atbilstoši VZD Latgales reģionālās nodaļas
19.12.2012. Zemes vienības sadales projektam (nekustams īpašums „Muižniekmājas”
z.v. kad. apz. 6896 006 0032).
2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601).
44.

Par nekustamā īpašuma „Muižniekmājas” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6896 006 0039 sadalīšanu
Zilupes novada domē saņemts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas
pilnvarotā pārstāvja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridiskā adrese:
Brīvības iela 224, Rīga, 2013.gada 24.janvāra iesniegums ( reģ. 24.01.2013., Nr.183)
ar lūgumu atļaut sadalīt vairākus Zilupes novada pašvaldības teritorijā ietilpstošos
nekustamā īpašuma objektus- valsts robežjoslai piegulošās zemes vienības, lai
nodrošinātu valsts robežjoslu 12 m platumā visā Zilupes novada pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un
Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas
Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas,
pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu

paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 apakšpunktu, Latvijas Republikas un
Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru platumā skaitot no
robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts robežas
joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas.
Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2012.gada 19. decembra slēdzienā Nr. 2-03.1-L/5439 „Par atsavināmo zemes platību
no Zilupes novada Zaļesjes pagasta nekustamā īpašuma „Muižniekmājas” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6896 006 0039” ar tam pievienoto Pielikumu
slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par zemes
atsavināšanu ir konstatēts, ka no nekustamā īpašuma „Muižniekmājas” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6896 006 0039 atsavināma zeme 0,09 ha platībā tās
pievienošanai valsts robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 006
0100 (atsavināmās zemes vienības platība tikts precizēta, veicot kadastrālo
uzmērīšanu).
Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās zemes platības
atdalīšanu, zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts
Zemes dienesta 2012. gada 19.decembra Zemes vienības sadales projektu ( īpašums
„Muižniekmājas” z.v. kad. apz. 6896 006 0039).
Iesniegumā ir ieteikums atdalāmajai zemes vienības daļai noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi, pamatojoties uz esošajai zemes vienībai noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma
II nodaļas 8. panta noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu
lēmumu par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu,
institūcijai ir tiesības bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt
projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.
Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6896 006 0039
sadales lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta
otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 „Noteikumi
par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī
pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un
informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru
kabineta .2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes
vienību Ludzas rajona Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes,
Salnavas un Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Administratīvā procesa
likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Muižniekmājas” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6896 006 0039 divās zemes vienībās, atdalot zemes vienības daļu aptuveni
0,09 ha platībā (atdalāmās zemes vienības platība tiks precizēta veicot zemes vienības
kadastrālo uzmērīšanu), atbilstoši VZD Latgales reģionālās nodaļas 19.12.2012. Zemes
vienības sadales projektam (nekustams īpašums „Muižniekmājas” z.v. kad. apz. 6896
006 0039).

2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601).
45.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6896 005 0057 sadalīšanu
Zilupes novada domē saņemts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas
pilnvarotā pārstāvja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridiskā adrese:
Brīvības iela 224, Rīga, 2013.gada 24.janvāra iesniegums ( reģ. 24.01.2013., Nr.183)
ar lūgumu atļaut sadalīt vairākus Zilupes novada pašvaldības teritorijā ietilpstošos
nekustamā īpašuma objektus- valsts robežjoslai piegulošās zemes vienības, lai
nodrošinātu valsts robežjoslu 12 m platumā visā Zilupes novada pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un
Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas
Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas,
pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu
paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 apakšpunktu, Latvijas Republikas un
Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru platumā skaitot no
robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts robežas
joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas.
Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2012.gada 12. decembra slēdzienā Nr. 2-03.1-L/5292 „Par atsavināmo zemes platību
no Zilupes novada Zaļesjes pagasta zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6896 005
0057” ar tam pievienoto Pielikumu slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un
priekšlikumam par zemes atsavināšanu ir konstatēts, ka no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6896 005 0057 atsavināma zeme 0,06 ha platībā tās pievienošanai valsts
robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 005 0140 (atsavināmās
zemes vienības platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu).
Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās zemes platības
atdalīšanu, zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts
Zemes dienesta 2012. gada 12.decembra Zemes vienības sadales projektu (z.v. kad.
apz. 6896 005 0057).
Iesniegumā ir ieteikums atdalāmajai zemes vienības daļai noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi, pamatojoties uz esošajai zemes vienībai noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma
II nodaļas 8. panta noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu
lēmumu par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu,
institūcijai ir tiesības bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt
projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.
Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6896 005 0057
sadales lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta
otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 „Noteikumi
par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī

pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un
informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru
kabineta .2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes
vienību Ludzas rajona Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes,
Salnavas un Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Administratīvā procesa
likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6896 005 0057 divās
zemes vienībās, atdalot zemes vienības daļu aptuveni 0,06 ha platībā (atdalāmās zemes
vienības platība tiks precizēta veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu), atbilstoši
VZD Latgales reģionālās nodaļas 12.12.2012. Zemes vienības sadales projektam (z.v.
kad. apz. 6896 005 0057).
2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601).
46.

Par nekustamā īpašuma „Robeža” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6896
005 0040 sadalīšanu
Zilupes novada domē saņemts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas
pilnvarotā pārstāvja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridiskā adrese:
Brīvības iela 224, Rīga, 2013.gada 24.janvāra iesniegums ( reģ. 24.01.2013., Nr.183)
ar lūgumu atļaut sadalīt vairākus Zilupes novada pašvaldības teritorijā ietilpstošos
nekustamā īpašuma objektus- valsts robežjoslai piegulošās zemes vienības, lai
nodrošinātu valsts robežjoslu 12 m platumā visā Zilupes novada pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un
Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas
Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas,
pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu
paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 apakšpunktu, Latvijas Republikas un
Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru platumā skaitot no
robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts robežas
joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas.
Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2012.gada 12. decembra slēdzienā Nr. 2-03.1-L/5291 „Par atsavināmo zemes platību
no Zilupes novada Zaļesjes pagasta nekustamā īpašuma „Robeža” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6896 005 0040” ar tam pievienoto Pielikumu slēdzienam par
zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par zemes atsavināšanu ir
konstatēts, ka no nekustamā īpašuma „Robeža” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6896 005 0040 atsavināma zeme 0,42 ha platībā tās pievienošanai valsts

robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 005 0140 (atsavināmās
zemes vienības platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu).
Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās zemes platības
atdalīšanu, zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts
Zemes dienesta 2012. gada 12.decembra Zemes vienības sadales projektu ( īpašums
„Robeža” z.v. kad. apz. 6896 005 0040).
Iesniegumā ir ieteikums atdalāmajai zemes vienības daļai noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi, pamatojoties uz esošajai zemes vienībai noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma
II nodaļas 8. panta noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu
lēmumu par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu,
institūcijai ir tiesības bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt
projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.
Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6896 005 0040
sadales lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta
otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 „Noteikumi
par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī
pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un
informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru
kabineta .2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes
vienību Ludzas rajona Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes,
Salnavas un Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Administratīvā procesa
likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Robeža” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6896 005 0040 divās zemes vienībās, atdalot zemes vienības daļu
aptuveni 0,42 ha platībā (atdalāmās zemes vienības platība tiks precizēta veicot zemes
vienības kadastrālo uzmērīšanu), atbilstoši VZD Latgales reģionālās nodaļas
12.12.2012. Zemes vienības sadales projektam (nekustams īpašums „Robeža” z.v.
kad. apz. 6896 005 0040).
2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601).

