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

25.07.2013.

Sēde sasaukta plkst. 13:00
Sēdi atklāj plkst. 13:00
Sēdes darba kārtība:
1. Pārskats par paveikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu no
27.06.2013. – 25.07.2013.
2. Par saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Zilupes novada pašvaldības
2009.gada 01.jūlija Saistošajos noteikumos Nr.1 Zilupes novada pašvaldības
nolikums” apstiprināšanu.
3. Par SIA „Zilupes LTD” maksas tarifus par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu pie pašvaldības objektiem apstiprināšanu.
4. Latvijas Pašvaldību savienības iesnieguma izskatīšana.
5. Latgales plānošanas reģiona iesniegumu izskatīšana.
6. Nodibinājuma „Kokneses fonds” iesnieguma izskatīšana.
7. Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās pārvaldes iesnieguma izskatīšana.
8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādiem.
9. Par dzīvojamās platības piešķiršanu Janai Kosmačovai.
10. Par lēmumu „Par nekustāmā īpašuma Brīvības ielā 76, Zilupē, Zilupes novadā
atsavināšanu” grozīšanu.
11. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
12. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabalu atzīšanu par
piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai.
13. Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamām īpašumam.
14. Par adreses piešķiršanu zemes vienībām un ēkām.
15. Par adreses piešķiršanu zemes vienībām.
16. Par uzmērītās zemes platības, lietošanas mērķa un apgrūtinājumu
apstiprināšanu.
17. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustāmā īpašuma un īpašuma nosaukumu
piešķiršanu.
18. Par nodokļa parāda dzēšanu.
19. Par nekustāmā īpašuma „Peonijas”, Zaborjes ciemā, Pasienes pagastā, Zilupes
novadā atzīšanu par bezsaimnieka mantu.
20. Par nekustāmā īpašuma „Snigeri”, Pasienes pagastā, Zilupes novadā atzīšanu
par bezsaimnieka mantu.

21. Par pieminekļa atjaunošanas līdzfinansējumu.
Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētājs Oļegs Agafonovs
Protokolē – sekretāre Jeļena Voitkeviča
Piedalās –
Deputāti: Vitālijs Vaļdens
Gunārs Smuļko
Leonīds Osipovs
Sergejs Fenčenko
Anna Peličeva
Alla Čekstere
Roberts Dolgilevičs
Pieaicināti:
Galvenā grāmatvede Jana BONDARENKO
Pasienes pagasta pārvaldes vadītāja Skaidrīte MARČENOKA
Izpilddirektore Aina BORSUKA
SIA „Zilupes LTD” valdes loceklis Valērijs FITISOVS
Nepiedalās – Svetlana Voitkeviča
Sēdes vadītājs Oļegs Agafonovs piedāvā balsot par domes sēdes darba
kārtību.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko,
L.Osipovs, S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības domes sēdes darba kārtību.
1§
Pārskats par paveikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu no 27.06.2013. –
25.07.2013.
Ziņo: priekšsēdētājs O.AGAFONOVS
Ieplānotais paveiktais darbs pieņemtie lēmumi izpildīti pilnā apjomā.
Zilupes novada pašvaldības dome, PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,
G.Smuļko, L.Osipovs, S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Pieņemt zināšanai: domes priekšsēdētāja pārskatu par paveikto darbu un
domes lēmumu izpildes gaitu no 27.06.2013. – 25.07.2013.
2§
Par Saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2009.gada
01.jūlija Saistošajos noteikumos Nr.1 „Zilupes novada pašvaldības nolikums””
Ziņo: priekšsēdētājs O.AGAFONOVS
2009.gada 1.jūlija Zilupes novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.1
„Zilupes novada pašvaldības nolikums” precīzi nenosaka patstāvīgo domes komitejas
priekšsēdētāju ievēlēšanas kārtību, ko nepieciešams reglamentēt.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu,
24.pantu, 45.panta pirmo, piekto un sesto daļas, 54.panta otro daļu un 55.pantu,
Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 2.panta pirmo daļu,

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Zilupes novada domes Saistošos noteikumus Nr.8 “Grozījumi Zilupes
novada pašvaldības 2009.gada 01.jūlija Saistošajos noteikumos Nr.1 Zilupes novada
pašvaldības nolikums” 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. 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.
3§
Par SIA „Zilupes LTD” maksas tarifus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
pie pašvaldības objektiem apstiprināšanu
Ziņo V.Fitisovs
Zilupes novada pašvaldība saņēma SIA „Zilupes LTD” valdes locekļa Valērija
Fitisova iesniegumu ar lūgumu apstiprināt maksas tarifus par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu pie pašvaldības objektiem.
Tarifi mainās saskaņā ar SIA „Zilupes LTD” rīkotā atklātā konkursa
„Atkritumu savākšana un izvešana Zilupes novada pašvaldībās teritorijā”, ID Nr.
ZLTD 2013/02 rezultātiem, kur par uzvarētāju tika atzīts pretendents, kurš piedāvāja
sniegt pakalpojumu par LVL 7,20 bez PVN par viena m3 atkritumu savākšanu un
izvešanu (iepriekšējais tarifs LVL 7,40 bez PVN par vienu m3) Līdz ar to vienam
pašvaldības objektā patstāvīgi dzīvojošajam iedzīvotājam maksa par atkritumu
izvešanu sastādīs LVL 0,66 bez PVN mēnesī. Lielgabarīta atkritumu izvešanas tarifs
ir LVL 28,00 bez PVN.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta, e)
apakšpunktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.pantu, Finanšu komitejas
ieteikumu un Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra Saistošo noteikumu
Nr.2 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Zilupes novadā” 9.2.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko,
L.Osipovs, S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt tarifu par viena kubikmetra sadzīves atkritumu savākšanu un
izvešanu no Zilupes novada pašvaldības objektiem LVL 7,20 (septiņi lati un 20
santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa.
2. Noteikt vienam pašvaldības objektā patstāvīgi dzīvojošajam iedzīvotājam
maksu par atkritumu savākšanu un izvešanu LVL 0,66 (nulle lati un 66 santīmi)
mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.
3. Apstiprināt tarifu par viena kubikmetra lielgabarīta atkritumu savākšanu un
izvešanu no Zilupes novada pašvaldības objektiem LVL 28,00 (divdesmit astoņi lati
un 00 santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa.
4. Apstiprinātos tarifus un maksājumus iedzīvotājiem piemērot sākot ar
2013.gada 1.septembra.

