
 

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS 
ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA 

 
Raiņa iela 13, Zilupe, LV – 5751, tālrunis: 65707311,  fakss: 65707315, e-pasts: dome@zilupe.lv  

Reģistrācijas Nr.90000017383 

 

SĒDES PROTOKOLS 

Nr. 5 
Zilupē         24.05.2013. 

 

Sēde sasaukta plkst. 13.00 

Sēdi atklāj plkst. 13.00 

 

Sēdes darba kārtība: 

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

25.04.2013. – 24.05.2013. 

2. Par svētku pabalstiem. 

      3. Par Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam un saistošo 

noteikumu Nr.5 „Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” apstiprināšanu. 

      4. Par instrukcijas Nr.2 „Par kārtību, kādā Zilupes novada pašvaldība tiek veikta 

degvielas izsniegšana un izlietojuma uzskaite” apstiprināšanu. 

      5. Par atļauju nojaukt pašvaldībai piederošo nekustāmo īpašumu: Zaļesjes 

katlumāja un dzīvojamo māju pēc adreses Stacija iela 3, Zilupe.  

      6. Par SIA „Bidrija” valdes locekļa pilnvaras pagarināšanu. 

      7. Par meža cūku liemeņu uzglabāšanu līdz KCM izmeklējumu saņemšanai (KCM 

vakcinācijas zonā). 

     8. Par vieglo automašīnu dīzeļdegvielas patēriņu normu apstiprināšanu. 

     9. Par Zilupes novada pašvaldības autobusa BMC degvielas normām un degvielas 

pārtēriņa norakstīšanu. 

    10. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un projekta izstrādes 

nosacījumiem. 

    11.  Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu. 

    12. Par adreses piešķiršanu Zilupes pilsētā Zilupes novads. 

    13. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām. 

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



    15. Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu zemes vienībām. 

    16. Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. 

    17. Par zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Latvijas valstij. 

    18. Par zemes vienību atzīšanu par piekrītošām Latvijas valstij. 

    19. Par grozījumiem Zilupes novada domes sēdes 2011.gada 28.jūlija lēmuma 

(protokols Nr.7.8.&) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” 8.2.punktā. 

    20. Par grozījumiem Zilupes novada domes sēdes 2011.gada 27.oktobra lēmuma 

(protokols Nr.11.5.&) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” 5.4.punktā. 

    21. Par Zilupes novada domes sēdes 2011.gada 27.oktobra lēmuma (protokols 

Nr.11.5.&) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” 5.1.punkta atcelšanu 

ieskaitīšanu zemes rezerves zemes fondā. 

   22. Par zemes vienību atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai. 

   23. Par grozījumiem Ludzas rajona Pasienes pagasta padomes sēdes 2009.gada    

24.marta lēmuma (protokols Nr.10.39.punkts) „Par zemes pastāvīgās lietošanas 

tiesību izbeigšanu” 3.1.punktā. 

   24. Par Zilupes novada domes 2012.gada 30.novembra lēmuma (protokols Nr..16, 

19§) par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu zemnieku saimniecībai 

„Leitāni” atcelšanu. 

   25. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu. 

   26. Iedzīvotāju iesniegumu izskatīšana. 

   27. Iestāžu vadītāju iesniegumu izskatīšana. 

   28. Par dzīvojamās telpas īres līguma laušanu ar Tatjanu Šupulnieci. 

    

   29. Par saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2013.gada 

22.marta saistošajos noteikumos Nr.3 Par koku ciršanu ārpus meža Zilupes novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu. 

 

  30. Par nekustāmā īpašuma zemesgabals Brīvības ielā 76, Zilupē, Zilupes novadā 

atsavināšanu. 

 

31. Par grozījumiem Zilupes novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmumā „Par 

Zilupes novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu”. 

 

32. Par grozījumiem Zilupes novada domes 2013.gada 31.janvāra lēnumā  

(protokols Nr.1 26&) „Par Zilupes novada pašvaldības autonomo funkciju 

deleģēšanu”. 

 

 

 

 



Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētājs Oļegs AGAFONOVS                   

Protokolē – sekretāre JeļenaVoitkeviča 

Piedalās –  

Deputāti:  Vitālijs VAĻDENS 

                 Gunārs SMUĻKO 

                Taisa SEMJONOVA 

                Marija MEIKŠĀNE 

                Vladimirs ŅIKITINS 

                 Ludmila MATVEJENKO  

                Nikolajs JEFIMOVS  

                Leonīds OSIPOVS 

                Vasilijs SOTČENKO 

Pieaicināti:  

Galvenā grāmatvede Jana BONDARENKO 

Saimniecības daļas vadītāja Biruta ČEBOTARE 

Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja Vija KUDRJAVCEVA 

Pasienes pagasta pārvaldes vadītāja Skaidrīte MARČENOKA 

Izpilddirektore Aina BORSUKA 

Izglītības darba speciāliste Jeļena VELIGURSKA 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Aina AGAKI 

Nepiedalās- 

Deputāti: Rihards MIŠĶINS – miris 

                Sergejs FENČENKO  

               Sergejs VANZOVIČS 

 

               Sēdes vadītājs Oļegs Agafonovs piedāvā balsot par domes sēdes darba 

kārtību. 

Atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, 

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

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

sēdes darba kārtība apstiprināta. 

 

1§ 

Pārskats par paveikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu no 25.04.2013. – 

24.05.2013. 

Ziņo: priekšsēdētājs O.AGAFONOVS 

 

Ieplānotais paveiktais darbs, pieņemtie lēmumi izpildīti pilnā apjomā. 

Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, 

T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Zilupes novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība apstiprināta. 

Pieņemt zināšanai: domes priekšsēdētāja pārskatu par paveikto darbu un 

domes lēmumu izpildes gaitu no 25.04.2013. – 24.05.2013.  

 

 

 

 

 

 



2§ 

Par svētku pabalstiem 

Ziņo J.VELIGURSKA 

 

1. 

          Uzklausot izglītības speciālistes J.VELIGURSKAS ziņojumu par Zilupes 

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

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

pabalstiem” 5.1.punktu, un Finanšu komitejas lēmumu, Zilupes novada pašvaldības 

dome, atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, 

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

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

Piešķirt pabalstu (natūrā) izlaidumam Zilupes vidusskolas un Pasienes 

pamatskolas 9.klašu absolventiem 10,00 Ls katram (kopā 39 absolventi) un 

Zilupes vidusskolas 12.klašu absolventiem 15,00 Ls katram (kopā 19 absolventi), 

saskaņā ar sarakstu.  

Pielikumā: absolventu saraksts uz 2 lp.    

 

2. 

          Izskatot Zilupes novada izglītības darba speciālistes J.Veligurskas lūgumu 

izdalīt finansiālu atbalstu pa 15,00 Ls desmit Zilupes vidusskolas 2013.gada 

teicamniekiem, Zilupes novada pašvaldības dome balstoties uz Finanšu komitejas 

ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, 

G.Smuļko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, 

L.Osipovs, V.Sotčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

Izdalīt finansiālu atbalstu pa 15,00 Ls katram, desmit Zilupes vidusskolas 

teicamniekiem, saskaņā ar klāt pievienoto sarakstu. 

Pielikumā: saraksts uz 1 lpp. 

 

3. 

               Izskatot Zilupes novada izglītības darba speciālistes J.Veligurskas 

piestādītos skolēnu sportistu sarakstus, kuri mācību gada laikā ir republikas un 

starptautisko sacensību uzvarētāji, kā arī skolēnu sarakstus, kuri mācību gada laikā ir 

piedalījušies novada un republikas olimpiādēs un konkursos un guvuši uzvaras, 

Zilupes novada pašvaldības dome balstoties uz „Zilupes vidusskolas skolēnu mācību 

un interešu izglītības stimulēšanas nolikumu”, kā arī Finanšu komitejas ieteikumu, 

atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, 

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

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

Sportistiem, kuri ir republikas un starptautisko sacensību uzvarētāji, un 

skolēniem, kuri mācību gada laikā ir piedalījušies novadu un republikas 

olimpiādēs un konkursos un guvuši uzvaras, izsniegt pabalstus saskaņā ar klāt 

pievienoto sarakstu. 

Pielikumā: saraksts uz 12 lp.  

 

4. 

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

10 Ls deviņiem Zilupes vidusskolas 2013.gada abiturientiem, kuri pieņēmuši aktīvu 

līdzdalību Zilupes nova kultūras dzīvē, Zilupes novada pašvaldības dome balstoties uz 

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



PAR – 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, 

L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, nolemj: 

Izdalīt finansiālu atbalstu pa 10,00 Ls katram, deviņiem Zilupes 

vidusskolas abiturientiem, kuri pieņēma aktīvu līdzdalību Zilupes novada 

kultūras dzīvē, saskaņā ar klāt pievienoto sarakstu. 

Pielikumā: saraksts uz 1 lpp. 

 

5. 

         Izskatot Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas piestādīto absolventu 

sarakstu, Zilupes novada pašvaldības dome balstoties uz pašvaldības Saistošo 

noteikumu Nr.14, „Par svētku pabalstiem” 5.1.punktu, Finanšu komitejas ieteikumu, 

atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, 

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

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

Zilupes arodvidusskolas absolventiem (9 absolventi), sniegt palīdzību 

15,00 Ls apjomā katram, kura dzīvesvieta deklarēta Zilupes novadā, saskaņā ar 

pievienoto sarakstu. 

Pielikumā: absolventu saraksti uz 1 lpp. 

 

 

3§ 

Par Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam un saistošo 

noteikumu Nr.5 „Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” 

apstiprināšanu 

Lēmuma projektu sagatavoja V.Tabūne 

 

Pamatojoties uz likuma „Teritorijas attīstības plānošanas likuma” 25.panta 1., 2.un 

4.daļu, un Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.711 „Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 94.punktu, Zilupes novada 

dome atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, 

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

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

Apstiprināt Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.- 2025.gadam un izdot 

24.05.2013. Saistošos noteikumus Nr.5 „Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-

2025.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”. 

1. Publicēt paziņojumu par sasitošo noteikumu Nr.5 „Zilupes novada 

teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” pieņemšanu laikrakstos Latvijas 

vēstnesis, Ludzas Zeme, pašvaldības izdevumā „Zilupes novada Vēstis” un 

pašvaldības mājas lapā – www.zilupe.lv.  

2. Saistošie noteikumi Nr.5 „Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-

2025.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā 

daļa” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas 

vēstnesī” un ir īstenojami, kad tiek pabeigtas 13.10.2011. Teritorijas 

attīstības plānošanas likuma 27.pantā trešajā daļā minētās darbības.  

 
 

http://www.zilupe.lv/


4§ 

Par instrukcijas Nr.2 „Par kārtību, kādā Zilupes novada pašvaldība tiek veikta 

degvielas izsniegšana un izlietojuma uzskaite” apstiprināšanu 

Lēmuma projektu sagatavoja E.TIMOŠKĀNS, ziņo A.Borsuka 

Saskaņā ar Zilupes novada domes 2013.gada 25.marta lēmumu (protokols 

Nr.3, 14&, 1.punkts) tika pieņemts lēmums izstrādāt vienotu Zilupes novada 

pašvaldības vajadzībām izmantojamam autotransportam piešķirtās degvielas 

izsniegšanas un izlietojuma uzskaites instrukciju. Ir izstrādāta attiecīga Instrukcija. 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 6.punktu un 41.panta 

pirmās daļas 2.punktu, Zilupes novada pašvaldības Finanšu komitejas atzinumu 

atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, 

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

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

1. Apstiprināt instrukciju Par kārtību, kādā Zilupes novada pašvaldība 

tiek veikta degvielas izsniegšanas un izlietojuma uzskaite Nr.2 un tās 

pielikumus. 

2. Iepazīstināt ar instrukcija Zilupes novada pašvaldības darbiniekus. 

3. Zilupes novada pašvaldības izpilddirektoram kontrolēt instrukcijas 

prasību ievērošanu. 

 

5§ 

Par atļauju nojaukt pašvaldībai piederošo nekustāmo īpašumu: Zaļesjes 

katlumāja un dzīvojamo māju pēc adreses Stacija iela 3, Zilupe 

Ziņo A.BORSUKA 

 

Neapdzīvotā daudzdzīvokļu māja Stacijas ielā 3, Zilupē, Zilupes novadā un 

bijušā katlumāja Zaļesjes ciemā, Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā, kas tagad netiek 

izmantota, atrodas avārijas stāvoklī un nav izmantojamas, uzturēšanās tajās vai blakus 

tām rada draudus cilvēku dzīvībai un veselībai personām, to remontam un 

atjaunošanai nepieciešami lieli naudas ieguldījumi un tas nav nepieciešams 

pašvaldībai, jo ēkas nav nepieciešamas pašvaldību funkciju veikšanai,  un ēkas būtu 

lietderīgi nojaukt. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 

15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu 

Zilupes novada dome atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti (O.Agafonovs, 

V.Vaļdens, G.Smuļko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, 

M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

novada dome nolemj: 

1. Nojaukt neapdzīvoto daudzdzīvokļu māju Stacijas ielā 3, Zilupē, 

Zilupes novadā un bijušo katlumāja Zaļesjes ciemā, Zaļesjes pagastā, Zilupes 

novadā. 

2. Uzdot Zilupes novada pašvaldības izpilddirektoram A.Borsukai iegūt 

visus nepieciešamos speciālistu atzinumus un nepieciešamās iestāžu atļaujas 

nojukšanas veikšanai saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem. 

 

 

 



6§ 

Par SIA „Bidrija” valdes locekļa pilnvaras pagarināšanu 

Ziņo A.BORSUKA 

 

2013.gada 1.jūlijā izbeidzas SIA „Bidrija” valdes locekļa Rostislava Klovāna 

pilnvaru termiņš. Zilupes novada pašvaldība ir SIA „Bidrija” 100% kapitāla daļu 

turētājs. Zilupes novada dome saņēma SIA „Bidrija” valdes locekļa iesniegumu par 

piekrišanu SIA „Bidrija” valdes locekļa pilnvaru pagarināšanai.  