47.

Par nekustamā īpašuma „Robežmājas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6896 003 0004 sadalīšanu
Zilupes novada domē saņemts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas
pilnvarotā pārstāvja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridiskā adrese:
Brīvības iela 224, Rīga, 2013.gada 24.janvāra iesniegums ( reģ. 24.01.2013., Nr.183)
ar lūgumu atļaut sadalīt vairākus Zilupes novada pašvaldības teritorijā ietilpstošos
nekustamā īpašuma objektus- valsts robežjoslai piegulošās zemes vienības, lai
nodrošinātu valsts robežjoslu 12 m platumā visā Zilupes novada pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un
Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas
Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas,
pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu
paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 apakšpunktu, Latvijas Republikas un
Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru platumā skaitot no
robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts robežas
joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas.
Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2012.gada 19. decembra slēdzienā Nr. 2-03.1-L/5444 „Par atsavināmo zemes platību
no Zilupes novada Zaļesjes pagasta nekustamā īpašuma „Robežmājas” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6896 003 0004” ar tam pievienoto Pielikumu
slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par zemes
atsavināšanu ir konstatēts, ka no nekustamā īpašuma „Robežmājas” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6896 003 0004 atsavināma zeme 0,16 ha platībā tās
pievienošanai valsts robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 003
0164 (atsavināmās zemes vienības platība tikts precizēta, veicot kadastrālo
uzmērīšanu).
Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās zemes platības
atdalīšanu, zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts
Zemes dienesta 2012. gada 19.decembra Zemes vienības sadales projektu ( īpašums
„Robežmājas” z.v. kad. apz. 6896 003 0004).
Iesniegumā ir ieteikums atdalāmajai zemes vienības daļai noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi, pamatojoties uz esošajai zemes vienībai noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma
II nodaļas 8. panta noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu
lēmumu par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu,
institūcijai ir tiesības bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt
projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.
Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6896 003 0004
sadales lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta
otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 „Noteikumi
par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī
pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un
informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru
kabineta .2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes
vienību Ludzas rajona Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes,

Salnavas un Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Administratīvā procesa
likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Robežmājas” zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 6896 003 0004 divās zemes vienībās, atdalot zemes vienības
daļu aptuveni 0,16 ha platībā (atdalāmās zemes vienības platība tiks precizēta veicot
zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu), atbilstoši VZD Latgales reģionālās nodaļas
19.12.2012. Zemes vienības sadales projektam (nekustams īpašums „Robežmājas”
z.v. kad. apz. 6896 003 0004).
2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601).
48.

Par nekustamā īpašuma „Sala” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6896
006 0027 sadalīšanu
Zilupes novada domē saņemts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas
pilnvarotā pārstāvja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridiskā adrese:
Brīvības iela 224, Rīga, 2013.gada 24.janvāra iesniegums ( reģ. 24.01.2013., Nr.183)
ar lūgumu atļaut sadalīt vairākus Zilupes novada pašvaldības teritorijā ietilpstošos
nekustamā īpašuma objektus- valsts robežjoslai piegulošās zemes vienības, lai
nodrošinātu valsts robežjoslu 12 m platumā visā Zilupes novada pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un
Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas
Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas,
pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu
paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 apakšpunktu, Latvijas Republikas un
Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru platumā skaitot no
robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts robežas
joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas.
Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2012.gada 18. decembra slēdzienā Nr. 2-03.1-L/5427 „Par atsavināmo zemes platību
no Zilupes novada Zaļesjes pagasta nekustamā īpašuma „Sala” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6896 006 0027” ar tam pievienoto Pielikumu slēdzienam par
zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par zemes atsavināšanu ir
konstatēts, ka no nekustamā īpašuma „Sala” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6896 006 0027 atsavināma zeme 0,11 ha platībā tās pievienošanai valsts robežjoslas
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 006 0100 (atsavināmās zemes vienības
platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu).
Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās zemes platības
atdalīšanu, zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts

Zemes dienesta 2012. gada 18.decembra Zemes vienības sadales projektu ( īpašums
„Sala” z.v. kad. apz. 6896 006 0027).
Iesniegumā ir ieteikums atdalāmajai zemes vienības daļai noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi, pamatojoties uz esošajai zemes vienībai noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma
II nodaļas 8. panta noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu
lēmumu par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu,
institūcijai ir tiesības bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt
projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.
Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6896 006 0027
sadales lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta
otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 „Noteikumi
par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī
pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un
informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru
kabineta .2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes
vienību Ludzas rajona Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes,
Salnavas un Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Administratīvā procesa
likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Sala” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6896 006 0027 divās zemes vienībās, atdalot zemes vienības daļu aptuveni
0,11 ha platībā (atdalāmās zemes vienības platība tiks precizēta veicot zemes vienības
kadastrālo uzmērīšanu), atbilstoši VZD Latgales reģionālās nodaļas 18.12.2012. Zemes
vienības sadales projektam (nekustams īpašums „Sala” z.v. kad. apz. 6896 006 0027).
2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
0201 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
3. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601).
49.

Par nekustamā īpašuma „Sauleskalni” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6896 003 0001 sadalīšanu
Zilupes novada domē saņemts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas
pilnvarotā pārstāvja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridiskā adrese:
Brīvības iela 224, Rīga, 2013.gada 24.janvāra iesniegums ( reģ. 24.01.2013., Nr.183)
ar lūgumu atļaut sadalīt vairākus Zilupes novada pašvaldības teritorijā ietilpstošos
nekustamā īpašuma objektus- valsts robežjoslai piegulošās zemes vienības, lai
nodrošinātu valsts robežjoslu 12 m platumā visā Zilupes novada pašvaldības teritorijā.

Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un
Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas
Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas,
pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu
paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 apakšpunktu, Latvijas Republikas un
Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru platumā skaitot no
robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts robežas
joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas.
Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2012.gada 19. decembra slēdzienā Nr. 2-03.1-L/5446 „Par atsavināmo zemes platību
no Zilupes novada Zaļesjes pagasta nekustamā īpašuma „Sauleskalni” zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 6896 003 0001” ar tam pievienoto Pielikumu slēdzienam par
zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par zemes atsavināšanu ir
konstatēts, ka no nekustamā īpašuma „Sauleskalni” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6896 003 0001 atsavināma zeme 0,03 ha platībā tās pievienošanai valsts
robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 003 0164 (atsavināmās
zemes vienības platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu).
Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās zemes platības
atdalīšanu, zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts
Zemes dienesta 2012. gada 19.decembra Zemes vienības sadales projektu ( īpašums
„Sauleskalni” z.v. kad. apz. 6896 003 0001).
Iesniegumā ir ieteikums atdalāmajai zemes vienības daļai noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi, pamatojoties uz esošajai zemes vienībai noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma
II nodaļas 8. panta noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu
lēmumu par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu,
institūcijai ir tiesības bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt
projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.
Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6896 003 0001
sadales lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta
otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 „Noteikumi
par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī
pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un
informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru
kabineta .2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes
vienību Ludzas rajona Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes,
Salnavas un Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Administratīvā procesa
likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Sauleskalni” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6896 003 0001 divās zemes vienībās, atdalot zemes vienības daļu aptuveni
0,03 ha platībā (atdalāmās zemes vienības platība tiks precizēta veicot zemes vienības

kadastrālo uzmērīšanu), atbilstoši VZD Latgales reģionālās nodaļas 19.12.2012. Zemes
vienības sadales projektam (nekustams īpašums „Sauleskalni” z.v. kad. apz. 6896 003
0001).
2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601).
50.