4§
Latvijas Pašvaldību Savienības iesnieguma izskatīšana
Ziņo O.AGAFONOVS
Zilupes novada pašvaldības dome saņēma 21.06.2013. Latvijas Pašvaldību
Savienības (turpmāk tekstā – LPS) vēstuli Nr.0620131481/A919 „Par LPS
24.kongresu un biedru sapulci šī gada 9.augustā”, kurā LPS uzaicina Zilupes novada
pašvaldības pārstāvi piedalīties LPS 24.kongresā un biedru sapulcē, kas notiks
2013.gada 9.augustā Auces novada Kultūras centrā. Dalības maksa saskaņā ar LPS
valdes 2013. gada 4.jūnija lēmumu Nr.5 ir Ls 25 no katra delegāta vai dalībnieka.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko,
L.Osipovs, S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Pilnvarot dalībai LPS 24.kongresā Zilupes novada pašvaldības priekšsēdētāju
Oļegu AGAFONOVU un priekšsēdētāja vietnieku Vitāliju VAĻDENU.
2. Dalības maksu 100,00 Ls apmērā pārskaitīt uz norēķinu kontu
Nr.LV35UNLA0001001700906, kods UNLALV2X ar norādi „Kongress”.
5§
Latgales plānošanas reģiona iesniegumu izskatīšana
Ziņo: priekšsēdētājs O.AGAFONOVS
1.
Zilupes novada pašvaldības dome saņēma 27.06.2013. Latgales plānošanas reģiona
(turpmāk tekstā – LPR) vēstuli Nr.2-4.1/354 „Par LPR attīstības padomes locekļu
izvirzīšanu”. Saskaņā ar Reģionālās attīstības likuma 17.panta pirmo daļu plānošanas
reģiona attīstības padomi no attiecīgo pašvaldību deputātiem ievēlē plānošanas reģionā
ietilpstošo pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulce. LPR lūdz pašvaldību izvirzīt vienu
deputātu attīstības padomes locekļa pienākumu pildīšanai.
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Izvirzīt Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Oļegu
AGAFONOVU LPR attīstības padomes locekļa pienākumu pildīšanai.
2.
Zilupes novada pašvaldības dome saņēma 02.07.2013. Latgales plānošanas reģiona
(turpmāk tekstā – LPR) vēstuli Nr.2-4.8/370 „Par pārstāvja deleģēšanu Sabiedriskā
transporta komisijā”, kurā tika paziņots, ka sakarā ar 2013.gada 1.jūnija pašvaldību
vēlēšanām un pamatojoties uz 2010.gada 24.marta LPR attīstības padomes sēdē
apstiprinātajiem LPR sabiedrisko pārvadājumu transporta komisijas nolikumiem, lūdz
pašvaldību deleģēt savu pārstāvi vai apstiprināt jau esošo pārstāvi Sabiedriskā transporta
komisijā, kuras uzdevums būs lemt par jautājumiem saistībā ar sabiedriskā transporta
pasažieru pārvadājumu organizēšanu un pārzināšanu Zilupes novada pašvaldības sabiedriskā
transporta maršrutu tīklā.
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Deleģēt Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Oļegu
AGAFONOVU LPR Sabiedriskā transporta komisijā.

6§
Nodibinājuma „Kokneses fonds” iesnieguma izskatīšana
Ziņo: priekšsēdētājs O.AGAFONOVS
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja nodibinājuma „Kokneses fonds”
(turpmāk tekstā – fonds) 05.07.2013. vēstuli „Latvijas Politiski represēto apvienības
un Likteņdārza īstenotāja – „Kokneses fonds” – aicinājums Latvijas pašvaldībām ”,
kurā fonds piedāvā iesaistīties Līkteņdārza īstenošanā un ziedot „Godasardzes
ozolam” naudas līdzekļus.
Ņemot vērā to, ka Godasardzes ozola uzstādīšanas vieta paredzēta tālu no
Zilupes novada pašvaldības teritorijas un Zilupes novada iedzīvotājiem būs
apgrūtināta tā apskate un piemiņas pasākumu apmeklēšana pie tā, nav lietderīgi
ieguldīt fonda piedāvātā projektā pašvaldības naudas līdzekļus, kā arī pašvaldības
budžetā nav paredzēti līdzekļi ārpus Zilupes novada pašvaldības teritorijas realizēto
projektu līdzfinansēšanai,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu un 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, kā arī Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Atteikt ziedot naudas līdzekļus nodibinājuma „Kokneses fonds” projektam
„Godasardzes ozola” izveidošanai.
2. Par pieņemto lēmumu paziņot nodibinājumam „Kokneses fonds”.
7§
Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās pārvaldes iesnieguma izskatīšana
Ziņo: priekšsēdētāja vietnieks V.VAĻDENS
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Valsts vides dienesta Rēzeknes
reģionālās vides pārvaldes 11.07.2013. vēstuli Nr.7.5.19/561/33818 „Par pašvaldību
izvirzīto lietotāju piesaisti Valsts vides dienesta vienotās vides informācijas sistēmai
TULPE”, kurā tika ziņots, ka Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
(turpmāk tekstā - VVD Rēzeknes RVP) sākot ar 2013.gada 1.jūliju saskaņā ar MK
30.10.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai” 13. un 85.punktu, lai varētu saņemt A vai B piesārņojošas darbības
atļauju, iesniegums minēto atļauju saņemšanai jāiesniedz elektroniski, reģistrējoties
Valsts vides dienesta vienotās vides informācijas sistēmā TULPE.
Saskaņā ar augstā minēto un lai atvieglotu pašvaldībām vienotās vides
informācijas sistēmas TILPE lietošanu, Valsts vides dienesta Administratīvais
departaments (turpmāk tekstā – VVD Administratīvais departaments) palīdzēs
pašvaldību izvirzīto personu, kuras strādās šajā informācijas sistēmā (lietotāji),
ievadīšanu sistēmā un piesaisti konkrētajai pašvaldībai. Lai to realizētu, nepieciešams
iesniegt VVD Rēzeknes RVP pilnvarotu personu sarakstu, kuras būs tiesīgas pārstāvēt
iestādi un strādāt vienotās vides informācijas sistēmā TULPE.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko,
L.Osipovs, S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1.Pilnvarot Zilupes novada pašvaldības izpilddirektori Ainu BORSUKU darbam
vienotās vides informācijas sistēmā TULPE.