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 27.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Komerclikuma 224.panta pirmo, otro un 2
1
 daļu un likuma „Par valsts un pašvaldības 

kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 48.panta pirmās daļas 3.punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, 

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

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

1. Pagarināt SIA „Bidrija” valdes locekļa Rostislava Klovāna pilnvaras uz 3 (trīs) 

gadiem no 2013.gada 1.jūlija līdz 2016.gada 1.jūlijam. 

2. Nosūtīt Komercreģistram izrakstu no domes lēmuma un R.Klovāna 

iesniegumu par piekrišanu SIA „Bidrija” valdes locekļa pilnvaru 

pagarināšanai. 

 

7§ 

Par meža cūku liemeņu uzglabāšanu līdz KCM izmeklējumu saņemšanai (KCM 

vakcinācijas zonā) 

Ziņo A.BORSUKA, S.MARČENOKA 

 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja jautājumu saistītu ar veterināra 

dienesta lūgumu – ka ar KCM apkarošanas plānu ir jānomedī un jāizmeklē uz KCM 

aptuveni 1000 meža cūkas. Meža cūku liemeņi jāuzglabā līdz laboratorisko 

izmeklējumu rezultātu saņemšanai. Ja laboratorisko izmeklējumu rezultātos tiek 

konstatēts KCM vīrusa genoms, viss liemenis un blakusprodukti no dzīvnieka ir 

jāiznīcina, lai ierobežotu slimības iespējamo izplatīšanos. 

 Veterinārais dienests lūdz izdalīt vietu Zilupes novadā konteineru izvietošanai 

meža cūku liemeņu uzglabāšanai līdz laboratorisko izmeklējumu rezultātu 

saņemšanai. 

   Pasienes pagasta pārvaldes vadītāja S.Marčenoka piedāvāja vietu konteinera 

novietošanai Pasienes pagastā, blakus Šuškovas ciemam.  

    Izvērtējot piedāvājumu, atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, 

T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Zilupes novada dome nolemj: 

Piedāvāt veterinārajam dienestam konteinera izvietošanai vietu meža cūku 

liemeņu uzglabāšanai līdz laboratorisko izmeklējumu rezultātu saņemšanai – 

Zilupes novadā, Pasienes pagastā, blakus Šuškovas ciemam. 

 

 

 

 

 



8§ 

Par vieglo automašīnu dīzeļdegvielas patēriņu normu apstiprināšanu  

Ziņo A.BORSUKA 

 

1. 

 Zilupes pašvaldības dome izskatīja Zilupes novada pašvaldības sociālā dienesta 

sociālās darbinieces Larisas Aļbrehtes 02.05.2013. iesniegumu, kurā L.Aļbrehte lūdz 

apstiprināt dīzeļdegvielas normu, sakarā ar Patapinājuma līguma uz vieglo 

automašīnu  FORD ESKORD, Reģ. Nr.HS3767, slēgšanu, kas tiek izmantota darba 

vajadzībām: 

Ziemas periodā 8 l uz 100 km; 

Vasaras periodā 7 l uz 100 km. 

Izvērtējot situāciju, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”14.panta otrās daļas 

6.punktu, 21.panta  pirmās daļas 27.punktu,  

Zilupes novada dome atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti (O.Agafonovs, 

V.Vaļdens, G.Smuļko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, 

M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

novada dome nolemj: 
Apstiprināt dīzeļdegvielas normu, sakarā ar Patapinājuma līguma uz vieglo 

automašīnu, FORD ESKORD, Reģ. Nr. HS3767, slēgšanu, kas tiek izmantota darba 

vajadzībām: 

Ziemas periodā 8 l uz 100 km; 

Vasaras periodā 7 l uz 100 km. 

2. 

 Zilupes pašvaldības dome izskatīja Zilupes novada pašvaldības sociālā dienesta 

sociālās darbinieces Jeļenas Jefimovas 02.05.2013. iesniegumu, kurā J.Jefimova lūdz 

apstiprināt dīzeļdegvielas normu, sakarā ar Patapinājuma līguma uz vieglo 

automašīnu AUDI A6 AVANT, Reģ. Nr.HJ3447, slēgšanu, kas tiek izmantota darba 

vajadzībām: 

Ziemas periodā 9 l uz 100 km; 

Vasaras periodā 8 l uz 100 km. 

Izvērtējot situāciju, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”14.panta otrās daļas 

6.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  

Zilupes novada dome atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti (O.Agafonovs, 

V.Vaļdens, G.Smuļko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, 

M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

novada dome nolemj: 
Apstiprināt dīzeļdegvielas normu, sakarā ar Patapinājuma līguma uz vieglo 

automašīnu, AUDI A6 AVANT, Reģ. Nr.HJ3447, 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 Zilupes novada pašvaldības datorsistēmu un 

datortīklu administratora Aivara Dembovska 23.05.2013. iesniegumu, kurā 

A.Dembovskis lūdz apstiprināt benzīna normu, sakarā ar Patapinājuma līguma uz 

vieglo automašīnu BMW, Reģ. Nr.GS8513, slēgšanu, kas tiek izmantota darba 

vajadzībām: 

Ziemas periodā 12 l uz 100 km; 

Vasaras periodā 11 l uz 100 km. 



Izvērtējot situāciju, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”14.panta otrās daļas 

6.punktu, 21.panta  pirmās daļas 27.punktu,  

atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, 

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

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

Apstiprināt benzīna normu, sakarā ar Patapinājuma līguma uz vieglo automašīnu, 

BMW, Reģ. Nr.GS8513, slēgšanu, kas tiek izmantota darba vajadzībām: 

Ziemas periodā 12 l uz 100 km; 

Vasaras periodā 11 l uz 100 km. 

4. 

 Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Zilupes novada pašvaldības Zilupes 

vidusskolas vecākā tehniskā strādnieka Mihaila Višņakova 02.05.2013. iesniegumu, 

kurā M.Višņakovs lūdz apstiprināt dīzeļdegvielas normu, sakarā ar Patapinājuma 

līguma uz vieglo automašīnu VOLVO S80, Reģ. Nr.HG5453, slēgšanu, kas tiek 

izmantota darba vajadzībām: 

Ziemas periodā 11 l uz 100 km; 

Vasaras periodā 10 l uz 100 km. 

Izvērtējot situāciju, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”14.panta otrās daļas 

6.punktu, 21.panta  pirmās daļas 27.punktu,  

 Zilupes novada dome atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti (O.Agafonovs, 

V.Vaļdens, G.Smuļko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, 

M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

novada dome nolemj: 
Apstiprināt dīzeļdegvielas normu, sakarā ar Patapinājuma līguma uz vieglo 

automašīnu, VOLVO S80, Reģ. Nr.HG5453, slēgšanu, kas tiek izmantota darba 

vajadzībām: 

Ziemas periodā 11 l uz 100 km; 

Vasaras periodā 10 l uz 100 km. 

 

9§ 

Par Zilupes novada pašvaldības autobusa BMC degvielas normām un 

degvielas pārtēriņa norakstīšanu 

Ziņo V.VAĻDENS 

 

Zilupes pašvaldības dome izskatīja Zilupes novada pašvaldības BMC autobusa 

vadītāja Mihaila Šarakova 07.05.2013. iesniegumu, kurā viņš lūdz pārskatīt degvielas 

patēriņa normu autobusam BMC un norakstīt degvielas parteriņu, kas sastāda 50 l. 

Izvērtējot situāciju, balstoties uz Finanšu komitejas lēmumu, un pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām”14.panta otrās daļas 6.punktu, 21.panta  pirmās daļas 

27.punktu,  

atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, 

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

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

1. Atstāt spēkā esošas degvielas patēriņa normas autobusam BMC. 

2. Norakstīt autobusa BMC degvielas pārtēriņu – 50 litri. 

 

 

 

 

 



10§ 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un projekta 

izstrādes nosacījumiem 

Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS 

 

               Izskatot SIA „Austrumlatgales MRS” valdes locekļa Imanta Misāna, 

juridiskā adrese XXXXX, Ludza, Ludzas nov., 22.04.2013.g. iesniegumu, reģ. 

23.04.2013. ar Nr.784, par nekustamā īpašuma, kurš sastāv no zemes vienības 15,6 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0149 un namīpašuma, „Dukštas”, Pasiene, 

Pasienes pag., Zilupes nov. sadali divās daļās saskaņā ar pievienoto shēmu. 

             Nekustamais īpašums „Dukštas”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. nav 

apgrūtināts ar kredītsaistībām, nav ierosināta tiesvedība, zemesgrāmatā nav izdarīta 

aizlieguma atzīme un uz šo īpašumu nav atklājies mantojums.  

          Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmo un trešo daļu, Ministru 

kabineta noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2.punktu 

un 11.punktu un Ludzas rajona Pasienes pagasta 2006.gada 14.decembra saistošajiem 

noteikumiem Nr.6 „Par Pasienes pagasta teritorijas plānojumu”, atklāti balsojot: 

PAR – 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, 

L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Zilupes novada dome nolemj: 

             1. Nekustamā īpašuma „Dukštas”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov., 

zemes vienību 15,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0149 sadalīt divās 

daļās, izstrādājot zemes ierīcības projektu. 

             2. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „Dukštas”, 

Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 

001 0149 sadalei divās daļās, nosakot zemes vienību robežas, platības un 

apgrūtinājumu precizēšanu. 

             3. Izdot nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei (1.pielikums). 

Pielikumā :  

- nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādei – 1.pielikums; 

- shēma zemes ierīcības projektam – 2.pielikums. 

 

11§ 

Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu  

Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS 

 

1. 

 Izskatot Zemnieku saimniecības „SAULKALNI” pilnvarotās personas Svjatoslava 

Dukšta, juridiskā adrese „XXXXX”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov., 

15.04.2013.g. iesniegumu, reģ. 16.04.2013. ar Nr.146, par zemes gabala 0,3 ha platībā 

ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0258 „Krastiņi”, Pasienes pag., Zilupes nov. 

Piešķiršanu nomā. Zemes vienība nav apbūvēta. 

             Ar Ludzas rajona Pasienes pagasta padomes sēdes 2007.gada 25.jūlija 

lēmumu (protokols Nr.8.9.§) tika izbeigtas lietošanas tiesības Sergejam Bondarenko 

uz zemes gabalu 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0258 Pasienes 

pagastā, Ludzas rajons.  

             Ludzas rajona Pasienes pašvaldība 2007.gada 30.jūlijā noslēdza lauku 

apvidus zemes nomas līgumu ar Sergeju Bondarenko uz zemes gabalu 0,3 ha platībā 



ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0258 Pasienes pagastā, Ludzas rajons termiņā no 

2006.gada 11.decembra līdz 2011.gada 12.decembrim. 

 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 Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 

2
1 

daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi.  

             Ar Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 24.aprīļa lēmumu (protokols 

Nr.6.14.&) 2.punktu tika atzīts, ka zemes gabals 0,3 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 6884 001 0258 „Krastiņi”, Pasienes pag., Zilupes nov. Ir piekrītošs 

Zilupes novada pašvaldībai. 

             Sergeja Bondarenko 2013.gada 15.aprīlī iesniedza Zilupes novada domē 

iesniegumu, kur norāda, ka atsakās no nomas tiesībām uz zemes gabalu 0,3 ha platībā 

ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0258 Pasienes pagastā Zilupes novads.     

             Krastiņi”, Pasienes pag., Zilupes nov. Ir piekrītoša 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. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas 

maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti, 

neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir: pārējos gadījumos – ne mazāk kā 1,5 % 

apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

          Pamatojoties uz Likuma par pašvaldībām 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 

15.panta pirmās daļas 13.punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu un 27.punktu, 

Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes 

nomu” 3. Nodaļas 18.3.punktu, atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti (O.Agafonovs, 

V.Vaļdens, G.Smuļko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, 

M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

novada dome nolemj: 

             1. Atcelt Zilupes novada domes sēdes 2013.gada 22.marta lēmuma (protokols 

Nr.3.10.&) „Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu” 

7.punktu, ar kuru tika piešķirts nomā Sergejam Bondarenko zemes gabals 0,3 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0258 Pasienes pag., Zilupes nov.. 

             2. Piešķirt Zemnieku saimniecībai „SAULKALNI”, reģistrācijas numurs 

46801004842, nomā zemes gabalu 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001 

0258 „Krastiņi”, Pasienes pag., Zilupes nov. Ar 2013.gada 1.jūniju bez apbūves 

tiesībām. 

             3. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Zemnieku saimniecību „SAULKALNI”, 

reģistrācijas numurs 46801004842, par zemes gabalu 0,3 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 6884 001 0258 „Krastiņi”, Pasienes pag., Zilupes nov., termiņā uz 

10.gadiem. 

             4. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā. 

             5. Uzdot Zilupes novada pašvaldības juridiskai nodaļai sagatavot zemes 

nomas līgumu. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=111962
http://www.likumi.lv/doc.php?id=111962


             6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja 

vietniekam V.Vaļdenam. 

2. 

             Izskatot Borisa Veļičko, dzīvo XXXXX, Zaļesjes pag., Zilupes nov., 

02.05.2013.g. iesniegumu, reģ. 02.05.2013. ar Nr.172, par neapbūvēta zemes gabala 

0,80ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 005 0108 Rabova, Zaļesjes pag., Zilupes 

nov. piešķiršanu nomā lauksaimniecības vajadzībām. 

             Zemes vienība 0,80ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 005 0108 

Rabova, Zaļesjes pag., Zilupes nov. ir ieskaitīta rezerves zemes fondā. 