Par nekustamā īpašuma „Saulesstari” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6896 006 0081 sadalīšanu
Zilupes novada domē saņemts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas
pilnvarotā pārstāvja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridiskā adrese:
Brīvības iela 224, Rīga, 2013.gada 24.janvāra iesniegums ( reģ. 24.01.2013., Nr.183)
ar lūgumu atļaut sadalīt vairākus Zilupes novada pašvaldības teritorijā ietilpstošos
nekustamā īpašuma objektus- valsts robežjoslai piegulošās zemes vienības, lai
nodrošinātu valsts robežjoslu 12 m platumā visā Zilupes novada pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un
Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas
Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas,
pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu
paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 apakšpunktu, Latvijas Republikas un
Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru platumā skaitot no
robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts robežas
joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas.
Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2012.gada 18. decembra slēdzienā Nr. 2-03.1-L/5428 „Par atsavināmo zemes platību
no Zilupes novada Zaļesjes pagasta nekustamā īpašuma „Saulesstari” zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 6896 006 0081” ar tam pievienoto Pielikumu slēdzienam par
zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par zemes atsavināšanu ir
konstatēts, ka no nekustamā īpašuma „Saulesstari” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6896 006 0081 atsavināma zeme 0,0010 ha platībā tās pievienošanai
valsts robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 006 0100
(atsavināmās zemes vienības platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu).
Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās zemes platības
atdalīšanu, zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts
Zemes dienesta 2012. gada 18.decembra Zemes vienības sadales projektu ( īpašums
„Saulesstari” z.v. kad. apz. 6896 006 0081).
Iesniegumā ir ieteikums atdalāmajai zemes vienības daļai noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi, pamatojoties uz esošajai zemes vienībai noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma
II nodaļas 8. panta noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu
lēmumu par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu,
institūcijai ir tiesības bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt
projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.

Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6896 006 0081
sadales lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta
otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 „Noteikumi
par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī
pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un
informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru
kabineta .2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes
vienību Ludzas rajona Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes,
Salnavas un Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Administratīvā procesa
likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Saulesstari” zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 6896 006 0081 divās zemes vienībās, atdalot zemes vienības
daļu aptuveni 0,0010 ha platībā (atdalāmās zemes vienības platība tiks precizēta
veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu), atbilstoši VZD Latgales reģionālās
nodaļas 18.12.2012. Zemes vienības sadales projektam (nekustams īpašums
„Saulesstari” z.v. kad. apz. 6896 006 0081).
2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601).
51.

Par nekustamā īpašuma „Terehovas robežkontroles punkts” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6896 006 0026 sadalīšanu
Zilupes novada domē saņemts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas
pilnvarotā pārstāvja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridiskā adrese:
Brīvības iela 224, Rīga, 2013.gada 24.janvāra iesniegums ( reģ. 24.01.2013., Nr.183)
ar lūgumu atļaut sadalīt vairākus Zilupes novada pašvaldības teritorijā ietilpstošos
nekustamā īpašuma objektus- valsts robežjoslai piegulošās zemes vienības, lai
nodrošinātu valsts robežjoslu 12 m platumā visā Zilupes novada pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un
Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas
Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas,
pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu
paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 apakšpunktu, Latvijas Republikas un
Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru platumā skaitot no
robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts robežas
joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas.

Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2012.gada 18. decembra slēdzienā Nr. 2-03.1-L/5430 „Par atsavināmo zemes platību
no Zilupes novada Zaļesjes pagasta nekustamā īpašuma „Terehovas robežkontroles
punkts” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6896 006 0026” ar tam pievienoto
Pielikumu slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un priekšlikumam par zemes
atsavināšanu ir konstatēts, ka no nekustamā īpašuma „Terehovas robežkontroles
punkts” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6896 006 0026 atsavināma zeme 0,02
ha platībā tās pievienošanai valsts robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
6896 006 0100 (atsavināmās zemes vienības platība tikts precizēta, veicot kadastrālo
uzmērīšanu).
Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās zemes platības
atdalīšanu, zemes vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts
Zemes dienesta 2012. gada 18.decembra Zemes vienības sadales projektu ( īpašums
„Terehovas robežkontroles punkts” z.v. kad. apz. 6896 006 0026).
Iesniegumā ir ieteikums atdalāmajai zemes vienības daļai noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi, pamatojoties uz esošajai zemes vienībai noteikto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma
II nodaļas 8. panta noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu
lēmumu par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu,
institūcijai ir tiesības bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt
projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus.
Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6896 006 0026
sadales lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanas likuma 8. pantu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta
otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 „Noteikumi
par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī
pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un
informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru
kabineta .2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts robežas joslas zemes
vienību Ludzas rajona Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas, Pasienes,
Salnavas un Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Administratīvā procesa
likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Terehovas robežkontroles punkts” zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 6896 006 0026 divās zemes vienībās, atdalot zemes
vienības daļu aptuveni 0,02 ha platībā (atdalāmās zemes vienības platība tiks precizēta
veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu), atbilstoši VZD Latgales reģionālās
nodaļas 18.12.2012. Zemes vienības sadales projektam (nekustams īpašums „Terehovas
robežkontroles punkts” z.v. kad. apz. 6896 006 0026).
2. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
0903 – valsts un pašvaldību iestāžu apbūve.
3. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot

Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601).

4§
Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas īpašumu apsaimniekotāja SIA
„Pastorāts” iesnieguma izskatīšana
Ziņo M.Meikšāne
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas
(turpmāk tekstā – LELB) Īpašumu apsaimniekotāja SIA „Pastorāts” 28.01.2013.
iesniegumu Nr. P/18-43 Par LELB īpašumu Zaļesjes pagastā. Iesniegumā tika
norādīts, ka LELB ir pilnvarojusi SIA „Pastorāts” veikt LELB nekustamo īpašumu
pārvaldīšanu. Saskaņā ar likuma „Par nekustamo īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas
4.punktu, ar nekustamo īpašuma nodokli neapliek reliģisko organizāciju nekustamo
īpašumu, kuru neizmanto saimnieciskajā darbībā.
SIA „Pastorāts” augstāk norādītājā vēstulē informē, ka LELB īpašumā „Pastori”
(kadastra apzīmējums 6896 005 0046), kas atrodas Zaļesjes pagastā, nav paredzēts
veikt saimniecisko darbību.
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamo īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas
4.punktu,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1.Neaplikt nekustamo īpašumu „Pastori” ar kadastra apzīmējumu 6896 005 0046 ar
nekustamo īpašuma nodokli.
5§
Par Zilupes novada pašvaldības autonomu funkciju deleģēšanu
Lēmuma projektu sagatavoja E.TIMOŠKĀNS
Izskatot jautājumu par Zilupes novada pašvaldības autonomo funkciju
deleģēšanu
tika konstatēts, saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 7.punktu
pašvaldībai ir autonomās funkcijas nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību
(sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli
mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu
un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un
audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.) un sociālās
palīdzības sniegšanai Zilupes novada pašvaldībā ir izveidota SIA „Zilupes veselības
un sociālās aprūpes centrs”, kas sniedz sociālās aprūpes pakalpojumus iedzīvotājiem
Zilupes novadā, kas ir pašvaldības kapitālsabiedrība ar 100% pašvaldības kapitāla
ieguldījumu,
bet ar kapitālsabiedrībām nav panākta vienošanās par pašvaldības funkciju
deleģēšanu,
ņemot vērā to, ka saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 3.panta 7.punktu, kas
nosaka, kā Likuma piemērošanas izņēmumu - tādas institūcijas veiktajiem