8§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parādiem
Ziņo: domes priekšsēdētājs O.AGAFONOVS
1.
Izvērtējot iesniegto informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādiem
Zilupes novada Zilupes pilsētā fiziskai personai Žanim Matjušenko, p.k. XXXXX,
tika konstatēts, ka Žanim Matjušenko bija piešķirta lietošanā Zilupes novada
pašvaldībai piederošās ēka ar zemi ar kadastra numuru 6817 002 0070, Dārza ielā 14,
Zilupē, par ko Z.Matjušenko ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds LVL 42,79
apmērā. Žanis Matjušenko miris 2013.gada 12.maijā. Mantinieki Ž.Matjušenoka
saistību pārņemšanai nav pieteikušies, un nav iespējams piedzīt no tiem nodokļa
parādu.
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, Civillikuma 1405.pantu, kā
arī Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko,
L.Osipovs, S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Dzēst nekustāmā īpašuma nodokļa parādu Žanim Matjušenko, p.k. XXXXX
LVL 42,76 apmērā.
2.
Izvērtējot iesniegto informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādiem
Zilupes novada Zilupes pilsētā fiziskai personai Pāvelam Lukinam, p.k. XXXXX, tika
konstatēts, ka Pāvelam Lukinam 0101.2010. bija piešķirta lietošanā Zilupes novada
pašvaldībai piederošās ēka ar zemi ar kadastra numuru 6817 003 0021, Raiņa ielā 25,
Zilupē, par ko P.Lukinam ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds LVL 14,24 apmērā.
Pāvels Lukins miris 2013.gada 13.janvārī. Vienīgā mantiniece ir nepilngadīga.
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, Civillikuma 1405.pantu, kā
arī Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1.Dzēst Pāvelam Lukinam nekustāmā īpašuma nodokļa parādu LVL 14,24
apmērā.
2. Vienpusējā kārtā pārtraukt zemes ar ēkām, Raiņa iela 25, Zilupē, Zilupes
novadā, ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0021 01.01.2010. nomas līgumu ar Pāvelu
Lukinu, p.k. XXXXX, sakarā ar iznomātāja nāvi.
3.
Izvērtējot iesniegto informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādiem
Zilupes novada Zilupes pilsētā fiziskai personai Vladimiram Ševkinam, p.k. XXXXX,
tika konstatēts, ka Vladimiram Ševkinam 01.01.2010. bija piešķirta lietošanā Zilupes
novada pašvaldībai piederošās ēka ar zemi ar kadastra numuru 6817 003 0021, Raiņa
ielā 25-1, Zilupē, par ko V.Ševkinam ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds LVL
11,50 apmērā. Vladimirs Ševkins miris 2013.gada 25.jūnijā. Mantinieki V.Ševkina

saistību pārņemšanai nav pieteikušies, un nav iespējams piedzīt no tiem nodokļa
parādu.
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, Civillikuma 1405.pantu, kā
arī Finanšu komitejas atzinumu
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1.Dzēst Vladimiram Ševkinam nekustāmā īpašuma nodokļa parādu LVL 11,50
apmērā.
2. Vienpusējā kārtā pārtraukt zemes ar ēkām, Raiņa iela 25-1, Zilupē, Zilupes
novadā, ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0021 01.01.2010. nomas līgumu ar
Vladimiru Ševkinu, p.k. XXXXX, sakarā ar iznomātāja nāvi.
9§
Par dzīvojamās plātības piešķiršanu Janai Kosmačovai
Ziņo: domes priekšsēdētājs O.AGAFONOVS
Dome izskatīja Janas Kosmačovas, personas kods XXXXX, deklarētā
dzīvesvieta XXXXX, Zilupe, Zilupes nov., 21.06.2006. iesniegto iesniegumu ar
lūgumu piešķirt dzīvojamo platību.
Izskatot dzīvokļu komisija iesniegumu tika konstatēts:
1. Saskaņā ar Zilupes novada dzīvokļu komisijas 2011.gada 15.jūnija lēmumu
J.Kosmačovas ģimene ir iekļauta palīdzības reģistrā palīdzības sniegšanai dzīvokļa
jautājumu risināšanā personām, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmā kārtā,
2.grupā ar kārtas Nr.2;
2. SIA ,,Zilupes LTD” apliecināja, ka ir brīvs dzīvoklis Brīvības ielā 27-10,
Zilupē, Zilupes novadā;
3. dzīvokļu komisija noskaidroja, ka uz doto brīdi uz dzīvojamo platību Brīvības
ielā 27-10, Zilupē nav citu pretendentu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, un
21.panta pirmās daļas 23.punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 5.pantu, 15.pantu, likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu, un 2011.gada
27.janvāra Zilupes novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.11 ,,Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā Zilupes novadā”, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojamo platību Janai Kosmačovai, personas kods XXXXX, izīrējot
viņai dzīvokli Brīvības ielā 27-10, Zilupē, Zilupes novadā no 2013.gada
1.augusta.
2. SIA ,,Zilupes LTD” noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar J.Kosmačovu uz
nenoteiktu laiku.
3. Gadījumā, ja J.Kosmačovas vainas dēļ īres līgums netiek noslēgts viena mēneša
laikā no domes lēmuma paziņošanas dienas, persona zaudē īres tiesības.
4. Par pieņemto lēmumu paziņot J.Kosmačovai.

