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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.7
Zilupē

27.08.2013.

Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēdi atklāj plkst. 13.00
Sēdes darba kārtība:
1. Pārskats par paveikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu no
19.08.2013. – 27.08.2013.
2. Par Saistošo noteikumu Nr.9 „Grozījumi Zilupes novada pašvaldības
2011.gada 27.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.11 Par palīdzības dzīvokļa
jautājumu risināšanā Zilupes novadā” apstiprināšanu.
3. Par dzīvojamās platības nomas līguma laušanu ar Allu Lurinu.
4. Par jautājuma izskatīšanu par dzīvojamās telpas – dzīvokļa Raiņa iela 25-1,
Zilupe, Zilupes novadā īres līguma slēgšanu.
5. Par jautājuma izskatīšanu par dzīvokļa Brīvības iela 40-12, Zilupe, Zilupes
novadā īres līguma noslēgšanu.
6. Par 2013.gada 25.jūlijā lēmuma Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un
zemes gabalu atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai (protokols
Nr.5, 12§) grozīšanu.
7.

Par nokavētā nekustāmā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīdus
kārtībā.

8. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām.
9. Par zemes vienību atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai.
10. Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamiem īpašumiem.
11. Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam un adreses
piešķiršanu zemes vienībai un ar to funkcionāli saistītām ēkām.

12. Par uzmērītās
apstiprināšanu.

zemes

platības,

lietošanas

mērķa

un

apgrūtinājumu

13. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu.
14. Par adrešu dzēšanu objektiem Zilupes novada Zilupes pilsētā, kuriem
apstiprinājuma pakāpe: kļūdains apstiprinājums.
15. Par zemes vienību atzīšanu par piekrītošiem valstij.
16. Par zemes lietošanas mērķa maiņu Zilupes novada Pasienes pagasta teritorijā.
17. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām.
18. Par zemes vienību atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai.
19. Par zemes ierīcības projekta nekustamam īpašumam „Dukštas”, Pasiene,
Pasienes pag., Zilupes nov. apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu.
20. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustāmā īpašuma un īpašuma nosaukumu
piešķiršanu.
Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētājs Oļegs Agafonovs
Protokolē – sekretāre Jeļena Voitkeviča
Piedalās –
Deputāti: Oļegs AGAFONOVS
Vitālijs VAĻDENS
Gunārs SMUĻKO
Sergejs FENČENKO
Anna PELIČEVA
Svetlana VOITKEVIČA
Alla ČEKSTERE
Roberts DOLGILEVIČS
Leonīds OSIPOVS
Pieaicināti:
Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja Vija KUDRJAŠOVA
Pasienes pagasta pārvaldes kasiere Ina DUKŠTA
Saimniecības daļas vadītāja Biruta ČEBOTARE
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Aina AGAKI
Izglītības darba speciāliste Jeļena VELIGURSKA
Sēdes vadītājs Oļegs Agafonovs piedāvā balsot par domes sēdes darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko,
S.Voitkeviča, S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs, L.Osipovs), 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 19.08.2013. –
27.08.2013.
Ziņo priekšsēdētājs O.AGAFONOVS: Ieplānotais paveiktais darbs, pieņemtie lēmumi
izpildīti pilnā apjomā.
Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs,
V.Vaļdens, G.Smuļko, S.Voitkeviča, S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere,
R.Dolgilevičs, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
Pieņemt zināšanai: domes priekšsēdētāja pārskatu par paveikto darbu un
domes lēmumu izpildes gaitu no 19.08.2013. – 27.08.2013.
2§
Par saistošo noteikumu Nr.9
“Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.11
Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Zilupes novadā” apstiprināšanu
Ziņo O.Agafonovs: 2011.gada 27.janvāra Zilupes novada pašvaldības saistošos
noteikumos Nr.11 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Zilupes novadā” nav
minēts personu loks, kam sniedzama palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā, kurām
dzīves vieta nav Zilupes novada pašvaldības teritorijā, bet tās norīkotas strādāt valsts
iestādēs, kas atrodas Zilupes novada pašvaldības teritorijā. Uzskatu, ka izņēmuma
gadījumos šāda palīdzība ir sniedzama.
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 – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko,
S.Voitkeviča, S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs, L.Osipovs), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Zilupes novada domes saistošos noteikumus Nr.9 “Grozījumi Zilupes
novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.11
Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Zilupes novadā” 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 dzīvojamās platības nomas līguma laušanu ar Allu Lurinu