pakalpojumiem, kura atrodas pilnīgā pasūtītāja kontrolē un kura galvenokārt ...
sniedz pakalpojumus pasūtītājam
pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. un 2. punktiem, un 7.punktu un 21.panta
divdesmit trešo punktu,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Deleģēt sociālās palīdzības (sociālās aprūpes) funkcijas Zilupes novadā SIA
„Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs”.
2. Zilupes novada pašvaldības atbildīgām amatpersonām sagatavot un parakstīt
attiecīgus līgumus.
6§
Par precizējumiem Zilupes novada pašvaldības domes 31.01.2013. lēmumā
(protokols Nr.1, 11§) „Par bezcerīgo parādu norakstīšanu”
Sakarā ar to, ka ir radušās pašvaldības domes 31.01.2013.protokols Nr.1, 11§
lēmuma neprecizitātes, Zilupes novada pašvaldības dome,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Veikt precizējumus pašvaldības domes 31.01.2013. protokols 1,11§ lēmuma
„Pasienes pagasta pārvaldes vadītājas S.Marčenokas iesnieguma „Par bezcerīgo
parādu norakstīšanu” izskatīšana”:
1. Dzēst vārdkopu - Nekustamā īpašuma nodoklis, aizvietojot ar vārdkopu
Zemes nomas maksa.
2. Dzēst - Par pašvaldībām 21.panta 27 punktu un likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, aizvietojot ar - Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
3.panta 1.punktu.
3. Pievienot– nomas maksas parāda summas nav lielas, un mantinieku
noskaidrošanas, to informēšanas par stāšanos mantojumā iespējas un
parādu piedziņas piespiedu kārtība no mantiniekiem izdevumi pārsniegs
parāda summas.
Precizētais lēmums pielikumā.
7§
Vadītāju iesniegumu izskatīšana
Ziņo O.Agafonovs
1.
Izskatot jautājumu par ikgadējo apmaksājamo atvaļinājumu piešķiršanu
Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam Vitālijam Vaļdenam
pamatojoties uz Darba likuma 149.panta pirmo daļu, 150.panta pirmo un otru daļas,
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta
pirmo daļu, kā arī 2011.gada 25.novembrī apstiprinātā Zilupes novada pašvaldības
Darba samaksas un sociālo garantiju Nolikuma 12.1.4.punktu, Zilupes novada
pašvaldības dome

atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti (O.Agafonovs, S.Fenčenko, N.Jefimovs,
V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko,
S.Vanzovičs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada dome nolemj:
1.Piešķirt Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam
Vitālijam Vaļdenam ikgadējo apmaksājamo atvaļinājumu no 01.03.2013.g. līdz
28.03.2013.g., uz četrām kalendārām nedēļām par nostrādāto laika periodu no
21.03.2012.g. līdz 20.03.2013.g.
2. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam
Vitālijam Vaļdenam papildatvaļinājumu pie ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma 7
(septiņas) kalendārās dienas no 02.04.2013.g. līdz 09.04.2013.g.
2.
Zilupes pašvaldības dome izskatīja Zilupes novada pašvaldības tūrisma organizatores
Ilgas Ivanovas 04.02.2013. iesniegumu Nr.31, kurā I.Ivanova lūdz apstiprināt benzīna
normu, sakarā ar Patapinājuma līguma uz vieglo automašīnu FORD ESKORD, Reģ.
Nr.FN1981, slēgšanu, kas tiek izmantota darba vajadzībām:
Ziemas periodā 9 l uz 100 km;
Vasaras periodā 8 l uz 100 km.
Izvērtējot situāciju, Zilupes novada pašvaldības dome
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Apstiprināt benzīna normu, sakarā ar Patapinājuma līguma uz vieglo automašīnu,
FORD ESKORD, Reģ. Nr.FN1981, slēgšanu, kas tiek izmantota darba vajadzībām:
Ziemas periodā 9 l uz 100 km;
Vasaras periodā 8 l uz 100 km.
3.
Zilupes pašvaldības dome izskatīja Lauderu pagasta pārvaldes vadītājas Vijas
Kudrjašovas 27.02.2013. iesniegumu Nr.55, kurā tika lūgts atļaut ierobežot smaga
(virs 5t) autotransporta kustību ceļos pavasara šķīdoņa laikā.
Izvērtējot situāciju Zilupes novada pašvaldības dome
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Ierobežot smaga (virs 5t) autotransporta kustību visos pašvaldības ceļos
pavasara šķīdoņa laikā, uzstādot ierobežojuma zīmes.
3.
Ziņo A.Borsuks
Īstenojot Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" aktivitāte “Iekārtu, tehnikas,
aprīkojuma, informāciju tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un
uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un
interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas

aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros projektu „Zilupes
vidusskolas sporta zāles materiāltehniskās bāzes pilnveidošana”, Zilupes vidusskolā
tika iegādāti un uzstādīti sporta trenažieri. Saskaņā ar projekta realizācijai izvirzītām
prasībām, pēc trenažieru iegādes un uzstādīšanas, pasūtītājam – Zilupes novada
pašvaldībai uz 6 (sešu) mēnešu laika periodu jāpieņem darbā kvalificēts speciālists –
treneris, sporta treniņu organizācijai un vadīšanai ar sporta trenažieriem. Projekta
ietvaros ir noteikts atalgojums trenerim LVL 442,62 par visu periodu, kas katru
mēnesi sastāda LVL 73,77.
Zilupes vidusskolā par sporta nodarbību pasniedzēju strādā Sergejs Fenčenko,
kurš arī varētu papildus saviem darba pienākumiem uzņemties arī trenera trenažieru
zālē pienākumus, saņemot par to projekta ietvaros paredzēto atalgojumu. Zilupes
novada pašvaldībā 2013.gada 26.februārī S.Fenčenko iesniedza iesniegumu ar lūgumu
atļaut viņam pildīt trenera trenažieru zālē pienākumus.
Ņemot vērā augstākminēto, un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu un 21.panta pirmās daļas 13.punktu un
23. punktu un 27.punktu un Darba likuma 44.panta pirmās daļas 2.punktu, un
65.pantu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 14.panta pirmo daļu, Zilupes novada pašvaldības dome
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Uzdod Sergejam Fenčenko, p.k.XXXXX, papildus Zilupes vidusskolas sporta
pasniedzēja pienākumiem pildīt trenera pienākumus Zilupes vidusskolā trenažieru
zālē saskaņā ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda īstenoto projektu
„Zilupes vidusskolas sporta zāles materiāltehniskās bāzes pilnveidošana” no
2013.gada 1.marta līdz 2013.gada 30.augustam, izdarot attiecīgus papildinājumus
S.Fenčenko darba līguma ar Zilupes vidusskolu.
2. Noteikt piemaksu S.Fenčenko par papildus darbu LVL 73,77 pie pamatalgas
Zilupes vidusskolā.
4.
Lēmumu projektu sagatavoja E.Timoškāns
Izskatot SIA „Zilupes LTD” valdes locekļa Valērija Fitisova iesniegumu par
atļauju iegādāties uzņēmuma vajadzībām automašīnu PEUGEOT 406, reģistrācijas
Nr.FL878, izlaiduma gads 1995,
ņemot vērā to, ka Zilupes novada pašvaldība ir SIA „Zilupes LTD” 100 %
daļu turētājs, un autoparka atjaunošana ir nepieciešama, lai uzlabotu iedzīvotājiem
komunālo pakalpojumu kvalitāti,
pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un
kapitālsabiedrībām” 14.panta pirmo daļu un 48.panta pirmās daļas 12.punktu, kā arī
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. Punktu, un 21.panta pirmās daļas
23. un 27.punktiem, 41.panta pirmās daļas 3.punktu,
Zilupes novada pašvaldības dome atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs,
V.Vaļdens, S.Fenčenko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova,
M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Atļaut SIA „Zilupes LTD” nopirkt automašīnu PEUGEOT 406,
reģistrācijas Nr.FL878, izlaiduma gads 1995;
2. Lēmumu paziņot SIA „Zilupes LTD”.