             Latvijas Republikas 2009.gada 1.janvāra likuma „Administratīvā procesa 

likums” 15.panta 12.daļa nosaka, ka iestāde vai tiesa nedrīkst atteikties izlemt 

jautājumu, pamatojoties uz to, ka šis jautājums nav noregulēts ar likumu vai citu ārējo 

normatīvo aktu (iestāžu un tiesu juridiskās obstrukcijas aizliegums). Tas nedrīkst 

atteikties piemērot tiesību normu, pamatojoties uz to, ka šī tiesību norma neparedz 

piemērošanas mehānismu, ka tas nav pilnīgs vai nav izdoti citi normatīvie akti, kas 

tuvāk regulētu attiecīgās tiesību normas piemērošanu. Tas neattiecas tikai uz 

gadījumu, kad nav izveidota iestāde vai nedarbojas iestāde, kurai šī tiesību norma ir 

jāpiemēro vai citādā veidā jāpiedalās tās piemērošanā. 

             Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.214 

„Par Zemes pārvaldības likuma koncepciju” 1.daļas 1.3.punkts paredz par rezerves 

zemju pārvaldību (koncepcijas 2.2.6.apakšpunkts) – A variantu, kurš nosaka, ka 

pārvaldību nodrošina pašvaldības.                 

             Pamatojoties uz Latvijas Republikas 2009.gada 1.janvāra likuma 

„Administratīvais procesa likums” 15.panta 12.daļu, Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 2010.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.214 „Par Zemes pārvaldības likuma 

koncepciju” 1.daļas 1.3.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldību zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu, 

Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 

15.panta pirmās daļas 13.punktu, un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, atklāti 

balsojot: PAR – 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, N.Jefimovs, 

V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada dome nolemj: 

             1. Piešķirt Borisam Veļičko, personas kods XXXXX, nomā zemes vienību 

0,80ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 005 0108 Rabova, Zaļesjes pag., Zilupes 

nov. no 2013.gada 1.jūnija līdz 2015.gada 31.maijam bez apbūves tiesībām.                           

             2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Borisu Veļičko, personas kods XXXXX, 

uz zemes vienību 0,80ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 005 0108 Rabova, 

Zaļesjes pag., Zilupes nov. uz 2 gadiem. 

            3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā. 

             4. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja pamatojoties uz 

ārējiem normatīvajiem aktiem tiek mainīts zemesgabala statuss. 

             5. Uzdot Zilupes novada pašvaldības juridiskai nodaļai sagatavot zemes 

nomas līgumu. 

             6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja 

vietniekam V.Vaļdenam. 

 

 

 

 

 



12§ 

Par adreses piešķiršanu Zilupes pilsētā Zilupes novads 

Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS 

 

            Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 4.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi 

Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 9.1.punktu, atklāti balsojot: PAR – 10 

deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, 

L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Zilupes novada dome nolemj: 

          1. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0331 adresi: Baznīcas iela 14A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          2. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0332 adresi: Partizānu iela 1A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          2. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 

0155 adresi: Latgales iela 11, Zilupe, Zilupes nov. 

 

13§ 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām 

Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS 

 

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

pirmās daļas 13.punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, un Ministru kabineta 

2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 

17.4.punktu, atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, 

G.Smuļko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, 

L.Osipovs, V.Sotčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada dome 

nolemj: 

 1. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 

003 0331 platībā 120 kv.m Baznīcas ielā 14A, Zilupe, Zilupes nov. no koda 0101 

(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0501 

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

tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta 

lietošanas mērķa). 

 2. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 

003 0332 platībā 190 kv.m Partizāņu ielā 1A, Zilupe, Zilupes nov. no koda 0101 

(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0501 

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

tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta 

lietošanas mērķa). 

 3. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 

001 0106 platībā 700 kv.m Latgales ielā 13, Zilupe, Zilupes nov. no koda 0101 (zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0501 (dabas 

pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās 

atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta 

lietošanas mērķa). 

 

 

 



14§ 

Par zemes vienību atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai 

Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS 

 

1. 

Sakarā ar to, ka zemes vienība 120 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 

001 0331 Baznīcas ielā 14A, Zilupē, Zilupes novads pēc Zilupes novada pašvaldības 

Zilupes pilsētas teritorijas plānojuma ir zaļā zona, kas ir pašvaldības autonomā 

funkcija, ir nepieciešams pašvaldības funkciju īstenošanai. 

Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka 

pašvaldībai ir šāda autonomā funkcija : gādāt par savas administratīvās teritorijas 

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

uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju 

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

savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku 

apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana). 

            Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 

un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
.panta otrās daļas 5.punkts nosaka, ka zeme, 

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

pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības 

teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības 

ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldību funkciju īstenošanai. 

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

2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un 

pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes 

reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 

13.punktu un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
.panta otrās daļas 5.punktu, atklāti balsojot: PAR 

– 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, 

L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Zilupes novada dome nolemj: 

           Atzīt, ka zemes vienība platībā 120 kv.m ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0331 (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) Baznīcas ielā 14A, Zilupe, 

Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai. 

2. 

Sakarā ar to, ka zemes vienība 190 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 

001 0332 Partizāņu ielā 1A, Zilupē, Zilupes novads pēc Zilupes novada pašvaldības 

Zilupes pilsētas teritorijas plānojuma ir zaļā zona, kas ir pašvaldības autonomā 

funkcija, un ir nepieciešams pašvaldības funkciju īstenošanai. 

Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka 

pašvaldībai ir šāda autonomā funkcija : gādāt par savas administratīvās teritorijas 

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

uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju 

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

savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku 

apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana). 

            Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 

un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
.panta otrās daļas 5.punkts nosaka, ka zeme, 

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



pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības 

teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības 

ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldību funkciju īstenošanai. 

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

2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un 

pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes 

reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 

13.punktu un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
.panta otrās daļas 5.punktu, atklāti balsojot: PAR 

– 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, 

L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Zilupes novada dome nolemj: 

           Atzīt, ka zemes vienība platībā 190 kv.m ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0332 (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) Partizāņu ielā 1A, Zilupe, 

Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai. 

3. 

Sakarā ar to, ka zemes vienība 6476 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 

6817 002 0218 Amatnieku ielā 7, Zilupe, Zilupes nov. pēc Zilupes novada pašvaldības 

Zilupes pilsētas teritorijas plānojuma paredzēta jaunu pašvaldības ēku (būvju) 

celtniecībai (ūdenstīklu rekonstrukcijai un būvniecībai) ir nepieciešams pašvaldības 

funkciju īstenošanai.                                                                                                          

            Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra noteikumiem 

Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, 

kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām 

piederošo un piekrītošo zemi” 13.punkts nosaka, ja rezerves zemes fondā ieskaitītā 

zemes vienība ir valstij vai pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme un tā 

nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju īstenošanai, pašvaldības dome var 

pieņemt lēmumu par zemes piederību vai piekritību pašvaldībai un Ministru kabinets 

var izdot rīkojumu par zemes piederību vai piekritību valstij. Valsts zemes dienests, 

pamatojoties uz pašvaldības iesniegto lēmumu vai attiecīgās ministrijas sniegto 

informāciju par Ministru kabineta rīkojuma izdošanu, aktualizē kadastra informācijas 

sistēmas datus. Šis nosacījums ir spēkā, līdz tiek pieņemts un stājas spēkā likums par 

rezerves zemes fonda izmantošanu.    

Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punkts nosaka, ka 

pašvaldībai ir šāda autonomā funkcija : organizēt iedzīvotājiem komunālos 

pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu 

apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, 

kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. 

            Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 

un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4
1
.panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras 

piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai 

un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas 

plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) 

celtniecībai vai pašvaldības funkciju īstenošanai  

            Pamatojoties uz Latvijas Republikas 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, Latvijas Republikas likuma 

„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 



zemesgrāmatās” 4
1
.panta otrās daļas 5.punktu un Latvijas Republikas likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta 1.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti 

balsojot: PAR – 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, N.Jefimovs, 

V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada dome nolemj: 

            Atzīt, ka zemes vienība 6476 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, cik būs zemi 

dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu.6817 002 0218 Amatnieku ielā 7, Zilupe, 

Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai. 

4. 

Sakarā ar to, ka zemes vienība 700 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 

001 0106 Latgales ielā 13, Zilupe, Zilupes novads pēc Zilupes novada pašvaldības 

Zilupes pilsētas teritorijas plānojuma ir zaļā zona, kas ir pašvaldības autonomā 

funkcija, un ir nepieciešams pašvaldības funkciju īstenošanai. 

Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka 

pašvaldībai ir šāda autonomā funkcija : gādāt par savas administratīvās teritorijas 

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

uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju 

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

savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku 

apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana). 

            Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 

un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
.panta otrās daļas 5.punkts nosaka, ka zeme, 

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

pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības 

teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības 

ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldību funkciju īstenošanai. 

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

2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un 

pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes 

reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 

13.punktu un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
.panta otrās daļas 5.punktu, atklāti balsojot: PAR 

– 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, 

L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Zilupes novada dome nolemj: 

           Atzīt, ka zemes vienība platībā 700 kv.m ar kadastra apzīmējumu 6817 001 

0106 (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) Latgales ielā 13, Zilupe, Zilupes 

nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai. 

5. 

Sakarā ar to, ka zemes vienība 63500 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 

6817 001 0135 Purvu ielā 5, Zilupe, Zilupes novads pēc Zilupes novada pašvaldības 

Zilupes pilsētas teritorijas plānojuma ir zaļā zona, kas ir pašvaldības autonomā 

funkcija, un ir nepieciešama pašvaldības funkciju īstenošanai. 

Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka 

pašvaldībai ir šāda autonomā funkcija : gādāt par savas administratīvās teritorijas 

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

uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju 

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



savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku 

apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana). 

            Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 

un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
.panta otrās daļas 5.punkts nosaka, ka zeme, 

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

pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības 

teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības 

ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldību funkciju īstenošanai. 

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

2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un 

pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes 

reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 

13.punktu un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
.panta otrās daļas 5.punktu, atklāti balsojot: PAR 

– 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, 

L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Zilupes novada dome nolemj: 

           Atzīt, ka zemes vienība platībā 63500 kv.m ar kadastra apzīmējumu 6817 001 

0135 (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) Purvu ielā 5, Zilupe, Zilupes 

nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai. 

6. 

Sakarā ar to, ka zemes vienība 6000 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 

6817 001 0137 Šaurā ielā 4A, Zilupe, Zilupes novads pēc Zilupes novada pašvaldības 

Zilupes pilsētas teritorijas plānojuma ir zaļā zona, kas ir pašvaldības autonomā 

funkcija, un ir nepieciešama pašvaldības funkciju īstenošanai. 

Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka 

pašvaldībai ir šāda autonomā funkcija : gādāt par savas administratīvās teritorijas 

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

uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju 

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

savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku 

apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana). 

            Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 

un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
.panta otrās daļas 5.punkts nosaka, ka zeme, 

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

pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības 

teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības 

ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldību funkciju īstenošanai. 

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

2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un 

pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes 

reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 

13.punktu un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
.panta otrās daļas 5.punktu, atklāti balsojot: PAR 

– 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, 

L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko), PRET – nav,  

 

 



ATTURAS – nav, Zilupes novada dome nolemj: 

           Atzīt, ka zemes vienība platībā 6000 kv.m ar kadastra apzīmējumu 6817 001 

0137 (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) Šaurā ielā 4A, Zilupe, Zilupes 

nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai. 

7. 

Sakarā ar to, ka zemes vienība 50253 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 

6817 001 0138 Muitas ielā 13, Zilupe, Zilupes novads pēc Zilupes novada pašvaldības 

Zilupes pilsētas teritorijas plānojuma ir zaļā zona, kas ir pašvaldības autonomā 

funkcija, un ir nepieciešama pašvaldības funkciju īstenošanai. 

Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka 

pašvaldībai ir šāda autonomā funkcija : gādāt par savas administratīvās teritorijas 

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

uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju 

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

savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku 

apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana). 

            Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 

un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
.panta otrās daļas 5.punkts nosaka, ka zeme, 

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

pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības 

teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības 

ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldību funkciju īstenošanai. 

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

2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un 

pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes 

reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 

13.punktu un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
.panta otrās daļas 5.punktu, atklāti balsojot: PAR 

– 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, 

L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Zilupes novada dome nolemj: 

           Atzīt, ka zemes vienība platībā 50253 kv.m ar kadastra apzīmējumu 6817 001 

0138 (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) Muitas ielā 13, Zilupe, Zilupes 

nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai. 

8. 

Sakarā ar to, ka zemes vienība 7104 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 

6817 001 0143 Priežu ielā 1A, Zilupe, Zilupes novads pēc Zilupes novada pašvaldības 

Zilupes pilsētas teritorijas plānojuma ir zaļā zona, kas ir pašvaldības autonomā 

funkcija, un ir nepieciešama pašvaldības funkciju īstenošanai. 

Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka 

pašvaldībai ir šāda autonomā funkcija: gādāt par savas administratīvās teritorijas 

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

uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju 

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

savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku 

apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana). 

            Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 

un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
.panta otrās daļas 5.punkts nosaka, ka zeme, 

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



pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības 

teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības 

ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldību funkciju īstenošanai. 

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

2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un 

pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes 

reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 

13.punktu un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
.panta otrās daļas 5.punktu, atklāti balsojot: PAR 

– 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, 

L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Zilupes novada dome nolemj: 

           Atzīt, ka zemes vienība platībā 7104 kv.m ar kadastra apzīmējumu 6817 001 

0143 (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) Priežu ielā 1A, Zilupe, Zilupes 

nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai. 

9. 