Ziņo V.Vaļdens: SIA „Bidrija” valdes loceklis V.Klovāns iesniedz Zilupes
novada pašvaldībai Allas Lurinas p.k. XXXXX, iesniegumu par to, ka viņa atsakās no
Zilupes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa pēc adreses Rožu iela 2-20, Lauderi,

Lauderu pagasts, Zilupes novads, nomas sakarā ar nespēju samaksāt dzīvokļa īres un
komunālos maksājumus. A.Lurinai uz doto brīdi ir dzīvokļa nomas maksas un
komunālo maksājumu parāds LVL 200,69 apmērā, kas izveidojies laikā no
01.08.2012. līdz 30.06.2013. Par parādu esamību un to nomaksu A.Lurinai tika sūtīts
paziņojums. Parādi uz doto brīdi netika apmaksāti. Līdz ar to turpināt izīrēt Allai
Lurinai šo dzīvokli nav lietderīgi.
A.Lurina 2013.gada 11.jūlijā deklarēja savu dzīves vietu XXXXX, Zaļesjes
pagastā, Zilupes novadā, un dzīvoklī Rožu iela 2-20, Lauderi, Lauderu pagastā,
Zilupes novadā faktiski nedzīvo.
A.Lurina nav atzīta par trūcīgu un maksātnespējīgu personu.
Pamatojoties uz Dzīvokļu komisijas atzinumu, likuma Par dzīvojamo telpu īri
27.pantu, 282.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
3.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko,
S.Voitkeviča, S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs, L.Osipovs), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Pārtraukt dzīvojamās telpas - dzīvokļa pēc adreses Rožu iela 2-20, Lauderi,
Lauderu pagasts, Zilupes novads, nomas līgumu ar Allu Lurinu ar 2013.gada
1.septembri .
2. SIA „Bidrija” iesniegt A.Lurinai paziņojumu par līguma pārtraukšanu un
parakstīt ar viņu vienošanos par līgumattiecību pārtraukšanu.
3. Nosūtīt A.Lurinai brīdinājumu par parāda nenomaksāšanas sekām –
vēršanās ar prasību pret viņu tiesā, nosakot parāda dzēšanas termiņu vienu mēnesi.

4§
Par jautājuma izskatīšanu par dzīvojamās telpas – dzīvokļa Raiņa iela 25-1, Zilupe,
Zilupes novadā īres līguma slēgšanu

Ziņo O.AGAFONOVS: 2013.gada 31.jūlijā Zilupes novada pašvaldība saņēma
Andreja Žagotska, personas kods XXXXX, deklarētā dzīvesvieta XXXXX, Zilupe, Zilupes
novadā, iesniegumu ar lūgumu noslēgt ar viņu dzīvojamās telpas - dzīvokļa Brīvības ielā 4012, Zilupē īres līgumu sakarā ar īrnieka nāvi.
Izskatot iesniegumu un Zilupes novada pašvaldības dzīvokļu komisijas atzinumu
dome konstatēja, ka dzīvojamās telpas – dzīvokļa Raiņa iela 25-1, Zilupe īres līgums bija
noslēgts uz Vladimiru Ševkinu, personas kods XXXXX, kurš 2013.gada 25.jūnijā miris.
A.žagotskim šajā dzīvoklī deklarēta dzīves vieta kopš viņa dzimšanas, un V.Ševkins ir viņa
vectēvs.
A.Žagotskim īpašumā nav reģistrēti dzīvošanai piemēroti nekustāmie īpašumi.
Noskaidrots, ka A.Žagotskis ir precējies ar Natāliju Žagotski un kopš laulības
reģistrācijas patstāvīgi dzīvo sievai piederošā īpašumā – dzīvoklī XXXXX, Zilupē, kur arī
dzīvo viņa divi mazgadīgie bērni. A.Žagotskis dzīvošanai dzīvojamo platību XXXXX,
Zilupē neizmanto.
Civillikuma 89.panta otrā daļa nosaka, ka „viss, ko laulības laikā laulātie iegūst
kopīgi vai viens no viņiem, bet ar abu laulāto līdzekļiem vai ar otra laulātā darbības
palīdzību, ir abu laulāto kopīga manta; šaubu gadījumā jāpieņem, ka šī manta pieder abiem
līdzīgās daļās”, līdz ar to var uzskatīt, ka A.Žagotskim faktiski ir dzīvošanai piemērots
īpašums, kurā viņš arī faktiski dzīvo.