8§
Par precizējumiem Zilupes novada pašvaldības domes 31.01.2013. lēmumā
(protokols Nr.1, 17§, 3.punkts) „Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas
līguma noslēgšanu’
Ziņo B.ČEBOTARE
Sakarā ar to, ka ir radušās pašvaldības domes 31.01.2013.protokols Nr.1, 17§
lēmuma neprecizitātes, Zilupes novada pašvaldības dome,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Veikt precizējumus pašvaldības domes 31.01.2013. protokols 1,17§ lēmuma „Par
zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu”:
1. Dzēst kadastra apzīmējumus – 6817 003 0387, 6817 003 0387 002, 6817 003
0387 001, aizvietojot ar kadastra apzīmējumiem 6817 003 0341, 6817 003
0341 002, 6817 003 0341 003.
2. Dzēst no lēmuma „Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma
noslēgšanu” otrā punkta vārdkopu – 10% apmērā no Valsts zemes dienesta
noteiktās zemesgabala kadastrā vērtības uz 2013.gada 1.februāri, tas ir
LVL 189,00 (viens simts astoņdesmit deviņi lati 00 santīmi) gadā, ieskatot
pievienotās vērtības nodokli, aizvietojot ar vārdiem – LVL 20,00 (divdesmit
lati 00 santīmi) gadā.
Precizētais lēmums pielikumā.
9§
Par Zilupes novada domes lēmuma atcelšanu daļā par nekustamā īpašuma nodokļa
parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā no
Māra Āboliņa, Aināra Puidas, Helēnas Čaupenokas, Alda Kindzuļa un
Vitālija Pumpiša, Aleksandra Devjatņikova, Gatia Saknīša, Jazepa Karelova,
Valda Upenieka, Viktora Dolgovska, Viktora Ivanova, Valentīnas Serjakovas,
Alekseja Šipčenoka, Ivana Ameļko, Vladimira Baranovskis
Lēmuma projektu sagatavoja E.TIMOŠKĀNS
2013.gada 31.janvārī Zilupes novada dome pieņēma lēmumu (protokols Nr.1, 23§)
piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustāmā īpašuma nodokļu parādus no Zilupes novada
pašvaldībā reģistrēto nekustāmo īpašumu īpašniekiem (kopskaitā 23). Noformējot lēmuma
izpildes dokumentus to iesniegšanai Zvērinātajiem tiesu izpildītājiem, tika konstatēts:
1) ka lēmums par bezstrīdus kārtībā nekustāmā īpašuma nodokļa parādu piedziņu attiecībā
uz Māri Āboliņu p.k.XXXXX, Aināra Puidu p.k. XXXXX, Helēnu Čaupenoku p.k.
XXXXX Zilupes novada domē bija pieņemts 2012.gad 24.aprīļa domes sēdē (protokols
Nr.6, 24§) un lēmums izpildei jau ir nosūtīts Zvērinātajiem tiesu izpildītājiem;
2) zemes īpašums par kuru nekustāmā īpašuma nodokļu paziņojumi tika sūtīti Aldim
Kindzulim p.k. XXXXX faktiski pieder citai personai, kurai arī nodokļu parāda summa
pilnā apmērā ir maksājama;
3) brīdinājumi nodokļu parādniekiem: Vitālijs Pumpišs p.k. XXXXX, Aleksandrs
Devjatņikovs p.k. XXXXX, Gatis Saknītis p.k. XXXXX, Jazeps Karelovs p.k. XXXXX,
Valdis Upenieks p.k. XXXXX, Viktors Dolgovskis p.k. XXXXX, Viktors Ivanovs p.k.
XXXXX, Valentīna Serjakova p.k. XXXXX, Aleksejs Šipčenoks p.k. XXXXX, Ivans
Ameļko p.k. XXXXX, Vladimirs Baranovskis p.k. XXXXX nav noformēti atbilstoši

Administratīvā procesa likuma 361.panta ceturtās daļas prasībām, tieši, paziņojuma teksts
nesatur brīdinājumu par nodokļu administrācijas rīcību piedzīt nodokļu parādus bezstrīdus
kārtībā iekavēto nodokļu maksājumu nenomaksāšanas gadījumā, līdz ar to nevar izskatīt,
ka izpildīti visi priekšnosacījumu nokavēto nodokļu maksājumu piedzīšanai bezstrīdus
kārtībā.
Ņemot vērā augstākminēto un vadoties no Administratīvā procesa likuma 361.panta
ceturtās daļas, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 41.panta
pirmās daļas 4.punktu
Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR –11 deputāti
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko,
T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atcelt Zilupes novada domes 2013.gada 31.janvāra lēmumu (protokols Nr.1, 23§) daļā
par par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā no Māra Āboliņa,
Aināra Puidas, Helēnas Čaupenokas, Alda Kindzuļa, un Vitālija Pumpiša, Aleksandra
Devjatņikova, Gatia Saknīša, Jazepa Karelova, Valda Upenieka, Viktora Dolgovska,
Viktora Ivanova, Valentīnas Serjakovas, Alekseja Šipčenoka, Ivana Ameļko, Vladimira
Baranovskis.
2. Uzdot atbildīgām amatpersonām nosūtīt paziņojumus par nodokļu parādiem to
īpašniekam par nekustāmo īpašumu, par ko tika piemērota parādu piedziņa A.Kindzulim.
3.Uzdot atbildīgām amatpersonām nosūtīt Vitālijam Pumpišam, Aleksandram
Devjatņikovam, Gatim Saknītim, Jazepam Karelovam, Valdim Upeniekam, Viktoram
Dolgovskim, Viktoram Ivanovam, Valentīnai Serjakovai, Aleksejma Šipčenoko, Ivanam
Ameļko un Vladimiram Baranovskis nosūtīt atkārtotus paziņojumus atbilstoši
Administratīvā procesa likuma 361.panta prasībām.
3.Kavēto nodokļu maksājumu nenomaksāšanas gadījumā virzīt jautājumu izskatīšanai
Zilupes novada domei.
10§
Par dzīvojamās platības piešķiršanu un dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu
Lēmuma projektu sagatavoja L.AĻBREHTE
1.
Pamatojoties uz 1993.gada 16.februāra likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri”, 06.12.2001.
likumu ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.pantu un 27.01.2011.
Zilupes novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.11 ,,Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā Zilupes novadā”,
Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR –11 deputāti
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko,
T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Piešķirt dzīvokli, kas atrodas pēc adreses XXXXX, Zilupe, Zilupes nov., Olgai
Adamovičai, personas kods XXXXX, no 01.03.2013.
2. SIA ,,Zilupes LTD” noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar O.Adamoviču uz
nenoteiktu laiku. Gadījumā, ja personas vainas dēļ īres līgums netiek noslēgts
viena mēneša laikā, persona zaudē īres tiesības.
3. Lēmumu izsūtīt O.Adamovičai uz adresi XXXXX, Zilupe, Zilupes nov., vai
izsniegt personīgi.
(lēmums pielikumā)