10§
Par lēmumu „Par nekustāmā īpašuma Brīvības ielā 76, Zilupē, Zilupes novadā
atsavināšanu” grozīšanu
Lēmuma projektu sagatavoja E.TIMOŠKĀNS
Zilupes novada dome 2013.gada 22.martā pieņēma lēmumu
(protokols Nr.3, 11&, 4.p.) atsavināt pašvaldībai piederošo īpašumu – zemi Brīvības
ielā 76, Zilupē Ruslanam Smirdinam, kā uz zemes esošā īpašuma – dzīvojamās mājas
ar palīgēkām īpašniekam, par brīvu cenu, pieņemot lēmumu veikt īpašuma
novērtēšanu.
Ar 2013.gada 24.maija lēmumu (protokols Nr.5, 30&) Zilupes novada dome
apstiprināja īpašuma pārdošanas cenu un pieņēma lēmumu slēgt ar Ruslanu Smirdinu
īpašuma pirkuma – pārdevuma līgumu.
Tika noskaidrots, ka īpašuma - dzīvojamās mājas ar palīgēkām faktiskais
īpašnieks ir Vladimirs Artjomenko p.k. XXXXX, deklarētā dzīves vieta: XXXXX,
Zilupē, kurš ar 2012.gada 29.maija Zilupes novada bāriņtiesā izsniegto pilnvaru
pilnvaroja Ruslanu Smirdinu kārtot visus jautājumus, kas saistīti ar viņam piederošo
nekustāmo īpašumu – dzīvojamo māju un palīgēkas Brīvības ielā 76, Zilupē, Zilupes
novadā ar kadastra Nr. 6817 002 0164, un pieņemtie domes lēmumi attiecībā uz
zemes Brīvības ielā 76, Zilupē atsavināšanu par labu Ruslanam Smirdinam ir pieņemti
kļūdaini attiecībā uz personas, kuru labā tiek atsavināts īpašums, norādīšanu lēmumā.
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
41.panta pirmās daļas 4 punktu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Grozīt Zilupes novada domes 2013.gada 22.marta lēmuma „Par
nekustāmā īpašuma Brīvības ielā 76, Zilupē, Zilupes novadā atsavināšanu” (protokols
Nr.3, 11&, 4.p.) pirmo rindkopu sekojošā redakcijā:
„Zilupes novada pašvaldības dome saņēma Vladimira Artjomenko p.k.
XXXXX pilnvarotās personas Ruslana Smirdina iesniegumu, kurā R.Smirdins lūdz
atsavināt pašvaldībai piederošo zemi Brīvības ielā 76, Zilupē, Zilupes novadā
Vladimiram Artjomenko, tā kā uz šīs zemes atrodas V.Artjomenko piederošais
nekustāmais īpašums - dzīvojamā māja un palīgēkām ar kadastra apzīmējumu 6817502-0018, ar adresi Brīvības ielā 76, Zilupē, Zilupes novadā, 13.03.2013. ir ierakstīts
Zemesgrāmatā ar folijas Nr.100000518211.”
2. Grozīt Zilupes novada domes 2013.gada 24.maija lēmumu „Par
nekustāmā īpašuma Brīvības ielā 76, Zilupē, Zilupes novadā atsavināšanu” (protokols
Nr.5, 30&), izsakot to šādā redakcijā”
„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, Vladimiram Artjomenko, 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, kā arī novērtēšanas un īpašumu atsavināšanas
komisiju atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustāmā īpašuma - zeme Brīvības ielā 76, Zilupē, Zilupes novadā
atsavināšanas (pārdošanas) cenu LVL 800,00 apmētā.
2. Atsavināt pašvaldībai piederošo nekustāmo īpašumu – zemi 1368 m3 platībā
Brīvības ielā 76, Zilupē, Zilupes novadā, pārdodot to Vladimiram Artjomenko 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”
11§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
Ziņo V.Vaļdens
Zilupes novada pašvaldības dome 2013.gada 10.jūlijā saņēma Elitas
Gūtmanes, p.k. XXXXX, deklarētās dzīves vieta XXXXX, Zilupe, Zilupes novads,
iesniegumu ar lūgumu anulēt viņas dzīves vietā XXXXX, Zilupē deklarētās personas
Alfonsa Tautkusa p.k.XXXXX, deklarētās dzīves vietas reģistrāciju, tā kā Alfonss
Tautkus jau divus gadus šajā adresē nedzīvo un viņam nav radniecības saites ar
E.Gūtmani.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrā daļa nosaka, ka „personai ir
tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis
nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma
lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska
vai līgumiska pamata”
Pārbaudot iesniegumā minēto, noskaidrots, ka A.Tautkus ir deklarējis savu
dzīves vietu XXXXX, Zilupē, Zilupes novadā 22.04.2009. Īpašums – dzīvojamā māja
Parka ielā 9, Zilupē pieder Elitai Gūtmanei, p.k. XXXXX. A.Tautkusam attiecībā uz
šo īpašumu nav spēkā esošs īres vai nomas līgums. A.Tautkusam nav radniecības
saites ar E.Gūtmani un jau vismaz divus gadus viņš šajā adresē nedzīvo.
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
41.panta pirmās daļas 3 punktu, un Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās
daļas 2.punktu, kā arī Dzīvokļu komisijas atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Anulēt Alfonsa Tautkusa, p.k.XXXXX, ziņas par deklarēto dzīves vietu
XXXXX, Zilupē, Zilupes novadā.
2. Par pieņemto lēmumu paziņot Elitai Gūtmanei un Alfonsam Tautkusam.
3. Lēmums var būt pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos
aktos noteiktā kārtībā.
12§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabalu atzīšanu par
piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai
Ziņo O.Agafonovs
1.
Sakarā ar to, ka Lidija Simanoviča līdz 2010.gada 31.maijam nav iesniegusi
iesniegumu Valsts zemes dienesta reģionālajai struktūrvienībai lēmuma pieņemšanai
par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu zemes gabalam 0,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6896 003 0040 „Lijas”, Savelinki, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. Uz zemes
gabala ar kadastra apzīmējumu 6896 003 0040 atrodas namīpašums. Lidija
Simanoviča mirusi 2001.gada 31.decembrī.
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” 23.panta vienpadsmitās daļas 1.punkts
nosaka, ka persona iesniedz iesniegumu lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu
īpašumā par samaksu Valsts zemes dienesta reģionālajai struktūrvienībai līdz
2010.gada 31.maijam gadījumā, ja faktiskajā lietošanā esošā zemesgabala robežu
plāns iesniegts reģistrācijai Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
līdz 2009.gada 31.augustam.
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” 25.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka,
ka 23.panta vienpadsmitajā daļā noteiktajos termiņos Valsts zemes dienesta
reģionālajai struktūrvienībai nav iesniegts iesniegums un attiecīgie dokumenti
lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu vai saņemts
atteikums izpirkt (pirkt) zemi.
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punkts nosaka, ka zemes
reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā
ierakstāma, apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas 2011.gada 1.jūnija likuma „Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums”
grozījumu 23.panta vienpadsmitās daļas 1.punktu un 25.panta pirmās daļas 3.punktu,
kā arī Latvijas Republikas 2011.gada 1.janvāra likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” grozījumu 3.panta
piektās daļas 1.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs,
V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs, S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere,
R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Izbeigt lietošanas tiesības ar 2010.gada 1.jūniju Lidijai Simanovičai,
personas kods nav, uz zemes gabalu 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 003
0040 „Lijas”, Savelinki, Zaļesjes pag., Zilupes nov..

2. Atzīt, ka zemes gabali 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 003 0040
„Lijas”, Savelinki, Zaļesjes pag., Zilupes nov. ir piekrītošs Zilupes novada
pašvaldībai.
3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu,
76.panta otro daļu šo domes lēmumu ir tiesības viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas (paziņošanas dienas) apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes
tiesu namā.
4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos, zaudē spēku Zilupes novada domes sēdes
2011.gada 24.februāra lēmums (protokols Nr.2.) „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu”.
2.
Sakarā ar to, ka Marija Krilova līdz 2008.gada 1.septembrim nav iesniegusi
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 1700 kv.m platībā ar kadastra
apzīmējumu 6817 002 0136 Stacijas ielā 25, Zilupe, Zilupes nov.. Uz zemes gabala
atrodas namīpašums. Marija Krilova mirusi 2010.gada 9.jūlijā.
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” 26.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka,
ka dzīvojamās ēkas īpašniekiem vai augļu dārzu 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 likums „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” grozījumu 3.panta sestā daļa nosaka, ka zemes
reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās
ierakstāma 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
1.punktu un Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu, atklāti balsojot:
PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs, S.Fenčenko,
A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Izbeigt lietošanas tiesības ar 2008.gada 1.septembri Marijai Krilovai,
personas kods XXXXX, uz zemes vienību 1700 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu
6817 002 0136 Stacijas ielā 25, Zilupe, Zilupes nov..
2. Atzīt, ka zemes vienība 1700 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 002
0133 Stacijas ielā 25, Zilupe, Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu,
76.panta otro daļu šo domes lēmumu ir tiesības viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas (paziņošanas dienas) apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes
tiesu namā.

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos, zaudē spēku Zilupes novada domes sēdes
2011.gada 27.janvāra lēmums (protokols Nr.1.16.&) „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu”.
13§
Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamām īpašumam
Ziņo O.Agafonovs
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 – 8 deputāti (O.Agafonovs,
V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs, S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere,
R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
Piešķirt nekustamam īpašumam, kuras sastāvā Zilupes novada pašvaldības,
reģistrācijas numurs 90000017383, piekrītošā zemes vienība 0,06 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6896 008 0233, īpašuma nosaukumu „Tornis”, Zaļesjes pag.,
Zilupes nov..
14§
Par adreses piešķiršanu zemes vienībām un ēkām
Ziņo O.Agafonovs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
4.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269
“Adresācijas sistēmas noteikumi” 9.1.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs, S.Fenčenko, A.Peličeva,
A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
Piešķirt Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383,
piekrītošai zemes vienībai 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0233 un
ūdenstornim adresi „Tornis”, Zaļesje, Zaļesjes pag., Zilupes nov..