Sakarā ar to, ka zemes vienība 35777 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 

6817 001 0144 Ludzas ielā 5, Zilupe, Zilupes novads pēc Zilupes novada pašvaldības 

Zilupes pilsētas teritorijas plānojuma ir zaļā zona, kas ir pašvaldības autonomā 

funkcija, un ir nepieciešama pašvaldības funkciju īstenošanai. 

Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka 

pašvaldībai ir šāda autonomā funkcija : gādāt par savas administratīvās teritorijas 

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

uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju 

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

savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku 

apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana). 

            Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 

un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
.panta otrās daļas 5.punkts nosaka, ka zeme, 

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

pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības 

teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības 

ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldību funkciju īstenošanai. 

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

2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un 

pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes 

reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 

13.punktu un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
.panta otrās daļas 5.punktu, atklāti balsojot: PAR 

– 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, 

L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Zilupes novada dome nolemj: 

           Atzīt, ka zemes vienība platībā 35777 kv.m ar kadastra apzīmējumu 6817 001 

0144 (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) Ludzas ielā 5, Zilupe, Zilupes 

nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai. 

10. 

Sakarā ar to, ka zemes vienība 23463 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 

6817 001 0145 Ludzas ielā 6, Zilupe, Zilupes novads pēc Zilupes novada pašvaldības 



Zilupes pilsētas teritorijas plānojuma ir zaļā zona, kas ir pašvaldības autonomā 

funkcija, un ir nepieciešama pašvaldības funkciju īstenošanai. 

Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka 

pašvaldībai ir šāda autonomā funkcija : gādāt par savas administratīvās teritorijas 

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

uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju 

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

savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku 

apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana). 

            Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 

un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
.panta otrās daļas 5.punkts nosaka, ka zeme, 

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

pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības 

teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības 

ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldību funkciju īstenošanai. 

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

2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un 

pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes 

reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 

13.punktu un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
.panta otrās daļas 5.punktu, atklāti balsojot: PAR 

– 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, 

L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Zilupes novada dome nolemj: 

           Atzīt, ka zemes vienība platībā 23463 kv.m ar kadastra apzīmējumu 6817 001 

0145 (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) Ludzas ielā 6, Zilupe, Zilupes 

nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai. 

11. 

Sakarā ar to, ka zemes vienība 8812 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 

6817 001 0146 Priežu ielā 42, Zilupe, Zilupes novads pēc Zilupes novada pašvaldības 

Zilupes pilsētas teritorijas plānojuma ir zaļā zona, kas ir pašvaldības autonomā 

funkcija, un ir nepieciešama pašvaldības funkciju īstenošanai. 

Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka 

pašvaldībai ir šāda autonomā funkcija : gādāt par savas administratīvās teritorijas 

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

uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju 

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

savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku 

apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana). 

            Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 

un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
.panta otrās daļas 5.punkts nosaka, ka zeme, 

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

pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības 

teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības 

ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldību funkciju īstenošanai. 

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

2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un 

pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes 



reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 

13.punktu un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
.panta otrās daļas 5.punktu, atklāti balsojot: PAR 

– 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, 

L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Zilupes novada dome nolemj: 

           Atzīt, ka zemes vienība platībā 8812 kv.m ar kadastra apzīmējumu 6817 001 

0146 (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) Priežu ielā 42, Zilupe, Zilupes 

nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai. 

12. 

Sakarā ar to, ka zemes vienība 26332 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 

6817 001 0148 Ludzas ielā 2, Zilupe, Zilupes novads pēc Zilupes novada pašvaldības 

Zilupes pilsētas teritorijas plānojuma ir zaļā zona, kas ir pašvaldības autonomā 

funkcija, un ir nepieciešama pašvaldības funkciju īstenošanai. 

Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka 

pašvaldībai ir šāda autonomā funkcija : gādāt par savas administratīvās teritorijas 

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

uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju 

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

savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku 

apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana). 

            Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 

un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
.panta otrās daļas 5.punkts nosaka, ka zeme, 

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

pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības 

teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības 

ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldību funkciju īstenošanai. 

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

2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un 

pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes 

reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 

13.punktu un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
.panta otrās daļas 5.punktu, atklāti balsojot: PAR 

– 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, 

L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Zilupes novada dome nolemj: 

           Atzīt, ka zemes vienība platībā 26332 kv.m ar kadastra apzīmējumu 6817 001 

0148 (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) Ludzas ielā 2, Zilupe, Zilupes 

nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai. 

13. 

Sakarā ar to, ka zemes vienība 17386 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 

6817 001 0154 Ludzas ielā 3, Zilupe, Zilupes novads pēc Zilupes novada pašvaldības 

Zilupes pilsētas teritorijas plānojuma ir zaļā zona, kas ir pašvaldības autonomā 

funkcija, un ir nepieciešama pašvaldības funkciju īstenošanai. 

Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka 

pašvaldībai ir šāda autonomā funkcija : gādāt par savas administratīvās teritorijas 

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

uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju 

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



savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku 

apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana). 

            Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 

un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
.panta otrās daļas 5.punkts nosaka, ka zeme, 

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

pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības 

teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības 

ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldību funkciju īstenošanai. 

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

2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un 

pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes 

reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 

13.punktu un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
.panta otrās daļas 5.punktu, atklāti balsojot: PAR 

– 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, 

L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Zilupes novada dome nolemj: 

           Atzīt, ka zemes vienība platībā 17386 kv.m ar kadastra apzīmējumu 6817 001 

0154 (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) Ludzas ielā 3, Zilupe, Zilupes 

nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai. 

14. 

Sakarā ar to, ka zemes vienība 26776 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 

6817 001 0155 Ludzas ielā 13, Zilupe, Zilupes novads pēc Zilupes novada 

pašvaldības Zilupes pilsētas teritorijas plānojuma ir zaļā zona, kas ir pašvaldības 

autonomā funkcija, un ir nepieciešama pašvaldības funkciju īstenošanai. 

Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka 

pašvaldībai ir šāda autonomā funkcija : gādāt par savas administratīvās teritorijas 

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

uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju 

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

savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku 

apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana). 

            Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 

un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
.panta otrās daļas 5.punkts nosaka, ka zeme, 

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

pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības 

teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības 

ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldību funkciju īstenošanai. 

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

2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un 

pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes 

reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 

13.punktu un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
.panta otrās daļas 5.punktu, atklāti balsojot: PAR 

– 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, 

L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko), PRET – nav,  

 

 



ATTURAS – nav, Zilupes novada dome nolemj: 

           Atzīt, ka zemes vienība platībā 26776 kv.m ar kadastra apzīmējumu 6817 001 

0155 (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) Ludzas ielā 13, Zilupe, Zilupes 

nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai. 

15. 

Sakarā ar to, ka zemes vienība 23377 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 

6817 001 0156 Klusā ielā 5, Zilupe, Zilupes novads pēc Zilupes novada pašvaldības 

Zilupes pilsētas teritorijas plānojuma ir zaļā zona, kas ir pašvaldības autonomā 

funkcija, un ir nepieciešama pašvaldības funkciju īstenošanai. 

Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka 

pašvaldībai ir šāda autonomā funkcija : gādāt par savas administratīvās teritorijas 

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

uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju 

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

savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku 

apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana). 

            Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 

un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
.panta otrās daļas 5.punkts nosaka, ka zeme, 

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

pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības 

teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības 

ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldību funkciju īstenošanai. 

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

2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un 

pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes 

reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 

13.punktu un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
.panta otrās daļas 5.punktu, atklāti balsojot: PAR 

– 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, 

L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Zilupes novada dome nolemj: 

           Atzīt, ka zemes vienība platībā 23377 kv.m ar kadastra apzīmējumu 6817 001 

0156 (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) Klusā ielā 5, Zilupe, Zilupes nov. 

ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai. 

16. 

Sakarā ar to, ka zemes vienība 27300 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 

6817 001 0157 Priežu ielā 8A, Zilupe, Zilupes novads pēc Zilupes novada pašvaldības 

Zilupes pilsētas teritorijas plānojuma ir zaļā zona, kas ir pašvaldības autonomā 

funkcija, un ir nepieciešama pašvaldības funkciju īstenošanai. 

Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka 

pašvaldībai ir šāda autonomā funkcija : gādāt par savas administratīvās teritorijas 

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

uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju 

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

savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku 

apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana). 

            Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 

un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
.panta otrās daļas 5.punkts nosaka, ka zeme, 

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



pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības 

teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības 

ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldību funkciju īstenošanai. 

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

2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un 

pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes 

reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 

13.punktu un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
.panta otrās daļas 5.punktu, atklāti balsojot: PAR 

– 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, 

L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Zilupes novada dome nolemj: 

           Atzīt, ka zemes vienība platībā 27300 kv.m ar kadastra apzīmējumu 6817 001 

0157 (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) Priežu ielā 8A, Zilupe, Zilupes 

nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai. 

17. 

Sakarā ar to, ka zemes vienība 5166 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 

6817 001 0158 Priežu ielā 36A, Zilupe, Zilupes novads pēc Zilupes novada 

pašvaldības Zilupes pilsētas teritorijas plānojuma ir zaļā zona, kas ir pašvaldības 

autonomā funkcija, un ir nepieciešama pašvaldības funkciju īstenošanai. 

Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka 

pašvaldībai ir šāda autonomā funkcija : gādāt par savas administratīvās teritorijas 

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

uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju 

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

savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku 

apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana). 

            Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 

un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
.panta otrās daļas 5.punkts nosaka, ka zeme, 

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

pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības 

teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības 

ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldību funkciju īstenošanai. 

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

2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un 

pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes 

reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 

13.punktu un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
.panta otrās daļas 5.punktu, atklāti balsojot: PAR 

– 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, 

L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Zilupes novada dome nolemj: 

           Atzīt, ka zemes vienība platībā 5166 kv.m ar kadastra apzīmējumu 6817 001 

0158 (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) Priežu ielā 36A, Zilupe, Zilupes 

nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai. 

18. 

Sakarā ar to, ka zemes vienība 12214 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 

6817 003 0292 Mērnieku ielā 12, Zilupe, Zilupes novads pēc Zilupes novada 



pašvaldības Zilupes pilsētas teritorijas plānojuma ir zaļā zona, kas ir pašvaldības 

autonomā funkcija, un ir nepieciešama pašvaldības funkciju īstenošanai. 

Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka 

pašvaldībai ir šāda autonomā funkcija : gādāt par savas administratīvās teritorijas 

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

uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju 

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

savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku 

apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana). 

            Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 

un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
.panta otrās daļas 5.punkts nosaka, ka zeme, 

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

pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības 

teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības 

ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldību funkciju īstenošanai. 

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

2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un 

pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes 

reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 

13.punktu un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
.panta otrās daļas 5.punktu, atklāti balsojot: PAR 

– 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, 

L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Zilupes novada dome nolemj: 

           Atzīt, ka zemes vienība platībā 12214 kv.m ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0292 (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) Mērnieku ielā 12, Zilupe, 

Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai. 

19. 

Sakarā ar to, ka zemes vienība 15100 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 

6817 003 0293 Baznīcas ielā 44, Zilupe, Zilupes novads pēc Zilupes novada 

pašvaldības Zilupes pilsētas teritorijas plānojuma ir zaļā zona, kas ir pašvaldības 

autonomā funkcija, un ir nepieciešama pašvaldības funkciju īstenošanai. 

Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka 

pašvaldībai ir šāda autonomā funkcija : gādāt par savas administratīvās teritorijas 

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

uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju 

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

savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku 

apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana). 

            Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 

un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
.panta otrās daļas 5.punkts nosaka, ka zeme, 

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

pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības 

teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības 

ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldību funkciju īstenošanai. 

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

2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un 

pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes 



reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 

13.punktu un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
.panta otrās daļas 5.punktu, atklāti balsojot: PAR 

– 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, 

L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Zilupes novada dome nolemj: 

           Atzīt, ka zemes vienība platībā 15100 kv.m ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0293 (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) Baznīcas ielā 44, Zilupe, Zilupes 

nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai. 

20. 

Sakarā ar to, ka zemes vienība 7700 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 

6817 003 0300 Policijas ielā 14, Zilupe, Zilupes novads pēc Zilupes novada 

pašvaldības Zilupes pilsētas teritorijas plānojuma ir zaļā zona, kas ir pašvaldības 

autonomā funkcija, un ir nepieciešama pašvaldības funkciju īstenošanai. 

Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka 

pašvaldībai ir šāda autonomā funkcija : gādāt par savas administratīvās teritorijas 

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

uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju 

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

savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku 

apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana). 

            Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 

un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
.panta otrās daļas 5.punkts nosaka, ka zeme, 

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

pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības 

teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības 

ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldību funkciju īstenošanai. 

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

2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un 

pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes 

reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 

13.punktu un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
.panta otrās daļas 5.punktu, atklāti balsojot: PAR 

– 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, 

L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Zilupes novada dome nolemj: 

           Atzīt, ka zemes vienība platībā 7700 kv.m ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0300 (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) Policijas ielā 14, Zilupe, Zilupes 

nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai. 

21. 

Sakarā ar to, ka zemes vienība 12500 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 

6817 003 0306 Raiņa ielā 27B, Zilupe, Zilupes novads pēc Zilupes novada 

pašvaldības Zilupes pilsētas teritorijas plānojuma ir zaļā zona, kas ir pašvaldības 

autonomā funkcija, un ir nepieciešama pašvaldības funkciju īstenošanai. 

Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka 

pašvaldībai ir šāda autonomā funkcija : gādāt par savas administratīvās teritorijas 

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

uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju 

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



savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku 

apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana). 

            Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 

un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
.panta otrās daļas 5.punkts nosaka, ka zeme, 

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

pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības 

teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības 

ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldību funkciju īstenošanai. 

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

2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un 

pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes 

reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 

13.punktu un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
.panta otrās daļas 5.punktu, atklāti balsojot: PAR 

– 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, 

L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Zilupes novada dome nolemj: 

           Atzīt, ka zemes vienība platībā 12500 kv.m ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0306 (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) Raiņa ielā 27B, Zilupe, Zilupes 

nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai. 

22. 

Sakarā ar to, ka zemes vienība 835 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 

003 0112 Policijas ielā 6, Zilupe, Zilupes novads atrodas Zilupes novada pašvaldībai 

piederoša 2.dzīvokļu dzīvojamā ēka un šķūnis (pamats Ludzas rajona padomes 

1994.gada 22.jūlija lēmums Nr.20 ar pielikumu). 

            Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 

un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
.panta otrās daļas 1.punkts nosaka, ka zeme, 

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

pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja uz šīs zemes ir 

pašvaldībai piederošas ēkas (būves). 

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

2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Latvijas Republikas likuma „Par 

valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

4
1
.panta otrās daļas 1.punktu, atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti (O.Agafonovs, 

V.Vaļdens, G.Smuļko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, 

M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

novada dome nolemj: 

           Atzīt, ka zemes vienība platībā 835 kv.m ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0112 Policijas ielā 6, Zilupe, Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai. 

 

15§ 

Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu zemes vienībām 

Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS 

 

           Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 4.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem 

Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, 



T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Zilupes novada dome nolemj: 

          1. Piešķirt zemes vienībai 20029 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 001 

0150 jaunu nosaukumu „Istrenkas upe”, Zilupe, Zilupes nov.. 

    2. Piešķirt zemes vienībai 6256 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 001 

0151 jaunu nosaukumu „Istrenkas upe”, Zilupe, Zilupes nov.. 

    3. Piešķirt zemes vienībai 6052 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 001 

0152 jaunu nosaukumu „Istrenkas upe”, Zilupe, Zilupes nov.. 

    4. Piešķirt zemes vienībai 15992 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 002 

0299 jaunu nosaukumu „Istrenkas upe”, Zilupe, Zilupes nov.. 

    5. Piešķirt zemes vienībai 16200 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0304 jaunu nosaukumu „Zilupes upe”, Zilupe, Zilupes nov. 

 

16§ 

Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā 

Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS 

 

Izvērtējot Zilupes novada Zilupes pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra 

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

piekrītošas Zilupes novada pašvaldībai, tika konstatēts, ka atsevišķas neapbūvētas 

zemes vienības teritoriālplānojumā neatbilst pašvaldības autonomai funkcijai, ko 

nosaka Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.pants. 

Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 

un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
.panta otrās daļas 5.punkts nosaka, ka zeme, 

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

pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības 

teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības 

ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības funkciju īstenošanai. 

Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 

un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punkts nosaka, ka zemes 

reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās 

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

personām, ja šīs personas par zemi saņēmušas kompensāciju, nav pieprasījušas 

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

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

neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai 

pašvaldību funkciju īstenošanai. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu un 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
.panta 

otrās daļas 5.punktu un 3.panta otrās daļas 2.punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 

15.pantu, atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, 

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

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

         1. Ieskaitīt zemes vienību 20029 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, cik būs zemi 

dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0150 „Istrenkas upe”, Zilupe, 

Zilupes nov. rezerves zemes fondā. 

         2. Ieskaitīt zemes vienību 6256 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, cik būs zemi 

dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0151 „Istrenkas upe”, Zilupe, 

Zilupes nov. rezerves zemes fondā. 



         3. Ieskaitīt zemes vienību 6052 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, cik būs zemi 

dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0152 „Istrenkas upe”, Zilupe, 

Zilupes nov. rezerves zemes fondā. 

         4. Ieskaitīt zemes vienību 15992 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, cik būs zemi 

dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0299 „Istrenkas upe”, Zilupe, 

Zilupes nov. rezerves zemes fondā. 

         5. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt Zilupes 

novada Zilupes pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā 

ievadīt zemes vienības kā atsevišķus nekustamos īpašumus. 

 

17§ 

Par zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Latvijas valstij 

Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
.panta pirmās daļas 5.punkts 

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

laikā piekrīt valstij un ierakstāma zemesgrāmatās uz valsts vārda, ja vietējās 

pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu 

valsts ēku (būvju) celtniecībai vai valsts funkciju īstenošanai. 

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

2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts 

un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
.panta 

pirmās daļas 5.punktu un Latvijas Republikas Civillikuma 1102.pantu un 1104.pantu 

par publiskiem ūdeņiem, atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti (O.Agafonovs, 

V.Vaļdens, G.Smuļko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, 

M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

novada dome nolemj: 

 1. Atzīt, ka zemes vienība 16200 kv.m (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā 

uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0304 „Zilupes upe”, Zilupe, Zilupes nov. 

ir piekrītoša Latvijas valstij.               

            2. Mainīt zemes izmantošanas mērķi no koda 0302 (fizisko un juridisko 

personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas) uz kodu 0301 (publiskie ūdeņi). 

            3. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt Zilupes 

novada Zilupes pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā 

ievadīt zemes vienību kā atsevišķu nekustamo īpašumu. 

 

18§ 

Par zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Latvijas valstij 

Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS 

 

Pārbaudot Zilupes novada Zilupes pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā ievadīto zemes vienību piekritību, tika konstatēts, ka uz 

atsevišķām zemes vienībām atrodas nezināmām fiziskām personām ēkas, kuras ir 

nokavējušas privatizācijas iesnieguma datumu 1999.gada 1.martu, ko nosaka Latvijas 

Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 2.panta 1.punkts, kā arī 

fiziskas personas pieprasījušas tikai zeme lietošanā ēku uzturēšanai un reģistrācijai 

zemesgrāmatā. 

Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 2.panta 

1.punkts nosaka, ka līdz 1999.gada 1.martam Latvijas pilsoņi – dzīvojamās ēkas 



īpašnieki vai augļu dārza lietotāji, kuriem zeme piešķirta augļu dārza ierīkošanai ar 

apbūves tiesībām, var pieteikties uz zemes iegūšanu īpašumā par maksu, ja bijušie 

zemes īpašnieki vai viņu mantinieki nav pieprasījuši šo zemi vai pieprasījuši par to 

kompensāciju, vai saņēmuši līdzvērtīgu zemi citā vietā. 

Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 

un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.
1 

panta 4.punkts nosaka, ka zeme, kuras 

piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt valstij un 

ierakstāma zemesgrāmatās uz valsts vārda, ja uz šīs zemes ir juridiskām personām 

piederošas ēkas (būves) vai tādām fiziskajām personām piederošas ēkas (būves), 

kurām nav tiesību iegūt zemi īpašumā saskaņā ar zemes reformas likumiem.  

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

2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Latvijas Republikas likuma „Par 

zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 2.pantu, „Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.
1 

panta pirmās daļas 

4.punktu, atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, 

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

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

        1. Atzīt, ka zemes vienība 3846 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, cik būs zemi 

dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0168 Lauku ielā 3, Zilupe, Zilupes 

nov., uz kura atrodas nezināmai personai, piederošas ēkas - ir piekrītoša Latvijas 

valstij. 

         2. Atzīt, ka zemes vienība 3700 kv.m platībā (vairāk vai mazāk, cik būs zemi 

dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0282 Brīvības ielā 67, Zilupe, 

Zilupes nov., uz kura atrodas nezināmai personai, piederošas ēkas - ir piekrītoša 

Latvijas valstij. 

 

19§ 

Par grozījumiem Zilupes novada domes sēdes 2011.gada 28.jūlija lēmuma 

(protokols Nr.7.8.&) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” 8.2.punktā 

Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS 

 

            Ar Zilupes novada domes sēdes 2011.gada 28.jūlija lēmuma (protokols 

Nr.7.8.&) 8.2.punktu tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības Georgijam Guļbišam uz 

zemes gabalu 1630 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0194 Parka ielā 

21, Zilupe, Zilupes nov.                                                                          

Izskatot Zilupes novada domes sēdes 2011.gada 28.jūlija lēmuma (protokols 

Nr.7.8.&) 8.2.punktā, tika konstatēts, ka lēmuma konstatējušā daļā nav norādīts 

likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likums” pants, pēc kura ir jāizbeidz zemes lietošanas 

tiesības un lemjošā daļā nav norādīts ar kuru datumu ir jāizbeidz, ir nepieciešams 

grozīt Zilupes novada domes sēdes 2011.gada 28.jūlija lēmuma (protokols Nr.7.8.&) 

„Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” 8.2.punktu. 

           Grozīt Zilupes novada domes sēdes 2011.gada 28.jūlija lēmuma (protokols 

Nr.7.8.&) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” 8.2.punktu, un izteikt šādā 

redakcijā: 

„Sakarā ar to, ka Georgijs Guļbišs līdz 2009.gada 31.augustam nav iesniedzis 

pilsētas zemes komisijai nav iesniegts reģistrētais zemes robežu plāns ar iesniegumu 

lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu vai iesniegumu 

lēmuma pieņemšanai par zemesgabala robežām, platību un samaksas apmēru par 



zemes gabalu 1630 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0194 Parka ielā 

21, Zilupe, Zilupes no.. Uz zemes gabala atrodas dzīvojamā māja un saimniecības 

ēkas. 

Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” 26.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, 

ka dzīvojamās mājas īpašniekiem vai augļu dārza lietotājiem, kuriem zeme piešķirta 

ar apbūves tiesībām, zemes lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2009.gada 

31.augustam pilsētas zemes komisijai nav iesniegts reģistrētais zemes robežu plāns ar 

iesniegumu lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu vai 

iesniegumu lēmuma pieņemšanai par zemesgabala robežām, platību un samaksas 

apmēru. 

Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 

un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sestā daļa nosaka, ka zemes reformas 

laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās 

ierakstāma pilsētas zeme, uz kuru izbeidzas zemes lietošanas tiesības saskaņā ar 

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu. 

             Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību 

īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” 26.panta 

pirmās daļas 2.punktu un Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 

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

balsojot: PAR – 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, N.Jefimovs, 

V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada dome nolemj: 

           1. Izbeigt lietošanas tiesības ar 2009.gada 1.septembri Georgijam Guļbišam, 

personas kods XXXXX, uz zemes gabalu platībā 1630 kv.m ar kadastra apzīmējumu 

6817 003 0194 Parka ielā 21, Zilupe, Zilupes nov. 

           2. Atzīt, ka zemes gabals platībā 1630 kv.m ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0194 Parka ielā 21, Zilupe, Zilupes nov. ir piekrītošs Zilupes novada pašvaldībai. 

           3. Zemes nomas pirmtiesības iegūst ar 2009.gada 2.septembri. 

           4. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Georgiju Guļbišu, personas kods XXXXX, 

uz zemes gabalu platībā 1630 kv.m ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0194 Parka ielā 

21, Zilupe, Zilupes nov. 

           5. Uzdot Zilupes novada pašvaldības atbildīgām amatpersonām sagatavot un 

noslēgt zemes nomas līgumu.”   

 

20§ 

Par grozījumiem Zilupes novada domes sēdes 2011.gada 27.oktobra lēmuma 

(protokols Nr.11.5.&) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” 5.4.punktā 

Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS 

 

            Ar Zilupes novada domes sēdes 2011.gada 27.oktobra lēmuma (protokols 

Nr.11.5.&) 5.4.punktu tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības mirušai personai uz 

zemes gabalu 1200 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0137 Domes ielā 

12, Zilupe, Zilupes nov.                                                                          

Izskatot Zilupes novada domes sēdes 2011.gada 27.oktobra lēmuma (protokols 

Nr.11.5.&) 5.4.punktā, tika konstatēts, ka lēmuma konstatējušā daļā nav norādīts 

likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likums” pants, pēc kura ir jāizbeidz zemes lietošanas 

tiesības un lemjošā daļā nav norādīts ar kuru datumu ir jāizbeidz, ir nepieciešams 



grozīt Zilupes novada domes sēdes 2011.gada 27.oktobra lēmuma (protokols 

Nr.11.5.&) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” 5.4.punktu. 

           Grozīt Zilupes novada domes sēdes 2011.gada 27.oktobra lēmuma (protokols 

Nr.11.5.&) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” 5.4.punktu, un izteikt šādā 

redakcijā: 

„Sakarā ar to, ka Leonīds Bazanovs līdz 2008.gada 1.septembrim nav 

iesniedzis Valsts zemes dienesta teritoriālajā struktūrvienībā reģistrācijai Valsts 

nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā zemes robežu plāns vai 

apliecinājums par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes 

izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanas (32.panta otrā daļa) par zemes gabalu 1200 

kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0137 Domes ielā 12, Zilupe, Zilupes 

nov. Leonīds Bazanovs miris 2009.gada 15.oktobrī. Uz zemes gabala atrodas 

dzīvojamā māja un saimniecības ēkas, kuras pieder Tatjanai Rutka saskaņā ar 

2012.gada 2.novembra pirkuma līgumu Nr.202 un reģistrēja 2012.gada 16.novembrī 

Zilupes novada Zilupes pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā ar folijas 

Nr.100000510713. 

Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” 26.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, 

ka dzīvojamās mājas īpašniekiem vai augļu dārza lietotājiem, kuriem zeme piešķirta 

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

1.septembrim nav iesniegts Valsts zemes dienesta teritoriālajā struktūrvienībā 

reģistrācijai Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā zemes robežu 

plāns vai apliecinājums par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms 

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

Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 

un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sestā daļa nosaka, ka zemes reformas 

laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās 

ierakstāma pilsētas zeme, uz kuru izbeidzas zemes lietošanas tiesības saskaņā ar 

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu. 