2.
Pamatojoties uz 1993.gada 16.februāra likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri”, 06.12.2001.
likumu ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.pantu un 27.01.2011.
Zilupes novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.11 ,,Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā Zilupes novadā”,
Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR –11 deputāti
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko,
T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. Piešķirt dzīvojamo platību 28,4 m2, kas atrodas pēc adreses ,,XXXXX”, Pasiene,
Pasienes pag., Zilupes nov., Aivaram Bricim, personas kods XXXXX, no
01.03.2013.
2. S.Marčenokai noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar A.Brici uz nenoteiktu laiku.
Gadījumā, ja personas vainas dēļ īres līgums netiek noslēgts viena mēneša laikā,
persona zaudē īres tiesības.
3. Lēmumu izsūtīt A.Bricim uz adresi ,,XXXXX”, Šuškova, Pasienes pag., Zilupes
nov., vai izsniegt personīgi.
(lēmums pielikumā)

11§
Par adrešu maiņu vai dzēšanu Zilupes novadā
Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Ministru
kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1269 “Adresācijas sistēmas
noteikumi”, Zilupes novada pašvaldības dome,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Dzēst adresi no VARIS: „Figurka”, Figurka, Lauderu pag., Zilupes nov.,
LV-5722, (kods 104805102).
2. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884 008 0011 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi „Dzilna”, Guzenki, Pasienes pag., Zilupes nov.
(kods 104721464) uz adresi „Dzilna 1”, Guzenki, Pasienes pag., Zilupes nov.

12§
Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu
Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS
Izskatot Tatjanas Grišuļonokas, dzīvo XXXXX, Ludzas nov., 11.02.2013.g.
iesniegumu, reģ. 19.02.2013. ar Nr.139, par zemes gabala 4,7 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6896 005 0249 Zaļesjes pag., Zilupes nov. piešķiršanu nomā.
Ar Zilupes novada domes sēdes 2009.gada 25.marta lēmumu (protokols
Nr.5.4.§) tika izbeigtas lietošanas tiesības Pjotram Grišuļonokam uz zemes gabalu 4,7
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 005 0249 Zaļesjes pag., Zilupes nov.
Zilupes novada pašvaldība 2009.gada 30.aprīlī noslēdza lauku apvidus zemes nomas

līgumu ar Pjotru Grišuļonoku par zemes gabalu 4,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6896 005 0249 Zaļesjes pag., Zilupes nov. Pjotrs Grišuļonoks miris 2012.gada
21.oktobrī.
Latvijas Republikas likuma „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 zemesgrāmatā
ierakstāma, neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
25.panta 21 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi.
Ar Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 28.maija lēmumu (protokols
Nr.7.14.§) 5.punktu tika atzīts, ka zemes gabals 4,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6896 005 0249 Zaļesjes pag., Zilupes nov. ir piekrītošs Zilupes novada pašvaldībai.
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts un pašvaldību zemes nomu” 3.daļas 18.3.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta
otrajā daļā minētais lēmums par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī
tad, kad neapbūvēta zemesgabala iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala
iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos
noteiktos nodokļus.
Pamatojoties uz Likuma par pašvaldībām 14.panta pirmās daļas 2.punktu, un
21.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735
„Noteikumi par valsts un pašvaldību zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu, Zilupes
novada pašvaldības dome,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Piešķirt Tatjanai Grišuļonokai, personas kods XXXXX, nomā zemes
gabalu 4,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 005 0249 Zaļesjes pag., Zilupes
nov. ar 2013.gada 1.martu.
3. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Tatjanu Grišuļonoku, personas kods
XXXXX, par zemes gabalu 4,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 005 0249
Zaļesjes pag., Zilupes nov. termiņā no 2013.gada 1.marta līdz 2023.gada
29.februārim.
4. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības.
5. Uzdot Zilupes novada pašvaldības juridiskai nodaļai sagatavot zemes
nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja
vietniekam V.Vaļdenam.
13§
Par ciema statusa izslēgšanu no valsts adrešu reģistra Zilupes novada Lauderu
pagastā
Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likums” 11 panta pirmo daļu, Zilupes novada pašvaldības dome,

atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Izslēgt un likvidēt ciemu Grižovka, Lauderu pag., Zilupes nov. (kods
100151100).
2. Izslēgt un likvidēt ciemu Visti, Lauderu pag., Zilupes nov. (kods
100150984).
14§
Par Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 3.aprīļa lēmuma (protokols Nr.4,23§)
„Par zemes gabalu nodošanu rezerves zemes fondā” 7.punkta atcelšanu un zemes
vienības atzīšanu par piekrītošu Zilupes novada pašvaldībai
Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS
Ar Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 3.aprīļa lēmuma (protokols
Nr.4.23.§) 7.punktu zemes gabals 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002
0154 „Domas”, Lauderu pag., Zilupes nov. tika nodots rezerves zemes fondā.
Lauderu pagasta pašvaldība 2009.gada 9.jūnijā noslēdza lauku apvidus zemes
nomas līgumu Nr.1-2009 ar Rimmu Kravčenko par zemes vienībām 1,3 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6864 002 0154 un 0,07 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864
002 0298 „Domas”, Lauderu pag., Zilupes nov., bet nebija iesniegusi Valsts zemes
dienestam reģistrēt Lauderu pagasta Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā. Līdz ar to ir nepieciešams atcelt Zilupes novada domes sēdes 2012.gada
3.aprīļa lēmuma (protokols Nr.4.23.§) „Par zemes gabalu nodošanu rezerves zemes
fondā” 7 punktu (par zemes gabala 1.3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002
0154 „Domas”, Lauderu pag., Zilupes nov. nodošanu rezerves zemes fondā).
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.
Latvijas Republikas likums „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” grozījumu 3.panta piektās daļas 2.punkts
nosaka, ka neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
21 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi.
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.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” 25.panta 21 daļu,
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” grozījumu 3.panta piektās daļas 2.punktu un 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, Zilupes novada pašvaldības dome,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atcelt Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 3.aprīļa lēmuma (protokols
Nr.4.23.§) „Par zemes gabalu nodošanu zemes reserves fondā” 7 punktu (par zemes
gabala 1.3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002 0154 „Domas”, Lauderu pag.,
Zilupes nov. nodošanu rezerves zemes fondā).
2. Saskaņā ar Ludzas rajona Lauderu pagasta pašvaldības 2009.gada 9.jūnija
noslēgto lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumu Nr.1-2009, zemes vienība 1,1
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002 0154 „Domas”, Lauderu pag., Zilupes
nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
3. Lēmumu var pārsūdzēt, sūdzību iesniedzot Administratīvās rajona tiesas
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601).
4. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 6864 002 0154 pievienot Zilupes novada Lauderu pag. Valsts
Nekustāmā īpašuma Valsts kadastra informāciju sistēmā pie zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6864 002 0298.
15§
Par adrešu dzēšanu Zilupes pilsētā Zilupes novads
Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Ministru
kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi”
8., 19. un 21. punktam, Zilupes novada pašvaldības dome,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Likvidēt un izslēgt no Valsts adrešu reģistra adreses objektus Zilupes
novada Zilupes pilsētā atbilstoši pielikumam Nr.1 (1.lpp.).