15§
Par adreses piešķiršanu zemes vienībām
Ziņo V.Vaļdens
1.
Ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 16.aprīļa rīkojumu
Nr.158 „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 „Par
zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas
aģentūras” personā”” tika pieņemts, ka zemes gabals 1380 kv.m platībā ar kadastra
apzīmējumu 6817 002 0068 Lauku ielā 1, Zilupe, Zilupes novads ir piekrītošs Latvijas

valstij un reģistrējams Finanšu ministrijas personā. SIA „LIVLAND” (reģistrācijas
Nr.40003299651) 2013.gada 28.jūnijā veicot zemes gabala Lauku ielā 1, Zilupe,
Zilupes novads uzmērīšanu, tika precizēta zemes gabala platība (no 1380 kv.m uz
1378 kv.m). Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, SIA „LIVLAND” sagatavotajiem zemes dokumentiem
(zemes gabala Lauku ielā 1, Zilupe, Zilupes novads plāns mērogā 1:500) un Ministru
kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas
noteikumi” 9.1.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs,
V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs, S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere,
R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
Piešķirt Finanšu ministrijas, reģistrācijas numurs 90000014724, piekrītošai
zemes vienībai 1378 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0068 (īpašuma
kadastra numurs 6817 002 0068) adresi Lauku iela 1, Zilupe, Zilupes nov..
2.
Ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 16.aprīļa rīkojumu
Nr.158 „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 „Par
zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas
aģentūras” personā”” tika pieņemts, ka zemes gabals 1670 kv.m platībā ar kadastra
apzīmējumu 6817 003 0187 Parka ielā 6, Zilupe, Zilupes novads ir piekrītošs Latvijas
valstij un reģistrējams Finanšu ministrijas personā. SIA „LIVLAND” (reģistrācijas
Nr.40003299651) 2013.gada 28.jūnijā veicot zemes gabala Parka ielā 6, Zilupe,
Zilupes novads uzmērīšanu, tika precizēta zemes gabala platība (no 1670 kv.m uz
1635 kv.m). Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, SIA „LIVLAND” sagatavotajiem zemes dokumentiem
(zemes gabala Parka ielā 6, Zilupe, Zilupes novads plāns mērogā 1:500) un Ministru
kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas
noteikumi” 9.1.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs,
V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs, S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere,
R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
Piešķirt Finanšu ministrijas, reģistrācijas numurs 90000014724, piekrītošai
zemes vienībai 1635 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0187 (īpašuma
kadastra numurs 6817 003 0187) adresi Parka ielā 6, Zilupe, Zilupes nov..
3.
Ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 16.aprīļa rīkojumu
Nr.158 „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 „Par
zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas
aģentūras” personā”” tika pieņemts, ka zemes gabals 1742 kv.m platībā ar kadastra
apzīmējumu 6817 003 0160 Domes ielā 51, Zilupe, Zilupes novads ir piekrītošs
Latvijas valstij un reģistrējams Finanšu ministrijas personā. SIA „LIVLAND”
(reģistrācijas Nr.40003299651) 2013.gada 28.jūnijā veicot zemes gabala Domes ielā
51, Zilupe, Zilupes novads uzmērīšanu, tika precizēta zemes gabala platība (no 1742
kv.m uz 1662 kv.m). Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, SIA „LIVLAND” sagatavotajiem zemes
dokumentiem (zemes gabala Domes ielā 51, Zilupe, Zilupes novads plāns mērogā

1:500) un Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269
“Adresācijas sistēmas noteikumi” 9.1.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs, S.Fenčenko, A.Peličeva,
A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
Piešķirt Finanšu ministrijas, reģistrācijas numurs 90000014724, piekrītošai
zemes vienībai 1662 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0160 (īpašuma
kadastra numurs 6817 003 0160) adresi Domes ielā 51, Zilupe, Zilupes nov..
4.
Ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 16.aprīļa rīkojumu
Nr.158 „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 „Par
zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas
aģentūras” personā”” tika pieņemts, ka zemes gabals 2481 kv.m platībā ar kadastra
apzīmējumu 6817 003 0165 Skolas ielā 16, Zilupe, Zilupes novads ir piekrītošs
Latvijas valstij un reģistrējams Finanšu ministrijas personā. SIA „LIVLAND”
(reģistrācijas Nr.40003299651) 2013.gada 28.jūnijā veicot zemes gabala Skolas ielā
16, Zilupe, Zilupes novads uzmērīšanu, tika precizēta zemes gabala platība (no 2481
kv.m uz 2482 kv.m). Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, SIA „LIVLAND” sagatavotajiem zemes
dokumentiem (zemes gabala Skolas ielā 16, Zilupe, Zilupes novads plāns mērogā
1:500) un Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269
“Adresācijas sistēmas noteikumi” 9.1.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs, S.Fenčenko, A.Peličeva,
A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
Piešķirt Finanšu ministrijas, reģistrācijas numurs 90000014724, piekrītošai
zemes vienībai 2482 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0165 (īpašuma
kadastra numurs 6817 003 0165) adresi Skolas ielā 16, Zilupe, Zilupes nov..
5.
Ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 16.aprīļa rīkojumu
Nr.158 „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 „Par
zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas
aģentūras” personā”” tika pieņemts, ka zemes gabals 2670 kv.m platībā ar kadastra
apzīmējumu 6817 003 0118 Raiņa ielā 20, Zilupe, Zilupes novads ir piekrītošs
Latvijas valstij un reģistrējams Finanšu ministrijas personā. SIA „LIVLAND”
(reģistrācijas Nr.40003299651) 2013.gada 28.jūnijā veicot zemes gabala Raiņa ielā
20, Zilupe, Zilupes novads uzmērīšanu, tika precizēta zemes gabala platība (no 2670
kv.m uz 2727 kv.m). Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, SIA „LIVLAND” sagatavotajiem zemes
dokumentiem (zemes gabala Raiņa ielā 20, Zilupe, Zilupes novads plāns mērogā
1:500) un Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269
“Adresācijas sistēmas noteikumi” 9.1.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs, S.Fenčenko, A.Peličeva,
A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
Piešķirt Finanšu ministrijas, reģistrācijas numurs 90000014724, piekrītošai
zemes vienībai 2727 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0118 (īpašuma
kadastra numurs 6817 003 0118) adresi Raiņa ielā 20, Zilupe, Zilupes nov..