             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. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas maksas apmēru, 

izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti, 

neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir: pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5 

% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.    

             Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību 

īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” 26.panta 

pirmās daļas 2.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu un Latvijas 

Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 

zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu, atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=111962
http://www.likumi.lv/doc.php?id=111962


T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Zilupes novada dome nolemj: 

           1. Izbeigt lietošanas tiesības ar 2008.gada 1.septembri Leonīdam Bazanovam, 

personas kods XXXXX, uz zemes gabalu platībā 1200 kv.m ar kadastra apzīmējumu 

6817 003 0137 Domes ielā 12, Zilupe, Zilupes nov.. 

           2. Atzīt, ka zemes gabals platībā 1200 kv.m ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0137 Domes ielā 12, Zilupe, Zilupes nov. ir piekrītošs Zilupes novada pašvaldībai. 

           3. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Tatjanu Rutka, personas kods XXXXX, uz 

zemes gabalu platībā 1200 kv.m ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0137 Domes ielā 

12, Zilupe, Zilupes nov. ar 2012.gada 16.novembri uz 10.gadiem. 

            4. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā. 

            5. Uzdot Zilupes novada pašvaldības atbildīgām amatpersonām sagatavot un 

noslēgt zemes nomas līgumu.”      

 

21§ 

Par Zilupes novada domes sēdes 2011.gada 27.oktobra lēmuma (protokols 

Nr.11.5.&) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” 5.1.punkta atcelšanu 

ieskaitīšanu zemes rezerves zemes fondā 

Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS 

 

            Ar Zilupes novada domes sēdes 2011.gada 27.oktobra lēmuma (protokols 

Nr.11.5.&) 5.1.punktu tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības Ingai Supei uz zemes 

gabaliem 1,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002 0235, 0,5 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 6864 005 0158 un 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 

005 0167 „Taurenītis”, Lauderu pag., Zilupes nov.                                                                          

Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

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

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

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

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

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

zemes izpirkšanas reģistrā. 

Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

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

nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas 

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

pašvaldība pieņem lēmumu par attiecīgās zemes izmantošanu zemes reformas 

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

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

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

Sakarā ar to, ka Inga Supe 2011.gada 4.oktobrī ir atteikusies no nomas 

tiesībām uz zemes gabaliem 1,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002 0235, 

0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 005 0158 un 0,3 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 6864 005 0167 „Taurenītis”, Lauderu pag., Zilupes nov. un pamatojoties 

uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” 25.panta 2
1
.daļu un Latvijas 

Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sestā daļu zemes vienības nav piekrītošas 

Zilupes novada pašvaldībai un līdz ar to ir nepieciešams atcelt Zilupes novada domes 



sēdes 2011.gada 27.oktobra lēmuma (protokols Nr.11.5.&) „Par zemes lietošanas 

tiesību izbeigšanu” 5.1.punktu. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma 

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

Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu, atklāti balsojot: PAR – 10 

deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, 

L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Zilupes novada dome nolemj: 

          1. Atcelt Zilupes novada domes sēdes 2011.gada 27.oktobra lēmuma (protokols 

Nr.11.5.&) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” 5.1.punktu. 

         2. Ieskaitīt zemes vienības 1,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002 

0235, 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 005 0158 un 0,3 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 6864 005 0167 „Taurenītis”, Lauderu pag., Zilupes nov. zemes 

rezerves zemes fondā. 

 

22§ 

Par zemes vienību atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai 

Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS 

 

Sakarā ar to, ka uz zemes gabaliem atrodas fiziskām personām piederošas ēkas 

un būves un pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.996 

„Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura 

turpmāk izvērtējama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām 

piederošo un piekrītošo zemi” 13.punktu atļauj pieņemt lēmumus par zemes vienību 

piekritību pašvaldībai, kā arī izvērtējot Zilupes novada ietilpstošo pagastu padomes 

sēdēs no 2007.gada līdz 2009.gadam pieņemtos lēmumos „Par zemes lietošanas 

tiesību izbeigšanu”, tika konstatēts, ka nav atrunāts par zemes gabalu piekritību 

pašvaldībai zemes gabaliem uz kuriem atrodas ēkas, un zemes piekritība pašvaldībai 

pēc lietošanas tiesības izbeigšanās un zemes nomas līgumu noslēgšanas.                                                                                  

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem 

Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, 

kura turpmāk izvērtējama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām 

piederošo un piekrītošo zemi” 13.punkts nosaka, ka „Ja rezerves fondā ieskaitītā 

zemes vienība ir valstij vai pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme un tā 

nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju īstenošanai, pašvaldības dome var 

pieņemt lēmumu par zemes piederību vai piekritību pašvaldībai un Ministru kabinets 

var izdot rīkojumu par zemes piederību vai piekritību valstij. Valsts zemes dienests, 

pamatojoties uz pašvaldības iesniegto lēmumu vai attiecīgās ministrijas sniegto 

informāciju par Ministru kabineta rīkojuma izdošanu, aktualizē kadastra informācijas 

sistēmas datus. Šis nosacījums ir spēkā, līdz tiek pieņemts un stājas spēkā likums par 

rezerves zemes fonda izmantošanu.” 

Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 

un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punkts nosaka, ka zemes 

reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās 

ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 

ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi. 

Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 

un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punkts nosaka, ka zemes 



reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās 

ierakstāma neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 

2
1
.daļā noteiktajā terminā ir noslēgti zemes nomas līgumi.  

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

2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un 

pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izvērtējama zemes reformas 

pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 13.punktu, 

Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu un 3.panta piektās 

daļas 2.punktu, atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, 

G.Smuļko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, 

L.Osipovs, V.Sotčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada dome 

nolemj: 

         1. Sakarā ar to, ka uz zemes vienības atrodas ēkas, zemes vienība 1,0 ha platībā 

(vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6884 001 

0182 „Spārītes”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes novada 

pašvaldībai. 

         2. Sakarā ar to, ka uz zemes vienības atrodas ēkas, zemes vienība 3,0 ha platībā 

(vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6884 001 

0198 „Snigeri”, Adamova, Pasienes pag., Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes novada 

pašvaldībai. 

         3. Sakarā ar to, ka uz zemes vienības atrodas ēkas, zemes vienība 4,0 ha platībā 

(vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6884 001 

0206 „Pokumi”, Adamova, Pasienes pag., Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes novada 

pašvaldībai. 

         4. Saskaņā ar Zilupes novada pašvaldības 2007.gada 30.jūlija noslēgto lauku 

apvidus zemes nomas tipveida līgumu, zemes gabals platībā 0,5 ha ar kadastra 

apzīmējumu 6884 001 0245 „Otāri”, Pasienes pag., Zilupes nov. ir piekrītošs Zilupes 

novada pašvaldībai. 

         5. Sakarā ar to, ka uz zemes vienības atrodas ēkas, zemes vienība 0,3 ha platībā 

(vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6884 001 

0256 „Bārtuļi”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes novada 

pašvaldībai. 

         6. Sakarā ar to, ka uz zemes vienības atrodas ēkas, zemes vienība 0,7 ha platībā 

(vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6884 003 

0018 „Kāpostiņi”, Pricimova, Pasienes pag., Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes novada 

pašvaldībai. 

         7. Sakarā ar to, ka uz zemes vienības atrodas ēkas, zemes vienība 0,5 ha platībā 

(vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6884 007 

0097 „Fomini”, Kozlova, Pasienes pag., Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes novada 

pašvaldībai. 

         8. Sakarā ar to, ka uz zemes vienības atrodas ēkas, zemes vienība 0,3 ha platībā 

(vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6884 001 

0447 „Antoniji”, Katalova, Pasienes pag., Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes novada 

pašvaldībai. 

         9. Sakarā ar to, ka uz zemes vienības atrodas ēkas, zemes vienība 0,5 ha platībā 

(vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6864 002 



0106 „Blonti”, Sološi, Lauderu pag., Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes novada 

pašvaldībai. 

         10. Sakarā ar to, ka uz zemes vienības atrodas ēkas, zemes vienība 1,4 ha platībā 

(vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6884 007 

0061 „Jaunsalas”, Šuškova, Pasienes pag., Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes novada 

pašvaldībai. 

         11. Saskaņā ar Ludzas rajona Pasienes pagasta pašvaldības 2009.gada 1.jūnija 

noslēgto lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumu, zemes gabals platībā 0,9 ha ar 

kadastra apzīmējumu 6884 001 0239 „Plisunkas”, Pasienes pag., Zilupes nov. ir 

piekrītošs Zilupes novada pašvaldībai. 

         12. Ar šī lēmuma 11.punkta spēkā stāšanos spēku zaudē Zilupes novada domes 

sēdes 2012.gada 24.aprīļa lēmums (protokols Nr.6.18.§) „Par zemes lietošanas tiesību 

izbeigšanu un zemes gabalu atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai” 

7.punkts par zemes gabala kā starpgabala platībā 0,9 ha ar kadastra apzīmējumu 6884 

001 0239 „Plisunkas”, Pasienes pag., Zilupes nov. ir piekrītošs Zilupes novada 

pašvaldībai. 

 

23§ 

Par grozījumiem Ludzas rajona Pasienes pagasta padomes sēdes 2009.gada    

24.marta lēmuma (protokols Nr.10.39.punkts) „Par zemes pastāvīgās lietošanas 

tiesību izbeigšanu” 3.1.punktā 

 Lēmuma projektu sagatavoja V.KUŠNERS 

 

Ar Ludzas rajona Pasienes pagasta padomes sēdes 2009.gada 24.marta lēmuma 

(protokols Nr.10.39.punkts) „Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu” 

31.punktā tika piešķirtas nomas tiesības Pjotram Paško, personas kods XXXXX, uz 

zemes gabalu 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0239 „Plisunkas”, 

Pasienes pagastā ar 2009.gada 1.jūniju. 

            Ludzas rajona Pasienes pagasta pašvaldība 2009.gada 1.jūnijā noslēdza lauku 

apvidus zemes nomas līgumu ar Pjotru Paško, personas kods 170358-12801, par 

zemes gabalu 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0239 „Plisunkas”, 

Pasienes pagasts termiņā no 2009.gada 1.jūnija līdz 2019.gada 1.jūnijam. 

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

Nr.6.18.&) 7.punktu tika precizēta zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6884 001 

0239 „Plisunkas”, Pasienes pag., Zilupes nov. platība pēc kadastra kartes (no 0,5 ha 

uz 0,9 ha).                                                                        

Sakarā ar to, ka tika precizēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6884 001 

0239 „Plisunkas”, Pasienes pag., Zilupes nov. platība uz 0,9 ha, ir nepieciešams grozīt 

Ludzas rajona Pasienes pagasta padomes sēdes 2009.gada 24.marta lēmuma 

(protokols Nr.10.39.punkts) „Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu” 

3.1.punktu. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 

pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 

10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, 

L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Zilupes novada dome nolemj: 

  Grozīt Ludzas rajona Pasienes pagasta padomes sēdes 2009.gada 24.marta 

lēmuma (protokols Nr.10.39.punkts) „Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 

izbeigšanu” 31..punktu, un izteikt šādā redakcijā: 



             „3.1. Piešķirt Pjotram Paško, personas kods XXXXX, nomā zemes gabalu 

0,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0239 „Plisunkas”, Pasienes pag., 

Zilupes nov. līdz 2019.gada 1.jūnijam.” 

 

24§ 

Par Zilupes novada domes 2012.gada 30.novembra lēmuma (protokols Nr.16, 

19§) par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu zemnieku saimniecībai 

„Leitāni” atcelšanu 

 Ziņo A.BORSUKA 

 

Saskaņā ar Zilupes novada domes 2012.gada 28.jūnija lēmumu (protokols 

Nr.9, 9&, 2punkts) tika pieņemts lēmums piedzīt bezstrīdus kārtībā nokavētos 

nekustāmo īpašumu nodokļu parādus LVL 290,35 no Reinholda Vondas p.k. 

XXXXX, un lēmums izpildei tika nosūtīs Zvērinātajam tiesu izpildītājam. 

2012.gada 30.novembrī Zilupes novada dome pieņēma lēmumu (protokols 

Nr.16, 19&) dzēst R.Vondas zemnieku saimniecības „Leitāni” nekustāmā īpašuma 

nodokļa parādus LVL 342,25, sakarā ar zemnieku saimniecības maksātnespējas 

iestāšanos. 

Noskaidrots, ka abos domes lēmumos norādīti R.Vondam piederošo īpašumu 

nekustāmā īpašuma nodokļa parādi, parādnieks nav miris un līdz ar to ir spēkā parāda 

piedziņas iespējamība, kā arī Zilupes novada domes 2012.gada 28.jūnija lēmumu 

(protokols Nr.9, 9&, 2punkts) nav atcelts un atrodas izpildē pie Zvērinātās tiesu 

izpildītājas,  

 pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11.punktu un 

26.pantu, likuma „Par nekustāmā īpašuma nodokli” 9.panta pirmo un otro daļām, „Par 

pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu,  

atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, 

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

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

           Atcelt Zilupes novada domes 2012.gada 30.novembra lēmumu (protokols 

Nr.16, 19&) par nekustāmā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu zemnieku saimniecībai 

„Leitāni”. 

 

25§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu 

Ziņo A.BORSUKA 

 

2013.gada 21.maijā saņemts Reģīnas Gabrānes p.k. XXXXX iesniegums 

(reģ.Nr.199) par to, ka nav iespējams reģistrēt Zemesgrāmatu nodaļā izsolē iegūto 

nekustāmo īpašumu „Novoseļje”, Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā, ar kadastra 

apzīmējumu 6896 001 0022, sakarā ar to, ka bijušajam īpašniekam Igoram Lemeševam 

p.k. XXXXX ir nodokļu parāds par šo nekustāmo īpašumu. 