16§
Par adrešu apstiprināšanu vai maiņu Zilupes pilsētā, Zilupes novads
Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1269
“Adresācijas sistēmas noteikumi” 8., 19. un 21. punktam, Zilupes novada pašvaldības
dome,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Apstiprināt ēkām ar kadastra apzīmējumiem 6817 001 0180 001, 002, 003,
004 un 005 adresi Stacijas iela 2, Zilupe, Zilupes nov..
2. Atcelt Zilupes novada domes 31.01.2013. lēmuma (sēdes protokols Nr.1,
14.) punktu par adreses maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
68170010124 no Stacijas iela 2, Zilupe, Zilupes novads (kods 102187143) uz
Dzelzceļa iela 1, Zilupe, Zilupes novads.
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68170020073 un ar to funkcionāli
saistītām ēkām apstiprināt adresi Dārza iela 6, Zilupe, Zilupes novads, (kods
10147756).
4. Precizēt pierakstu Zilupes novada domes 31.01.2013. lēmuma (sēdes
protokols Nr.1, 14.) punktu par adreses maiņu zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 68170020028 no Dārza iela 8, Zilupe, Zilupes novads, (kods
101427772) uz Dārza iela 6A, Zilupe, Zilupes novads.
5. Atcelt Zilupes novada domes 31.01.2013. lēmuma (sēdes protokols Nr.1, 14.)
punktu par adreses maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68170020027 no
Dārza iela 4, Zilupe, Zilupes novads (kods 101427731) uz Dārza iela 4A, Zilupe,
Zilupes novads.
6. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68170020027 un ar to funkcionāli
saistītām ēkām mainīt adresi no Dārza iela 4A, Zilupe, Zilupes novads (kods
101427731) uz adresi Dārza iela 4, Zilupe, Zilupes novads.
7. Apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68170020339
apstiprināt adresi Dārza iela 4A, Zilupe, Zilupes novads, (kods 106393600).
8. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68170030067 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi Pārupes iela 9, Zilupe, Zilupes novads, (kods
101429591).
9. Atcelt Zilupes novada domes 31.01.2013. lēmuma (sēdes protokols Nr.1, 14.)
punktu par adreses maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68170030067 no
Pārupes iela 9, Zilupe, Zilupes novads (kods 101429591) uz Pārupes iela 11, Zilupe,
Zilupes novads.

17§
Par zemes vienības atdalīšanu no nekustāmā īpašuma un īpašuma nosaukumu
piešķiršanu
Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS
Izskatot Lidijas Murtazajevas, dzīvo XXXXX, Rīgā, un SIA „Zviedrijas meža
fondi”, juridiskā adrese Lāčplēša ielā 112 dz.55, Rīgā, pilnvarotās personas Sintijas
Batkovskas (pamats 2013.gada 3.janvāra pilnvara ar Nr.03/01/2013 un 2013.gada

29.janvāra pirkuma līguma 5.3.punkts), 20.02.2013.g. iesniegumu, reģ. 22.02.2013. ar
Nr.52, par zemes vienības 14,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 008 0063
atdalīšanu no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 6884 008 0147 „Milzmežs”,
Pasienes pag., Zilupes nov. un īpašuma nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 6884 008 0063 „Milzmežmala”, Pasienes pag., Zilupes nov..
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi”, Zilupes novada pašvaldības
dome,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Piekrist, ka Lidija Murtazajeva, personas kods XXXXX un SIA
„Zviedrijas meža fondi”, reģistrācijas numurs 40103327773, atdala zemes vienību
14,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 008 0063 no nekustāmā īpašuma ar
kadastra numuru 6884 008 0147 „Milzmežs”, Pasienes pag., Zilupes nov..
2. Piešķirt nekustamam īpašumam, kurš sastāv no zemes vienības 14,7 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 008 0063, īpašuma nosaukumu „Milzmežmala”,
Pasienes pag., Zilupes nov.
18§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parādiem
Ziņo A.Agafonovs
1.
Izvērtējot iesniegto informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādiem
Zilupes novada Zaļesjes pagastā fiziskai personai Staņislavam Bondarenko p.k.
XXXXXX-XXXXX tika konstatēts:
Staņislavam Bondarenko bija piešķirta lietošanā Zilupes novada pašvaldībai
piederošā ēka ar zemi ar kadastra numuru 6896-006-0094, par ko netika nomaksāts
nekustamā īpašuma nodoklis LVL 23,82 apmērā. Staņislavs Bondarenko miris
2004.gadā. Mantinieki nav pieteikušies.
Pamatojoties Par pašvaldībām 21.panta 27 punktu un likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 15.12.2009.g.
noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”
99.punktu, un 100.punktu, atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti (O.Agafonovs,
V.Vaļdens, S.Fenčenko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova,
M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET - nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1.Dzēst Staņislavam Bondarenko īpašuma nodokļa parādu LVL 23,82 apmērā.
2.
Izvērtējot iesniegto informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādiem
Zilupes novada Zilupes pilsētā fiziskai personai Broņilsavai Ševcovai
p.k.
XXXXXX-XXXXX tika konstatēts:
Broņilsavai Ševcovai bija piešķirta lietošanā Zilupes novada pašvaldībai
piederošā ēka ar zemi ar kadastra numuru 6817-003-0114, par ko netika nomaksāts
nekustamā īpašuma nodoklis LVL 20,85 apmērā. Broņislava Ševcova mirusi
2005.gadā. Mantinieki nav pieteikušies.