6.
Ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 16.aprīļa rīkojumu
Nr.158 „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 „Par
zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas
aģentūras” personā”” tika pieņemts, ka zemes gabals 1663 kv.m platībā ar kadastra
apzīmējumu 6817 003 0337 Raiņa ielā 26, Zilupe, Zilupes novads ir piekrītošs
Latvijas valstij un reģistrējams Finanšu ministrijas personā. SIA „LIVLAND”
(reģistrācijas Nr.40003299651) 2013.gada 28.jūnijā veicot zemes gabala Raiņa ielā
26, Zilupe, Zilupes novads uzmērīšanu, tika noteikta zemes gabala platība 1663 kv.m.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, SIA „LIVLAND” sagatavotajiem zemes dokumentiem (zemes gabala
Raiņa ielā 26, Zilupe, Zilupes novads plāns mērogā 1:500) un Ministru kabineta
2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi”
9.1.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,
G.Smuļko, L.Osipovs, S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Piešķirt Finanšu ministrijas, reģistrācijas numurs 90000014724, piekrītošai
zemes vienībai 1663 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0337 (īpašuma
kadastra numurs 6817 003 0337) adresi Raiņa ielā 26, Zilupe, Zilupes nov..
16§
Par uzmērītas zemes platības, lietošanas mērķa un apgrūtinājumu
apstiprināšanu
Ziņo V.Vaļdens

1.
Ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 16.aprīļa rīkojumu
Nr.158 „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 „Par
zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas
aģentūras” personā”” tika pieņemts, ka zemes gabals 1380 kv.m platībā ar kadastra
apzīmējumu 6817 002 0068 Lauku ielā 1, Zilupe, Zilupes novads ir piekrītošs Latvijas
valstij un reģistrējams Finanšu ministrijas personā. SIA „LIVLAND” (reģistrācijas
Nr.40003299651) 2013.gada 28.jūnijā veicot zemes gabala Lauku ielā 1, Zilupe,
Zilupes novads uzmērīšanu, tika precizēta zemes gabala platība (no 1380 kv.m uz
1378 kv.m). Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu un SIA „LIVLAND” sagatavotajiem zemes dokumentiem
(zemes gabala Lauku ielā 1, Zilupe, Zilupes novads plāns mērogā 1:500), atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Finanšu ministrijas, reģistrācijas numurs 90000014724,
piekrītošās zemes vienības zemes robežu noteikšanas aktu un plānu 1378 kv.m platībā
ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0068 (īpašuma kadastra numurs 6817 002 0068)
Lauku ielā 1, Zilupe, Zilupes nov.. Zemes lietošanas mērķis ar kodu 0601 –
individuālo dzīvojamo māju apbūve.

2. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0068
apgrūtinājumus:
2.1.aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un
ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20 kV – 0,0090
ha,
2.2.zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa – 0,0095 ha,
2.3.zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa – 0,0024 ha,
2.4.zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa – 0,0020 ha,
2.5.zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa – 0,0011 ha,
2.6.zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa – 0,0024 ha,
2.7.zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa – 0,0002 ha,
2.8.zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa – 0,0005 ha,
2.9.zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa – 0,0021 ha,
2.10.pierobeža – 0,1378 ha.
2.
Ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 16.aprīļa rīkojumu
Nr.158 „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 „Par
zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas
aģentūras” personā”” tika pieņemts, ka zemes gabals 1670 kv.m platībā ar kadastra
apzīmējumu 6817 003 0187 Parka ielā 6, Zilupe, Zilupes novads ir piekrītošs Latvijas
valstij un reģistrējams Finanšu ministrijas personā. SIA „LIVLAND” (reģistrācijas
Nr.40003299651) 2013.gada 28.jūnijā veicot zemes gabala Parka ielā 6, Zilupe,
Zilupes novads uzmērīšanu, tika precizēta zemes gabala platība (no 1670 kv.m uz
1635 kv.m). Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu un SIA „LIVLAND” sagatavotajiem zemes dokumentiem
(zemes gabala Parka ielā 6, Zilupe, Zilupes novads plāns mērogā 1:500), atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Finanšu ministrijas, reģistrācijas numurs 90000014724,
piekrītošās zemes vienības zemes robežu noteikšanas aktu un plānu 1635 kv.m platībā
ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0187 (īpašuma kadastra numurs 6817 003 0187)
Parka ielā 6, Zilupe, Zilupes nov.. Zemes lietošanas mērķis ar kodu 0601 –
individuālo dzīvojamo māju apbūve.
2. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0187
apgrūtinājumus:
2.1.aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un
ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20 kV – 0,0029
ha,
2.2.zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa – 0,0085 ha,
2.3.zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa – 0,0015 ha,
2.4.aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija – 0,0007 ha,
2.5.ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu –
0,1635 ha,
2.6.pierobeža – 0,1635 ha.
3.
Ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 16.aprīļa rīkojumu
Nr.158 „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 „Par
zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz

valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas
aģentūras” personā”” tika pieņemts, ka zemes gabals 1742 kv.m platībā ar kadastra
apzīmējumu 6817 003 0160 Domes ielā 51, Zilupe, Zilupes novads ir piekrītošs
Latvijas valstij un reģistrējams Finanšu ministrijas personā. SIA „LIVLAND”
(reģistrācijas Nr.40003299651) 2013.gada 28.jūnijā veicot zemes gabala Domes ielā
51, Zilupe, Zilupes novads uzmērīšanu, tika precizēta zemes gabala platība (no 1742
kv.m uz 1662 kv.m). Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu un SIA „LIVLAND” sagatavotajiem zemes
dokumentiem (zemes gabala Domes ielā 51, Zilupe, Zilupes novads plāns mērogā
1:500), atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko,
L.Osipovs, S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Finanšu ministrijas, reģistrācijas numurs 90000014724,
piekrītošās zemes vienības zemes robežu noteikšanas aktu un plānu 1662 kv.m platībā
ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0160 (īpašuma kadastra numurs 6817 003 0160)
Domes ielā 51, Zilupe, Zilupes nov.. Zemes lietošanas mērķis ar kodu 0601 –
individuālo dzīvojamo māju apbūve.
2. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0160
apgrūtinājumus:
2.1.aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un
ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20 kV – 0,0091
ha,
2.2.zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa – 0,0021 ha,
2.3.pierobeža – 0,1662 ha,
2.4.ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu –
0,1662 ha.
4.
Ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 16.aprīļa rīkojumu
Nr.158 „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 „Par
zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas
aģentūras” personā”” tika pieņemts, ka zemes gabals 2481 kv.m platībā ar kadastra
apzīmējumu 6817 003 0165 Skolas ielā 16, Zilupe, Zilupes novads ir piekrītošs
Latvijas valstij un reģistrējams Finanšu ministrijas personā. SIA „LIVLAND”
(reģistrācijas Nr.40003299651) 2013.gada 28.jūnijā veicot zemes gabala Skolas ielā
16, Zilupe, Zilupes novads uzmērīšanu, tika precizēta zemes gabala platība (no 2481
kv.m uz 2482 kv.m). Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu un SIA „LIVLAND” sagatavotajiem zemes
dokumentiem (zemes gabala Skolas ielā 16, Zilupe, Zilupes novads plāns mērogā
1:500), atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko,
L.Osipovs, S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Finanšu ministrijas, reģistrācijas numurs 90000014724,
piekrītošās zemes vienības zemes robežu noteikšanas aktu un plānu 2482 kv.m platībā
ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0165 (īpašuma kadastra numurs 6817 003 0165)
Skolas ielā 16, Zilupe, Zilupes nov.. Zemes lietošanas mērķis ar kodu 0601 –
individuālo dzīvojamo māju apbūve.
2. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0165
apgrūtinājumus:

2.1.aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un
ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20 kV – 0,0130
ha,
2.2.zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa – 0,0099 ha,
2.3.zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa – 0,0025 ha,
2.4.zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa – 0,0084 ha,
2.5.zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa – 0,0002 ha,
2.6.aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija – 0,0079 ha,
2.7.pierobeža – 0,2482 ha,
2.8.ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu –
0,2482 ha.