        Iesniegumam tika pievienots Latgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 

tiesneses L.Mežales lēmums par nekustāmā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu 

apstiprinot nekustāmā īpašuma „Novoseļje”, Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā, ar kadastra 

apzīmējumu 6896 001 0022 nostiprināšanu uz Reģīnas Gabrānes vārda dzēšot visas uz 

nekustāmo īpašumu ierakstītās aizlieguma atzīmes un parādu saistības par kurām 

ieguvēja nav tieši paziņojusi, ka uzņemas tās uz sevis, saskaņā ar Civilprocesa likuma 

613.panta trešās daļas  3.punktu, kurā norādīts, ka apmierinot pieteikumu par izsoles akta 

apstiprināšanu, tiesa pieņem lēmumu neatkarīgi no kreditora piekrišanas — par visu 



zemesgrāmatā uz šo īpašumu ierakstīto parādu saistību dzēšanu, par kurām ieguvējs nav 

tieši paziņojis, ka uzņemas tās uz sevi. 

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 16.panta otro daļu Tiesas Spriedums, kas stājies 

likumīgā spēkā, ir izpildāms, un 16.panta ceturto daļu Tiesas spriedumam ir likuma spēks, 

visiem tas ir obligāts un pret to jāizturas ar tādu pašu cieņu kā pret likumu. 

Noskaidrots, ka uz doto brīdi par nekustāmo īpašumu „Novoseļje”, Zaļesjes 

pagastā, Zilupes novadā, ar kadastra apzīmējumu 6896 001 0022 ir nekustāmā īpašuma 

nodokļa parāds nodokļa maksātājam Igoram Lemeševam, ieskaitot nokavējuma naudu, 

LVL 61,44. 

Saskaņā ar Zvērinātās tiesu izpildītājas Alīnas Kuprijanovas paziņojumu 

nekustāmais īpašums „Novoseļje”, Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā, ar kadastra 

apzīmējumu 6896 001 0022 tika pārdots izsolē pamatojoties uz Ludzas rajona tiesas 

lēmumu par I.Lemeševa parāda piedziņu par labu AS „Latgales Finanšu kompanija”, izsolē 

iegūtie naudas līdzekļi tika izlietoti parādu AS „Latgales Finanšu kompanijai” un citu 

izdevumu segšanai. Nodokļu parādi no izsolē iegūtiem naudas līdzekļiem netika atgūti, jo 

Zilupes novada pašvaldība prasību par nodokļu parādu piedziņu pret I.Lemeševu 

nesniedza.  

Lai nekustāmā īpašuma nodokļa parādu saistības netiktu uzrādītas Zemesgrāmatu 

nodaļas informācijas sistēmās, kas ir šķērslis īpašuma reģistrācijai, pašvaldībai 

nepieciešams dzēst šo nodokļa parādu. 

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu Pašvaldību 

budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās 

nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš 

attiecīgās pašvaldības. 

Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un 

nodevām” 25.panta trešo daļu, Latgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesneses 

L.Mežales 2013.gada 24.aprīļa lēmumu lietā Nr.C03018313 „Par izsoles akta 

apstiprināšanu”, un likuma „Par tiesu varu” 16.panta otro un ceturto daļas, kā arī likuma 

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

atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, 

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

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

1. Dzēst Igoram Lemeševam p.k. XXXXX nekustamā īpašuma nodokļa parādu LVL 61,44 

par nekustamo īpašumu „Novoseļje”, Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā, ar kadastra 

apzīmējumu 6896 001 0022. 

2. Par pieņemto lēmumu paziņot R.Gabrānei.  

 

26§ 

Iedzīvotāju iesniegumu izskatīšana 

Ziņo A.BORSUKA 

 

1. 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatot 14.05.2013.g. iesniegto Anatolija 

Jurčenko, personas kods XXXXX iesniegumu ar lūgumu lauzt ar viņu noslēgto 

dzīvojamās telpas īres līgumu dzīvoklim Rožu iela 2-3, Lauderi, Lauderu pagastā, 

Zilupes novadā konstatēja, ka saskaņā ar Zilupes novada domes 17.09.2012.g. 

lēmumu (protokols Nr.12, 12§) A.Jurčenko tika piešķirts nomā dzīvoklis Rožu ielā 

42-3, Lauderi, Lauderu pagastā, Zilupes novadā, un A.Jurčenko tika deklarējis savu 

dzīvesvietu šajā dzīvoklī. Līdz dotajam brīdim A.Jurčenko nav parakstījis nomas 

līgumu uz šo dzīvojamo platību un pārcēlās uz dzīvi uz citu vietu. 



Pamatojoties uz dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, 

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

atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, 

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

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

1. Atcelt Zilupes novada domes 2012.gada 17.septembra lēmumu (protokols Nr.12, 

12§) par dzīvokļa Rožu ielā 42-3, Lauderi, Lauderu pagastā, Zilupes novadā nomas 

tiesību piešķiršanu A.Jurčenko. 

2. Anulēt A.Jurčenko ziņas par deklarēto dzīves vietu Rožu iela 2-3, Lauderi, Lauderu 

pagastā, Zilupes novadā. 

3. Par pieņemto lēmumu paziņot A.Jurčenko. 

4.Lēmums var būt pārsūdzēts rajona Administratīvajā tiesā spēkā esošajos 

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 

2. 

Zilupes novada pašvaldība saņēma Staņislava Adiļeviča p.k. XXXXX 

iesniegumu par nekustāmā īpašuma nodokļa uzrēķina pārskatīšanu viņai piederošajam 

nekustāmajam īpašumam – zemei „Vērmaņi” Pasienes pagastā, Zilupes novadā ar 

kadastra numuru 6884 003 0032. 

Noskaidrots, ka saskaņā ar Zilupes novada pašvaldības maksāšanas paziņojumu 

par nekustāmā īpašuma nodokli 2013.gadam S.Adiļevičam par viņai piederošo 

nekustāmo īpašumu saskaņā ar likuma „Par nekustāmā īpašuma nodokli” 3.panta 

1
1
.daļu  kā papildlikme 1,5 procentu apmērā par neapstrādātu lauksaimniecībā 

izmantojamo zemi tika uzrēķināts papildus maksājums par 2012.gadā neapstrādāto 

lauksaimniecībā izmantojamo zemi LVL 6,13 apmērā. Iesniegumam pielikumā 

S.Adiļevičs iesniedza Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālās 

lauksaimniecības pārvaldes slēdziens, kurā norādīts, ka viņai piederošā zeme ir kopta.  

S.Adiļevičs uz doto brīdi vēl nav nomaksājusi nekustāmā īpašuma nodokli par 

viņai piederošo zemi „Vērmaņi”. 

Ņemot vērā augstākminēto, un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par 

nekustāmā īpašuma nodokli” 10.pnta pirmo un otro daļas, likuma „Par pašvaldībām” 

pirmās daļas 27. punktu,   

atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, 

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

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

1. Atcelt nekustāmā īpašuma nodokļa uzrēķinu LVL 6,13 apmērā par 

neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo zemi par 2012.gadu Staņislavam 

Adiļevičam p.k. XXXXX  par viņai piederošo nekustāmo īpašumu - zemi „Vērmaņi” 

Pasienes pagastā, Zilupes novadā ar kadastra numuru 6884 003 0032. 

2. Veikt attiecīgas izmaiņas maksāšanas paziņojumā par nekustāmā īpašuma 

nodokli un nosūtīt to Staņislavam Adiļevičam p.k. XXXXX. 

 

27§ 

Iestāžu vadītāju iesniegumu izskatīšana 

Ziņo A.BORSUKA 

 

1. 

Zilupes novada pašvaldība saņēma SIA „Zilupes LTD” valdes locekļa 

V.Fitisova iesniegumu par īres tiesību pārtraukšanu ar pašvaldības dzīvokļa Brīvības 

ielā 27 dz.10, Zilupē īrnieku Ņinu Drozdi p.k.XXXXX. Iesniegumā norādīts, ka 

Ņ.Drozde jau ilglaicīgi atrodas Zilupes Veselības sociālās aprūpes centrā stacionārā 



aprūpē sakarā ar sliktu veselības stāvokli, dzīvoklis jau ilgu laiku ir neapdzīvots, nav 

apsaimniekots, un ir iekrājušies parādi par dzīvokļa īri un komunāliem 

pakalpojumiem, ko Ņ.Drozde nevar apmaksāt sakarā ar nepietiekamiem ienākumiem. 

Tika saņemti SIA „Zilupes Veselības sociālā aprūpes centra” vadītājas Alīnas 

Rakas paskaidrojumi par to, ka Ņina Drozde ilgstoši uzturas Veselības aprūpes centrā 

stacionārā slikta veselības stāvokļa dēļ, un nevar, kā arī nākotnē nevarēs patstāvīgi 

parūpēties par sevi un patstāvīgi uzturēt nomā nodoto dzīvokli, un līdz ar to viņai 

nepieciešams patstāvīgi uzturēties Veselības sociālās aprūpes centrā un saņemt aprūpi. 

Noskaidrots, ka Ņ.Drozdei nav radinieku, kuri varētu uzņemties viņas aprūpi, un 

segt parādus par viņas iznomātā dzīvokļa Brīvības ielā 27 dz.10, Zilupē īri un 

sniegtiem komunāliem pakalpojumiem. 

Ņemot vērā augstākminēto, un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par 

dzīvojamo telpu īri” 28
2
.panta pirmās daļas  1. Un 2. Punktus, un 36

1
.panta pirmās 

daļas 1.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu un 

5.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta 

pirmās daļas 7.punktu, 21.panta 23.punktu un 27. Punktu,  

atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, 

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

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

1. Lauzt dzīvokļa Brīvības ielā 27 dz.10, Zilupē īres līgumu ar Ņinu Drozdi, 

p.k.XXXXX. Norakstīt parādus par dzīvojamo telpu īri un komunāliem 

pakalpojumiem  

3. Anulēt Ņinas Drozdes, p.k.XXXXX, ziņas par deklarēto dzīves vietu 

XXXXX, Zilupē. 

4. Reģistrēt Ņinas Drozdes, p.k.XXXXX,deklarēto dzīves vietu XXXXX. 

5. Par pieņemto lēmumu paziņot Ņinai Drozdei, p.k.XXXXX. Lēmums var būt 

pārsūdzēts rajona Administratīvajā tiesā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktā 

kārtībā. 

2. 

Zilupes novada pašvaldība saņēma SIA „Bidrija” valdes locekļa R.Klovana 

iesniegumu par īres maksas LVL 86,00 parāda par Zilupes novada pašvaldībai 

piederošā dzīvokļa „Skolotāju” māja dz.5, Lauderi, Lauderu pagastā, piedziņu no 

dzīvoklī deklarētās personas Alekseja Makova p.k. XXXXX.  

Noskaidrots, ka Aleksejs Makovs p.k. XXXXX ir deklarējis savu dzīves vietu 

XXXXX, Lauderu pagastā 2012.gada 7.jūnijā pēc šajā dzīvoklī dzīvojošas un 

2012.gada 18.aprīlī mirušās viņa vecāsmātes Sofijas Filipenko, pamatojoties uz viņa 

mātes Tatjanas Makovas iesniegumu Zilupes novada pašvaldības domei. 

Lēmums par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar Alekseju Makovu līdz 

dotajam brīdim nav pieņemts, un īres līgums nav noslēgts. 

A.Makovs ir vienīgais, kuram dzīves vieta deklarēta dzīvoklī XXXXX, Lauderu 

pagastā, kopš dzīves vietas deklarēšanas datuma A.Markovs patstāvīgi dzīvo šajā 

dzīvoklī. 

Ņemot vērā augstākminēto, un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma 

„Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu, Dzīvesvietas deklarēšanas 

likuma 3.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 

21.panta 27. punktu,  

atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, 

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

 

 



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

1. Piešķirt nomā Aleksejam Makovam p.k. XXXXX dzīvokli XXXXX, Lauderi, 

Lauderu pagastā. 

2. Noslēgt ar Alekseju Makovu p.k. XXXXX dzīvokļa XXXXX, Lauderi, 

Lauderu pagastā īres līgumu. 

 

 

28§ 

Par dzīvojamās telpas īres līguma laušanu ar Tatjanu Šūpuļnieci 

Ziņo A.BORSUKA 

 

          Zilupes novada pašvaldības dome izskatot jautājumu par dzīvokļa Raiņa ielā 

25-1, Zilupē nomas līguma laušanu ar Tatjanai Šūpuļniecei p.k. XXXXX, 

noskaidroja, ka ar T.Šūpuļnieci 2006.gada 1.martā tika noslēgts dzīvokļa Raiņa ielā 

25-1, Zilupē, Zilupes novadā, dzīvojamās telpas īres līgums. 2009.gada 26.novembrī  

dzīvoklis tika nodots apakšīrē Pāvelam Lukinam, p.k. XXXXX, kurš ir miris 

2012.gada 9.septembrī. P.Lukins, dzīvojot dzīvoklī, maksāja par īri un komunāliem 

maksājumiem. Pēc viņa nāves maksājumi par īri un komunāliem maksājumiem netika 

veikti. Noskaidrots, ka  T.Šūpuļniece šajā dzīvoklī nedzīvo un neveic maksājumus par 

īres maksu un komunālajiem pakalpojumiem. Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistrā sniegto 

informāciju, T.Šūpuļniece ir deklarēta XXXXX, Zilupē, Bet sociālajā dienestā ir 

uzrādīta faktiskā dzīvesvietas adrese – XXXXX, Rabova, Zaļesjes pagasts, Zilupes 

novads. 2013.gada 25.aprīlī  T.Šūpuļniecei tika pieprasīts iesniegt paskaidrojumus par 

dzīvojamās platības turpmāko izmantošanu, parāda nomaksas termiņiem u.c.. 