A.Žagotskis neatbilst likumā ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un
Zilupes novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.11 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā Zilupes novadā”, norādīto personu kategorijai, kam būtu nepieciešama palīdzība
dzīvokļu jautājumu risināšanai, un viņš nav iekļauts Palīdzības reģistrā palīdzības sniegšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, kur uz doto brīdi ir reģistrētas 32 personas, kam
nepieciešama palīdzība.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta
pirmās daļas 9.punktu, 21.panta pirmās daļas 23. un 27. punktus, Civillikuma 89.panta otro
daļu un 1405.pantu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kā arī
dzīvokļu komisijas atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS
– nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Pārtraukt dzīvojamās telpas – dzīvokļa Raiņa iela 25-1, Zilupe, Zilupes novadā īres
līgumu ar Vladimiru Ševkinu, personas kods XXXXX, sakarā ar īrnieka nāvi.
2. Atteikt slēgt dzīvojamās telpas - dzīvokļa Raiņa iela 25-1, Zilupe, Zilupes novadā īres
līgumu Andrejam Žagotskim, personas kods XXXXX.
3. Anulēt ziņas par deklarēto dzīves vietu Andrejam Žagotskim, p.k. XXXXX, XXXXX,
Zilupe, Zilupes novadā, tā kā sakarā ar atteikšanu noslēgt īres līgumu personai nav tiesiska
pamata uzturēties šajā dzīvoklī.
5§
Par jautājuma izskatīšanu par dzīvokļa Brīvības iela 40-12, Zilupe, Zilupes novadā
īres līguma noslēgšanu

Ziņo O.AGAFONOVS: 2013.gada 16.augustā Zilupes novada pašvaldība saņēma
Anfisas Joničenokas, personas kods XXXXX, deklarētā dzīvesvieta XXXXX, Zilupe,
Zilupes novadā, iesniegumu ar lūgumu noslēgt ar viņu dzīvojamās telpas - dzīvokļa
Brīvības ielā 40-12, Zilupē īres līgumu sakarā ar īrnieka nāvi.
Izskatot iesniegumu un Zilupes novada pašvaldības dzīvokļu komisijas atzinumu
dome konstatēja, ka dzīvojamās telpas īres līgumu dzīvoklim XXXXX, Zilupē, bija
noslēgts uz Donātu Joničenoku, personas kods XXXXX, kurš miris 2013.gada 16.jūlijā.
Anfisa Joničenoka ir Donāta Joničenoka sieva un šajā dzīvoklī viņa deklarēja savu dzīves
vietu 1996.gadā 26.septembrī. A.Jeničenokai nepieder nekustāmie īpašumi.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu, likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Civillikuma 1405.pantu, kā arī
Dzīvokļu komisijas atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS
– nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Pārtraukt dzīvojamās telpas – dzīvokļa Brīvības ielā 40-12, Zilupē īres līgumu ar
Donātu Joničenoku, personas kods XXXXX, sakarā ar īrnieka nāvi.
2, Noslēgt dzīvojamās telpas - dzīvokļa Brīvības ielā 40-12, Zilupē, Zilupes novadā, īres
līgumu ar Anfisu Joničenoku, personas kods XXXXX.
2. SIA ,,Zilupes LTD” noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar A.Joničenoku uz
nenoteiktu laiku. Gadījumā, ja personas vainas dēļ īres līgums netiek noslēgts viena
mēneša laikā, persona zaudē īres tiesības.
3. Par pieņemto lēmumu paziņot A.Joničenokai.

6§
Par 2013.gada 25.jūlijā lēmuma
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabalu atzīšanu par piekrītošiem
Zilupes novada pašvaldībai (protokols Nr.5, 12§) grozīšanu
Ziņo V.Vaļdens: 2013.gada 25.jūlijā Zilupes novada dome pieņēma lēmumu
par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Marijai Krilovai, personas kods XXXXX, uz
zemes vienību 1700 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0136 Stacijas ielā
25, Zilupe, Zilupes novadā, un zemes gabala atzīšanu par piekrītošu Zilupes novada
pašvaldībai (protokols Nr.5, 12§).
Nolēmuma 2.punktā par zemes gabala atzīšanu par piekrītošu pašvaldībai tika
kļūdaini norādīts zemesgabala kadastra apzīmējums.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
41.panta pirmās daļas 3.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS
– nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1.Grozīt Zilupes novada domes 2013.gada 25.jūlijā lēmumu Par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu un zemes gabalu atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada
pašvaldībai (protokols Nr.5, 12§), izsakot nolēmuma daļas 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Atzīt, ka zemes vienība 1700 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0136
Stacijas ielā 25, Zilupe, Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.”