Pamatojoties Par pašvaldībām 21.panta 27 punktu un likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 15.12.2009.g.
noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”
99.punktu, un 100.punktu, Zilupes novada pašvaldības dome atklāti balsojot: PAR 11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, N.Jefimovs, V.Ņikitins,
L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko, S.Vanzovičs),
PRET - nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1.Dzēst Broņislavai Ševcovai īpašuma nodokļa parādu LVL 20,85 apmērā.
3.
Izvērtējot iesniegto informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādiem
Zilupes novada Zilupes pilsētā fiziskai personai Emīlijai Bogomolai p.k. XXXXXXXXXXX tika konstatēts:
Emīlijai Bogomolai bija īpašumā ēka ar zemi ar kadastra numuru 6817-0030134, par ko netika nomaksāts nekustamā īpašuma nodoklis LVL 0,28 apmērā.
Broņislava Ševcova mirusi 2010.gadā. Mantinieki nav pieteikušies.
Pamatojoties Par pašvaldībām 21.panta 27 punktu un likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 15.12.2009.g.
noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”
99.punktu, un 100.punktu, Zilupes novada pašvaldības dome atklāti balsojot: PAR 11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, N.Jefimovs, V.Ņikitins,
L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko, S.Vanzovičs),
PRET - nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1.Dzēst Emīlijai Bogomolai īpašuma nodokļa parādu LVL 0,28 apmērā.
2. Noskaidrot potenciālos E.Bogomolai piederošā īpašuma mantiniekus un
informēt viņus par tiesībām stāties mantojumā.
3.Lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada pašvaldības izpilddirektoram
A.Borsukai.
4.
Izvērtējot iesniegto informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādiem
Zilupes novada Zilupes pilsētā fiziskai personai Ilmāram Mikučam p.k. XXXXXXXXXXX tika konstatēts:
Ilmāram Mikučam bija nodots lietošanā Zilupes novada pašvaldībai piederošs
īpašums dzīvoklis Zilupes pilsētā Lāčplēša ielā 4 ar kadastra numuru 6817-003-0036,
par ko netika nomaksāts nekustamā īpašuma nodoklis LVL 16,12 apmērā.
Noskaidrots, ka I.Mikučss kopš 28.12.2011.g. minētā adresē nedzīvo un deklarējis
savu dzīves vietu citā pašvaldībā.
Ņemot vērā to, ka parāda summa pašvaldības budžetam nav būtiska, un tās
piedzīšana radīs pašvaldības budžetam papildus izdevumus,
pamatojoties Par pašvaldībām 21.panta 27 punktu un likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 15.12.2009.g.
noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”
99.punktu, un 100.punktu, Zilupes novada pašvaldības dome atklāti balsojot: PAR 11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, N.Jefimovs, V.Ņikitins,
L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko, S.Vanzovičs),
PRET - nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1.Dzēst Ilmāram Mikučam īpašuma nodokļa parādu LVL 16,12 apmērā.

5.
Izvērtējot iesniegto informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādiem
Zilupes novada Zilupes pilsētā fiziskai personai Olgai Jegorovai p.k. XXXXXXXXXXX tika konstatēts:
Olgai Jegorovai bija nodota lietošanā Zilupes novada pašvaldībai piederoša
zeme ar kadastra numuru 6817-001-0031, par ko netika nomaksāts nekustamā
īpašuma nodoklis LVL 14,31 apmērā. Noskaidrots, ka Olga Jegorova mirusi.
Mantinieki nav pieteikušies.
Pamatojoties Par pašvaldībām 21.panta 27 punktu un likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 15.12.2009.g.
noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”
99.punktu, un 100.punktu, Zilupes novada pašvaldības dome atklāti balsojot: PAR 11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, N.Jefimovs, V.Ņikitins,
L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko, S.Vanzovičs),
PRET - nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1.Dzēst Olgai Jegorovai īpašuma nodokļa parādu LVL 14,31 apmērā.
2. Noskaidrot potenciālos O.Jegorovai piederošā īpašuma mantiniekus un
informēt viņus par tiesībām stāties mantojumā.
3.Lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada pašvaldības izpilddirektoram
A.Borsukai.
6.
Izvērtējot iesniegto informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādiem
Zilupes novada Pasienes pagastā fiziskai personai Voldemāram Skučam p.k.
XXXXXX-XXXXX tika konstatēts:
Voldemāram Skučam bija mantojumā iegūta zeme ar kadastra numuru 6884005-0030 par ko netika nomaksāts nekustamā īpašuma nodoklis LVL 89,57 Ls
apmērā. Zeme netika ierakstīta zemesgrāmatā. Voldemārs Skučs miris 2008.gadā.
Mantinieki nav pieteikušies.
Pamatojoties Par pašvaldībām 21.panta 27 punktu un likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 15.12.2009.g.
noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”
99.punktu, un 100.punktu, Zilupes novada pašvaldības dome atklāti balsojot: PAR 11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, N.Jefimovs, V.Ņikitins,
L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko, S.Vanzovičs),
PRET - nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1.Dzēst Voldemāram Skučam īpašuma nodokļa parādu LVL 89,59 apmērā.
2. Noskaidrot potenciālos O.Jegorovai piederošā īpašuma mantiniekus un
informēt viņus par tiesībām stāties mantojumā.
3.Lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada pašvaldības izpilddirektoram
A.Borsukai.

19§
Par adreses piešķiršanu ēkām
Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS
Izskatot Romana Marčenoka, dzīvo XXXXX Zaļesjes pag., Zilupes nov.,
26.02.2013.g. iesniegumu, reģ. 27.02.2013. ar Nr.53, par adreses piešķiršanu lopu
fermas ēkai, kura atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0595
„Akmeņkaļi”, Gorbači, Pasienes pag., Zilupes nov., pamatojoties uz tehnisko
projektu.. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem
Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 9.1.punktu, Zilupes novada pašvaldības
dome,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Piešķirt Romana Marčenoka, personas kods XXXXX, piederošai lopu fermas
ēkai, kura atrodas uz zemes vienības 15,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884
001 0595, adresi „Akmeņkaļi”, Gorbači, Pasienes pag., Zilupes nov.
20§
Par gada inventarizācijas rezultātu apstiprināšanu
Ziņo J.BONDARENKO
Zilupes novada pašvaldības dome pārskatot sastādīto Inventarizācijas komisijas
protokolu uz 2013.gada 1.janvāri, kura pārbaudīja inventarizācijas pareizu izvešanu
Zilupes novada domē un tai pakļautajās iestādēs, Zilupes novada pašvaldības dome,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Apstiprināt inventarizācijas rezultātus pēc stāvokļa uz 2013.gada
01.janvāri
Nemateriālie ieguldījumi:
75617,44 Ls
Pamatlīdzekļi kopā :
7780102,68 Ls
Mazvērtīgais inventārs:
93951,04 Ls
Materiāli kopā:
6024,76 Ls
Pielikumā: Inventarizācijas rezultātu protokols – 2 lpp.

21§
SIA Ludzas rajona slimnīca iesnieguma izskatīšana
Ziņo O.Agafonovs
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja SIA Ludzas rajona slimnīcas 22.02.2013.
vēstulē Nr.1.8/237 „Par jaunu pakalpojumu ieviešanu” piedāvāto jaunu pakalpojumu
– sociālo rehabilitāciju (alkohola detoksikāciju). Vienas gultas izmantošana gada laikā

(365 dienas) - LVL 2980,00. Gultas izmantošanu gada laikā koordinē pati pašvaldība.
Zilupes novada pašvaldības dome,
atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs,
V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Atteikties no SIA Ludzas rajona slimnīca piedāvājuma – jauna pakalpojuma (sociālā
rehabilitācija, alkohola detoksikācija) finansējuma, jo pašvaldības budžetā līdzekļi
netika plānoti.
23§
Par Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pilnveidotās
redakcijas publisko apspriešanu
Lēmuma projektu sagatavoja V.Tabūne
Pamatojoties uz likuma „Teritorijas attīstības plānošanas likuma” 12.panta 1.punktu
un Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 78. un 88. punktiem, Zilupes novada
pašvaldības dome atklāti balsojot: PAR –11 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,
S.Fenčenko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne,
L.Osipovs, V.Sotčenko, S.Vanzovičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1.
Nodot Zilupes novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam pilnveidoto
redakciju publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
2.
Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pilnveidotās redakcijas
publiskās apspriešanas termiņu noteikt no 2013.gada 4.marta līdz 25.martam.
3.
Publicēt paziņojumu par Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.2025.gadam pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu Zilupes novada pašvaldības
mājas lapā – www.zilupe.lv; pašvaldības izdevumā – „Zilupes Novada Vēstis”.
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Domes sēde slēgta plkst.15.00
Sēdi vadīja: O.Agafonovs
Protokolēja J.Voitkeviča