5.
Ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 16.aprīļa rīkojumu
Nr.158 „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 „Par
zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas
aģentūras” personā”” tika pieņemts, ka zemes gabals 2670 kv.m platībā ar kadastra
apzīmējumu 6817 003 0118 Raiņa ielā 20, Zilupe, Zilupes novads ir piekrītošs
Latvijas valstij un reģistrējams Finanšu ministrijas personā. SIA „LIVLAND”
(reģistrācijas Nr.40003299651) 2013.gada 28.jūnijā veicot zemes gabala Raiņa ielā
20, Zilupe, Zilupes novads uzmērīšanu, tika precizēta zemes gabala platība (no 2670
kv.m uz 2727 kv.m). Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu un SIA „LIVLAND” sagatavotajiem zemes
dokumentiem (zemes gabala Raiņa ielā 20, Zilupe, Zilupes novads plāns mērogā
1:500), atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko,
L.Osipovs, S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Finanšu ministrijas, reģistrācijas numurs 90000014724,
piekrītošās zemes vienības zemes robežu noteikšanas aktu un plānu 2727 kv.m platībā
ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0118 (īpašuma kadastra numurs 6817 003 0118)
Raiņa ielā 20, Zilupe, Zilupes nov.. Zemes lietošanas mērķis ar kodu 0601 –
individuālo dzīvojamo māju apbūve.
2. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0118
apgrūtinājumus:
2.1.zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa – 0,0095 ha,
2.2.zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa – 0,0019 ha,
2.3.zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa – 0,0025 ha,
2.4.aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija – 0,0103 ha,
2.5.pierobeža – 0,2727 ha,
2.6.ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu –
0,2727 ha.
6.
Ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 16.aprīļa rīkojumu
Nr.158 „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 „Par
zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas
aģentūras” personā”” tika pieņemts, ka zemes gabals 1663 kv.m platībā ar kadastra
apzīmējumu 6817 003 0337 Raiņa ielā 26, Zilupe, Zilupes novads ir piekrītošs

Latvijas valstij un reģistrējams Finanšu ministrijas personā. SIA „LIVLAND”
(reģistrācijas Nr.40003299651) 2013.gada 28.jūnijā veicot zemes gabala Raiņa ielā
26, Zilupe, Zilupes novads uzmērīšanu, tika noteikta zemes gabala platība 1663 kv.m.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu un SIA „LIVLAND” sagatavotajiem zemes dokumentiem (zemes gabala
Raiņa ielā 26, Zilupe, Zilupes novads plāns mērogā 1:500), atklāti balsojot: PAR – 8
deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs, S.Fenčenko, A.Peličeva,
A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Finanšu ministrijas, reģistrācijas numurs 90000014724,
piekrītošās zemes vienības zemes robežu noteikšanas aktu un plānu 1663 kv.m platībā
ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0337 (īpašuma kadastra numurs 6817 003 0337)
Raiņa ielā 26, Zilupe, Zilupes nov.. Zemes lietošanas mērķis ar kodu 0601 –
individuālo dzīvojamo māju apbūve.
2. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0337
apgrūtinājumus:
2.1.aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un
ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20 kV – 0,0290
ha,
2.2.zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa – 0,0095 ha,
2.3.zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa – 0,0067 ha,
2.4.zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa – 0,0034 ha,
2.5.aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija – 0,0049 ha,
2.6.aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija – 0,0090 ha,
2.7.aizsargjoslas teritorija ūdens akvatorijā augšpus un lejpus aizsprosta
hidrotehniskās būves – 0,0417 ha,
2.8.aizsargjoslas teritorija ap kapsētu – 0,1663 ha,
2.9.pierobeža – 0,1663 ha,
2.10.ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu –
0,1663 ha.
17§
Par zemes vienības atdalīšanu no nekustāmā īpašuma un īpašuma nosaukumu
piešķiršanu
Ziņo V.Vaļdens
1.
Izskatot Ludmilas Šarakovas, dzīvo XXXXX, Zaļesjes pag., Zilupes nov. un
Regīnas Metlānes, dzīvo XXXXX, Ciblas nov., 22.07.2013.g. iesniegumu, reģ.
22.07.2013. ar Nr.285, par zemes vienības platībā 3,34 ha ar kadastra apzīmējumu
6896 008 0163 atdalīšanu no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 6896 004 0002
„Mežapļavas”, Surbeļi, Zaļesjes pag., Zilupes nov. un jauna īpašuma nosaukuma
piešķiršanu nekustamam īpašumam, kurš sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6896 008 0163, „Pļavas”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs,
V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs, S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere,
R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome
NOLEMJ:

1. Piekrist, ka Ludmila Šarakova, personas kods XXXXX un Regīna
Metlāne, personas kods XXXXX, atdala zemes vienību platībā 3,34 ha ar kadastra
apzīmējumu 6896 008 0163 no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 6896 004
0002 „Mežapļavas”, Surbeļi, Zaļesjes pag., Zilupes nov..
2. Atdalītam nekustamam īpašumam, kurš sastāv no zemes vienības platībā
3,34 ha ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0163, piešķirt īpašuma nosaukumu
„Pļavas”, Zaļesjes pag., Zilupes nov..
2.
Izskatot Anatolija Lisoveca, dzīvo XXXXX, Ludza, Ludzas nov.,
26.06.2013.g. iesniegumu, reģ. 28.06.2013. ar Nr.263, par zemes vienības platībā 3,1
ha ar kadastra apzīmējumu 6864 006 0105 atdalīšanu no nekustāmā īpašuma ar
kadastra numuru 6864 005 0077 „Stūri”, Lauderu pag., Zilupes nov. un jauna īpašuma
nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam, kurš sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6864 006 0105, „Stūri 1”, Lauderu pag., Zilupes nov.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs,
V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs, S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere,
R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Anatolijs Lisovecs, personas kods XXXXX, atdala zemes
vienību platībā 3,1 ha ar kadastra apzīmējumu 6864 006 0105 no nekustāmā īpašuma
ar kadastra numuru 6864 005 0077 „Stūri”, Lauderu pag., Zilupes nov..
2. Atdalītam nekustamam īpašumam, kurš sastāv no zemes vienības platībā
3,1 ha ar kadastra apzīmējumu 6864 006 0105, piešķirt īpašuma nosaukumu „Stūri
1”, Lauderu pag., Zilupes nov..
3.
Izskatot Sergeja Vanznoviča, dzīvo XXXXX, Zaļesjes pag., Zilupes nov.,
04.07.2013.g. iesniegumu, reģ. 04.07.2013. ar Nr.269, par zemes vienības platībā 0,26
ha ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0362 atdalīšanu no nekustāmā īpašuma ar
kadastra numuru 6896 008 0012 „Menorka”, Zaļesje, Zaļesjes pag., Zilupes nov. un
pievienot nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 6886 008 0087 „Zaļesjes
darbnīcas”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs,
V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs, S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere,
R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Sergejs Vanzovičs, personas kods XXXXX, atdala zemes
vienību platībā 0,26 ha ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0362 no nekustāmā īpašuma
ar kadastra numuru 6896 008 0012 „Menorka”, Zaļesje, Zaļesjes pag., Zilupes nov..
2. Piekrist, ka atdalīto zemes vienību platībā 0,26 ha ar kadastra apzīmējumu
6896 008 0362 pievieno nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 6896 008 0087
„Zaļesjes darbnīcas”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.