7§
Par nokavētā nekustāmā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā
Ziņo O.AGAFONOVS:
1.
Izskatot Zilupes novada pašvaldības Nekustāmā īpašuma nodokļa maksāšanas
paziņojumu 2013.gadam Nr.13-2744 (konta Nr.6059) par stāvokli uz 2013.gada 12.augustu,
un pamatojoties Zilupes novada pašvaldības Finanšu komitejas 2013.gada 26.augusta
atzinumu par nekustāmā īpašuma nodokļu parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā, Zilupes
novada pašvaldības dome konstatē:
Saskaņā ar LR likuma „Par nekustāmā īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu, Gatis
Saknītis, p.k. XXXXX, ir uzskatāms par nekustāmā īpašuma nodokļa maksātāju. Viņam
likuma „Par nekustāmā īpašuma nodokli” 6.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā tika
paziņots par nekustāmā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas (kalendārajam) gadam,
nosūtot maksāšanas paziņojumu uz dzīves vietas adresi: XXXXX, Rīga, LV-1055. Saskaņā
ar maksāšanas paziņojumu, Gatim Saknītim par nekustāmo īpašumu – zemi ar kadastra
numuru 6884 007 0333, kas atrodas „Papeles”, Pasienes pagastā, Zilupes novadā, 2013.
taksācijas gadā ir jāmaksā nekustāmā īpašuma nodoklis un nokavējuma nauda kopsummā
LVL LVL 58,97 (piecdesmit astoņi lati un 97 santīmi), kas sastāv:
 nodokļa parāds par 2013.gadu - LVL 7,38,
 nodokļa parāds par iepriekšējo periodu – LVL 40,95,
 nokavējuma nauda – LVL 10,64,
Likums "Par nekustāmā īpašuma nodokli” 9.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka
„nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa

pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā”, šī likuma 9.panta otrā daļā paredz, ka „noteiktajā
laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības
lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” un
Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtība …”
Sakarā ar to, ka Gatis Saknītis 2013.gadā likuma „Par nekustāmā īpašuma nodokli”
6.pnta 3.daļā noteiktajos termiņos nav nomaksājis nekustāmā īpašuma nodokli, Zilupes
novada pašvaldība 2013.gada 17.jūnijā nosūtīja Gatim Saknītim brīdinājumu, ka nodokļa
parāda nenomaksāšanas gadījumā parāds tiks piedzīts bezstrīdus kārtībā saskaņā ar spēkā
esošiem normatīviem aktiem, nosakot pilnīgu nodokļa parāda nomaksas beigu termiņu līdz
2013.gada 12.jūliju. Līdz dotajam brīdim Gatis Saknītis nodokļa parādu nav nomaksājis.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.pnta pirmajā daļa nosaka, ka „nodokļu
maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu aprēķinam, kā arī citiem
dokumentiem par maksājumiem budžetā vai pēc nodokļu administrācijas kontroles
(pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu maksājumus (arī soda naudu), kuri nav
samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem
saistīto nokavējuma naudu (turpmāk — nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī izdevumus
par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu administrācija piedzen
bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu”.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 360.panta 1.daļu „administratīvo aktu
izpilda piespiedu kārtā, ja ir šāds apstākļu kopums: administratīvais akts ir stājies spēkā,
administratīvais akts ir kļuvis neapstrīdams, līdz piespiedu izpildes sākumam
administratīvais akts nav izpildīts labprātīgi”. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
361.pantu, Gatis Saknītis tika rakstveidā brīdināts par nodokļu maksājuma parādiem, to
nomaksas kārtību un sekām, ja parāds netiks dzēsts.
Ņemot vērā to, ka ir izpildīti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi, pamatojoties uz
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11.punktu un 26.pantu, likuma „Par
nekustāmā īpašuma nodokli” 9.panta pirmo un otro daļām, Administratīvā procesa likuma
70., 76., 358.panta otro daļu un 360.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
otrās daļas 4.punktu un 21.panta 27.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko,
S.Voitkeviča, S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs, L.Osipovs), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1.Piedzīt no Gata Saknīša XXXXX, deklarētā dzīves vieta XXXXX, Rīga, LV-1055,
bezstrīdus kārtībā nokavēto nodokļa maksājumu un nokavējuma naudu LVL 58,97
(piecdesmit astoņi lati un 97 santīmi) apmērā.
2.Par pieņemto lēmumu paziņot G.Saknītim.
3.Lēmumu izpildei nosūtīt Zvērinātajam tiesu izpildītājam.
2.
Izskatot Zilupes novada pašvaldības Nekustāmā īpašuma nodokļa maksāšanas
paziņojumu 2013.gadam Nr.13-2745 (konta Nr.6043) par stāvokli uz 2013.gada 12.augustu,
un pamatojoties Zilupes novada pašvaldības Finanšu komitejas 2013.gada 26.augusta
atzinumu par nekustāmā īpašuma nodokļu parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā, Zilupes
novada pašvaldības dome konstatē:
Saskaņā ar LR likuma „Par nekustāmā īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu,
Aleksandrs Daņilevičs, p.k. XXXXX, ir uzskatāms par nekustāmā īpašuma nodokļa
maksātāju. Viņam likuma „Par nekustāmā īpašuma nodokli” 6.panta pirmajā daļā noteiktajā
kārtībā tika paziņots par nekustāmā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas
(kalendārajam) gadam, nosūtot maksāšanas paziņojumu uz dzīves vietas adresi: XXXXX,
Rīga, LV-1057. Saskaņā ar maksāšanas paziņojumu, A.Daņilevičam par nekustāmo