T.Šūpulniece paskaidrojumus nav sniegusi. Tā kā T.Šūpuļniece un viņas ģimenes 

locekļi dzīvoklī nedzīvo, tad izlikšana tiesas ceļā nav nepieciešama. 

Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 28
2
.panta pirmās daļas 1. un 

2. Punktus, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta 27. 

punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, 

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

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

1. Lauzt dzīvokļa Raiņa ielā 25-1, Zilupē, Zilupes novadā 2013.gada 1.jūnija īres 

līgumu ar Tatjanu Šūpuļnieci, p.k. XXXXX, ar 2013.gada 27.jūniju bez citas 

dzīvojamās telpas ierādīšanas. 

2.  Norakstīt parādus par dzīvojamo telpu īri un komunāliem pakalpojumiem. 

3.  Par pieņemto lēmumu paziņot Tatjanai Šūpuļniecei, p.k. XXXXX. 

4. Lēmums var būt pārsūdzēts rajona Administratīvajā tiesā spēkā esošajos 

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29§ 

Par saistošo noteikumu Nr.4 

“Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2013.gada 22.marta 

saistošajos noteikumos Nr.3 

Par koku ciršanu ārpus meža Zilupes novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu 

Ziņo E.Timoškāns  

 

2013.gada 22.martā Zilupes novada dome apstiprināja un pieņēma saistošos 

noteikumus Nr.3 „Par koku ciršanu ārpus meža Zilupes novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā” (prot. Nr.3, 6§.). 

Tika konstatēts, ka  noteikumi ir nepilnīgi un tajos jāprecizē esošā redakcija. 

vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu,43.panta 

pirmās daļas 13.punktu, 45.panta pirmo, piekto un sesto daļas 

atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, 

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

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

1. Apstiprināt Zilupes novada domes saistošos noteikumus Nr.4 “Grozījumi Zilupes 

novada pašvaldības 2013.gada 22.marta saistošajos noteikumos Nr.3 Par koku ciršanu 

ārpus meža Zilupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” saskaņā ar 

pielikumu. 

  2. Uzdot kancelejas vadītājai (sekretārei) J.Voitkevičai: 

    2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas, tos rakstiskā un 

elektroniskā veidā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai 

saskaņošanai; 

  2.2. pēc saistošo noteikumu apstiprināšanas Reģionālās attīstības un pašvaldību 

lietu ministrijā publicēt Zilupes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, un mājas 

lapā www.zilupe.lv., kā arī izlikt tos redzamā vietā Zilupes novada pašvaldības ēkā un 

Zilupes novada pagastu pārvalžu ēkās. 

 

30§ 

Par nekustāmā īpašuma zemesgabals Brīvības ielā 76, Zilupē, Zilupes novadā 

atsavināšanu 

Lēmuma projektu sagatavoja E.Timoškāns  

 

Pamatojoties uz Zilupes novada domes 2013.gada 22.marta lēmumu 

(protokols Nr.3 11&, 4.p.) tika nolemts atsavināt pašvaldībai piederošo zemi Brīvības 

ielā 76, Zilupē, Zilupes novadā, Ruslanam Smirdinam, kam uz zemesgabala atrodas 

reģistrēts Zemesgrāmatā īpašums – dzīvojamā māja un palīgēkas, par brīvu cenu.  

Ar domes lēmumu tika izveidota un apstiprināta novērtēšanas komisija, kas 

veica objekta novērtēšanu. Saskaņā ar novērtēšanas komisijas atzinumu, īpašuma – 

zemesgabals Brīvības ielā 76, Zilupē, Zilupes novadā vērtība  ir noteikta LVL 800,00 

(astoņi simti lati un 00 santīmi). 

 pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas otro punktu, un 

21.panta 17 punktu,  

un vadoties no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 

2.punktu, 4.panta pirmo daļu, un ceturtās daļas 3.punktu, 6.panta otro un trešo daļas, 

10.panta otro daļu, 8.panta otro, trešo, sesto un septīto daļas, 37.panta pirmās daļas 

4.punktu, un 41.panta pirmo daļu, 441.panra otrās daļas 2.punktu, kā arī novērtēšanas 

komisijas atzinumu, 

http://www.zilupe.lv/


atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, 

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

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

1.Apstiprināt nekustāmā īpašuma - zeme Brīvības ielā 76, Zilupē, Zilupes novadā 

par atsavināšanas (pārdošanas) cenu LVL 800,00 apmērā. 

  2. Atsavināt pašvaldībai piederošo nekustāmo īpašumu – zemi 1368 m3 platībā 

Brīvības ielā 76, Zilupē, Zilupes novadā, pārdodot to Ruslanam Smirdinam, 

p.k.XXXXX, par LVL 800,00. 

  3. Naudu ieskaitīt Zilupes novada pašvaldības norēķinu kontā  AS SEB banka, 

UNLAL2X, konta Nr. LV50UNLA0050019991554 četru mēnešu laikā pēc lēmuma 

paziņojuma saņemšanas dienas.  

  4. Atbildīgām amatpersonām sagatavot un parakstīt īpašuma pirkuma – pārdevuma 

līgumu pēc pilnā apjomā maksājuma par nekustāmo īpašumu saņemšanas. 

 

31§ 

Par grozījumiem Zilupes novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmuma „Par 

Zilupes novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu” 

Ziņo V.Vaļdens 

 

Zilupes novada pašvaldības dome konstatējusi, ka sakarā ar teritorijas 

plānojuma likumdošanas maiņu ir paildzinājies izstrādes process, jo tika veikta 

papildus publiskā apspriešana, kā rezultātā radās plānošanas dokumenta nobīde no 

ieplānotā grafika. Šajā situācijā vairs nav nepieciešams noteikta teritorijas plānojuma 

spēkā stāšanos no 2012.gada. 

Pamatojoties uz augstāk minēto un uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu 

un Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta trešo daļu, atklāti balsojot: PAR 

– 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, N.Jefimovs, V.Ņikitins, 

L.Matvejenko, T.Semjonova, M.Meikšāne, L.Osipovs, V.Sotčenko), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Zilupes novada dome nolemj: 

1. Veikt grozījumus Zilupes novada 2011.gada 27.janvāra lēmumā „Par 

Zilupes novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam izstrādes 

uzsākšanu” lēmuma nosaukumā un tekstā skaitļus „2012.-2024.” aizstāt ar 

„2013.-2025.” 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 

 

32§ 

Par grozījumiem Zilupes novada domes 2013.gada 31.janvāra lēnumā  

(protokols Nr.1 26&) 

„Par Zilupes novada pašvaldības autonomo funkciju deleģēšanu” 

Ziņo V.Vaļdens 

 

2013.gada 31.janvārī Zilupes novada dome pieņēma lēmumu (protokols Nr.1 

26&) deleģēt ar līgumu ūdensapgādes, kanalizācijas, siltumapgādes, notekūdeņu 

savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas funkcijas Zilupes pilsētā, Zaļesjes un Pasienes 

pagastā SIA „Zilupes LTD”. 

Ūdensapgādes un kanalizācijas novadīšanas funkcijas Pasienes pagastā 

nodrošināja līdz tam Zilupes novada pašvaldība. Līdz ar to deleģējot SIA Zilupes 

LTD šīs funkcijas, uzņēmumam jānodod pašvaldības rīcībā esošos resursus šo 

funkciju nodrošināšanai, kā arī jāapstiprina tarifi, kurus SIA „Zilupes LTD” būs 



tiesīgi piemērot Pasienes pagasta iedzīvotājiem un Zaļesjes pagasta iedzīvotājiem par 

sniegtiem ūdensapgādes un kanalizācijas novades pakalpojumiem. 

Ņemot vērā augstākminēto un vadoties no likuma Par pašvaldībām 15.panta 

pirmās daļas 1.punktu, 21.panta 23.punktu un 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 

3.punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, 

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

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

1. Izteikt Zilupes novada domes 2013.gada 31.janvāra lēmumu (protokols Nr.1 

26&) šādā redakcijā: 

„Izskatot jautājumu par Zilupes novada pašvaldības autonomo funkciju 

deleģēšanu 

tika konstatēts, saskaņā ar likuma par pašvaldībām 15.panta 1.punktu pašvaldībai ir 

autonomās funkcijas organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde 

un kanalizācija; siltumapgāde; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) 

neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, un 15.panta 2.punktu - gādāt 

par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību. Sadzīves 

pakalpojumu sniegšanai Zilupes novada pašvaldībā ir izveidota SIA „Zilupes LTD”, 

kas ir pašvaldības kapitālsabiedrība ar 100% pašvaldības kapitāla ieguldījumu, kas 

dibināta komunālo pakalpojumu sniegšanai Zilupes pilsētā, Zaļesjes un Pasienes 

pagastos, un SIA „Bidrija”, kas ir pašvaldības kapitālsabiedrība ar 100% pašvaldības 

kapitāla ieguldījumu, kas dibināta komunālo pakalpojumu sniegšanai Lauderu 

pagastā, bet ar kapitālsabiedrībām nav panākta vienošanās par pašvaldības funkciju 

deleģēšanu. 

Ūdensapgādes un kanalizācijas novadīšanas funkcijas Pasienes pagastā 

nodrošināja līdz šim Zilupes novada pašvaldība, kas piemēroja ar Pasienes pagasta 

padomes lēmumu apstiprinātos tarifus, kas uz doto brīdi neatbilst pieņemtai tarifu 

kalkulācijai, kas arī ir ar piemērojamiem tarifiem par ūdensapgādi un kanalizāciju 

Zaļesjes pagasta iedzīvotājiem, par ko jāveic attiecīgus labojumus, atstājot 

piemērojamo maksājumu apjomu nemainīgu.  

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 2.daļu, likuma „Par 

pašvaldībām”  15.panta pirmās daļas 1. un 2. punktiem un 21.panta pirmās daļas 

14.punkta c)apakšpunktu, 23. punktu, likuma „Par pievienotās vērtības nodokli „ 

5.pantu, 

atklāti balsojot: PAR – 10 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, 

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

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

1. Atstiprināt maksu par sniegtiem pakalpojumiem Pasienes pagastā: 

1.1. ūdens padeves tarifs – LVL 0,15 bez PVN par vienu izlietoto kubikmetru ūdens, 

piemērojot maksājumus:  

1.1.1. iedzīvotājiem, kuriem nav uzstādīti ūdens skaitītāji - LVL 1,11  bez PVN 

vienam patērētājam mēnesī bez PVN ; 

1.1.2 patērētājiem, kuriem uzstādīti ūdens skaitītāji - LVL 0,15  bez PVN par vienu 

m
3
. 

1.2. tarifs par vienu kubikmetru kanalizācijas novadi  - LVL 0,18  bez PVN: 



1.2.1. iedzīvotājiem, kuriem nav uzstādīti ūdens skaitītāji - LVL 1,36 bez PVN 

vienam patērētājam  mēnesī bez PVN; 

1.2.2 patērētājiem, kuriem uzstādīti ūdens skaitītāji - LVL 0,18  bez PVN par vienu 

m
3
. 

2. Atstiprināt maksu par sniegtiem pakalpojumiem Zaļesjes pagastā: 

2.1. ūdens padeves tarifs – LVL 0,09 bez PVN par vienu izlietoto kubikmetru ūdens, 

piemērojot maksājumus:  

2.1.1. iedzīvotājiem, kuriem nav uzstādīti ūdens skaitītāji - LVL 0,70  bez PVN 

vienam cilvēkam mēnesī bez PVN ; 

2.1.2 patērētājiem, kuriem uzstādīti ūdens skaitītāji - LVL 0,09  bez PVN par vienu 

m
3
. 

3.Deleģēt ūdensapgādes un kanalizācijas, siltumapgādes, notekūdeņu 

savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas funkcijas, kā arī administratīvās teritorijas 

labiekārtošana un sanitārās tīrības nodrošināšanas funkcijas Zilupes pilsētā, Zaļesjes 

un Pasienes pagastos SIA „Zilupes LTD”, un atkritumu apsaimniekošanas, 

ūdensapgādes un kanalizācijas novadīšanas funkcijas, kā arī administratīvās teritorijas 

labiekārtošanas un sanitārās tīrības nodrošināšanas funkcijas SIA „Bidrija”. 

4. Zilupes novada pašvaldības atbildīgām amatpersonām  sagatavot un noslēgt 

attiecīgus deleģēšanas līgumus.   

5. Lēmuma 3. un 4.punktos apstiprinātos tarifus piemērot Sabiedrībai ar 

ierobežoto atbildību „Zilupes LTD” iekasējot maksu par sniegtiem ūdensapgādes un 

kanalizācijas pakalpojumiem Zaļesjes un Pasienes pagasta iedzīvotājiem pēc līgumu 

noslēgšanas ar iedzīvotājiem un juridiskām personām par pakalpojumu sniegšanu. 

6. Izveidot SIA „Zilupes LTD” nododamo materiālo vērtību ūdensapgādes un 

kanalizācijas pakalpojumu sniegšanai Pasienes pagastā inventarizācijas komisiju: 

sekojošā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: Jana Borsuka – Zilupes novada pašvaldības izpilddirektors, 

Komisijas locekļi: Skaidrīte Marčenko – Zilupes novada pašvaldības Pasienes pagasta  

pārvaldes vadītāja, 

                                 Ņina Lazareva – Zilupes novada pašvaldības materiālo vērtību 

uzskaites grāmatvede. 

7. Inventarizācijas komisijai noteikt nepieciešamo pašvaldībai piederošo SIA 

„Zilupes LTD”  nododamo materiālo vērtību apjomu, veikt to uzskaiti un iesniegt 

domei jautājuma izlemšanai par to nodošanu nomā SIA „Zilupes LTD”. 

 

 

 

Domes sēde slēgta plkst.15.00 

 

Sēdi vadīja: O.Agafonovs 

 

Protokolēja:  J.Voitkeviča 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

  

  

 

 
 