18§
Par nodokļa parāda dzēšanu
Ziņo J.Bondarenko
Zilupes novada pašvaldības dome 2013.gada 16.jūlijā saņēma Zilupes
novada pašvaldības iesniegumu par zemes nomas nodokļa parāda dzēšanu Valentīnam
Jonoškanam, p.k.XXXXX, sakarā ar nodokļa maksātāja nāvi.
Noskaidrots, ka starp Valentīnu Joniškanu p.k.XXXXX, un Zilupes novada
pašvaldību 2013.g.02.janvārī noslēgts Zilupes novada pašvaldības zemes – Rabovas
ciems, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads, ar kadastra apzīmējumu 6896 005 0165 13,1
ha apmērā nomas līgums Nr.59. Saskaņā ar līgumu V.Joniskans bija nomātā zemes
nekustāmā īpašuma nodokļa maksātājs.
Uz 2013.gada 15 jūliju V.Joniškānam bija zemes nomas nodokļa parāds par
2013.gadu LVL 32,94.
V.Joniškans miris 2013.gada 2.aprīlī. Mantinieki V.Joniškana saistību
pārņemšanai nav pieteikušies, un nav iespējams piedzīt no tiem nodokļa parādu.
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, Civillikuma 1405.pantu, kā
arī Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1.Dzēst nekustāmā īpašuma nodokļa parādu Valentīnu Joniškanu, p.k. XXXXX,
LVL 32,94 apmērā.
2.Vienpusējā kārtā pārtraukt 2013.g.02.janvāra zemes 13,1 ha apmērā, Rabovas
ciems, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads, ar kadastra apzīmējumu 6896 005 0165
nomas līgumu ar Valentīnu Jonoškanu, p.k. 040638-12814, sakarā ar iznomātāja nāvi.
19§
Par nekustāmā īpašuma „Peonijas”, Zaborjes ciemā, Pasienes pagastā, Zilupes
novadā atzīšanu par bezsaimnieka mantu
Ziņo O.Agafonovs
Nekustāmajam īpašumam - mājai „Peonijas”, Zaborjes ciemā, Pasienes
pagastā, Zilupes novadā ar kadastra numuru 6884 509 0013 ir mirusi īpašniece Anna
Andrejeva p.k. XXXXX.
Ne viens A.Andrejevas radinieks un īpašuma potenciālais mantinieks nav
pieteicies mantot īpašumu.
Pamatojoties uz Zilupes novada domes 2013.gada 25.aprīļa lēmumu
(protokols Nr.4,4&), atbildīgām pašvaldības amatpersonām tika uzdots noskaidrot
potenciālos īpašuma mantotājus.
Neviens no potenciāliem mantiniekiem, kas varētu mantot A.Andrejevas
īpašumu noskaidroti netika.
Īpašumam ir noformēta Zemesgrāmata uz A.Andrejevas vārda. Īpašums
atrodas uz Pašvaldībai piederošās zemes.
Saskaņā ar Civillikuma 930.pantam, nekustamās bezīpašnieka lietas piekrīt
valstij.

Pamatojoties uz likuma ‘Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 17.punktu, un 27.punktu, kā arī Civillikuma 930.pantu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Sagatavot attiecīgu pieteikumu par nekustamā īpašuma - „Peonijas”, Zaborjes
ciemā, Pasienes pagastā, Zilupes novadā ar kadastra numuru 6884 509 0013 atzīšanu
par bezīpašnieka mantu un piekritīgu valstij tā iesniegšanai tiesā;
2. Uzdot pašvaldības juristam sagatavot un sagatavot un iesniegt pieteikumu
tiesai.
20§
Par nekustāmā īpašuma „Snigeri”, Pasienes pagastā, Zilupes novadā atzīšanu
par bezsaimnieka mantu
Ziņo O.Agafonovs
Zilupes novada pašvaldība ir saņēma Pasienes pagasta pārvaldes 2013.gada
21.maija iesniegumu (Nr.3-8.3/89) par nekustamo īpašumu – dzīvojamo māju un
palīgēkas, „Snigeri”, Adamovas ciemā, Pasienes pagastā, Zilupes novadā, ar kadastra
apzīmējumu 6884-001-0198-001 un 6884-001-0198-001. Iesniegumā norādīts, ka
nekustamajam īpašumam nav īpašnieku. Mājas īpašniece Rimma Snigere p.k.
XXXXX, kas ir mirusi. Dokumentu par mājas piederību nav noformēti. Iesniegumā
lūgts pieņemt lēmumu par īpašuma atzīšanu par bezsaimnieka mantu.
Noskaidrots, ka māja ar saimniecības ēkām atrodas uz pašvaldībai piekrītošas zemes,
bet tai nav noformēti īpašuma piederības dokumenti.
Saskaņā ar Civillikuma 930.pantam, nekustamās bezīpašnieka lietas piekrīt valstij.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Sagatavot dokumentus pieteikuma iesniegšanai tiesā par nekustamā īpašuma „Snigeri”, Adamovas ciemā, Pasienes pagastā, Zilupes novadā, ar kadastra
apzīmējumu 6884-001-0198 atzīšanu par bezīpašnieka mantu un piekritīgu valstij.
2. Uzdot pašvaldības juristam sagatavot nepieciešamos dokumentus un
sagatavot un iesniegt pieteikumu tiesai.
21§
Par pieminekļa atjaunošanas līdzfinansējumu
Ziņo: A.BORSUKA
Saskaņā ar Krievijas Ģenerālkonsulāta rīkoto konkursu par Lielā Tēvijas
karā kritušo 73 kareivju apbedīšanas vietas memoriālā kompleksa rekonstrukciju
Lauderu ciemā, Lauderu pagastā, rekonstrukcijas darbus veiks SIA „Baltijas
celtnieks”. Kopējā līguma summa sastāda USD 9478,92 (ar PVN). Krievijas
Federācija projekta finansēšanai piešķir USD 6000 (seši tūkstoši ASV dolāru). Pārējo
summu jāpiešķir Zilupes novada pašvaldībai.

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 5.punktu un
21.panta pirmās daļas 23.punktu, kā arī Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Līdzfinansēt Lielā Tēvijas karā kritušo 73 kareivju apbedīšanas vietas
memoriālā kompleksa rekonstrukciju Lauderu ciemā, Lauderu pagastā
piešķirot tam nepieciešamo finansējumu LVL 1868,18 (USD 3478,92 pēc
Latvijas Banka kursa) apmērā.
2. Zilupes novada pašvaldības atbildīgām amatpersonām parakstīt attiecīgās
vienošanās.

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