īpašumu – zemi ar kadastra numuru 6884 007 0008, kas atrodas „Aiņi”, Pasienes
pagastā, Zilupes novadā, 2013. taksācijas gadā ir jāmaksā nekustāmā īpašuma nodoklis un
nokavējuma nauda kopsummā LVL 318,96 (trīs simti astoņpadsmit lati un 96 santīmi), kas
sastāv:
 nodokļa parāds par 2013.gadu - LVL 81,64,
 NAP parādu nomaksas grafika kavētais maksājums – LVL 66,12
 nodokļa parāds par iepriekšējo periodu – LVL 143,36,
 nokavējuma nauda – LVL 27,84,
Likums "Par nekustāmā īpašuma nodokli” 9.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka
„nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa
pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā”, šī likuma 9.panta otrā daļā paredz, ka „noteiktajā
laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības
lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” un
Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtība …”
Sakarā ar to, ka A.Daņilevičs 2013.gadā likuma „Par nekustāmā īpašuma nodokli”
6.pnta 3.daļā noteiktajos termiņos nav nomaksājis nekustāmā īpašuma nodokli, Zilupes
novada pašvaldība 2013.gada 17.jūnijā nosūtīja A.Daņilevičam brīdinājumu, ka nodokļa
parāda nenomaksāšanas gadījumā parāds tiks piedzīts bezstrīdus kārtībā saskaņā ar spēkā
esošiem normatīviem aktiem, nosakot pilnīgu nodokļa parāda nomaksas beigu termiņu līdz
2013.gada 12.jūliju Līdz dotajam brīdim A.Daņilevičs nodokļa parādu nav nomaksājis.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.pnta pirmajā daļa nosaka, ka „nodokļu
maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu aprēķinam, kā arī citiem
dokumentiem par maksājumiem budžetā vai pēc nodokļu administrācijas kontroles
(pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu maksājumus (arī soda naudu), kuri nav
samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem
saistīto nokavējuma naudu (turpmāk — nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī izdevumus
par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu administrācija piedzen
bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu”.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 360.panta 1.daļu „administratīvo aktu
izpilda piespiedu kārtā, ja ir šāds apstākļu kopums: administratīvais akts ir stājies spēkā,
administratīvais akts ir kļuvis neapstrīdams, līdz piespiedu izpildes sākumam
administratīvais akts nav izpildīts labprātīgi”. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
361.pantu, A.Daņilevičs tika rakstveidā brīdināts par nodokļu maksājuma parādiem, to
nomaksas kārtību un sekām, ja parāds netiks dzēsts.
Ņemot vērā to, ka ir izpildīti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi, pamatojoties
uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11.punktu un 26.pantu, likuma „Par
nekustāmā īpašuma nodokli” 9.panta pirmo un otro daļām, Administratīvā procesa likuma
70., 76., 358.panta otro daļu un 360.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
otrās daļas 4.punktu un 21.panta 27.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko,
S.Voitkeviča, S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs, L.Osipovs), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1.Piedzīt no Aleksandra Daņileviča p.k. XXXXX, deklarētā dzīves vieta XXXXX, Rīga,
LV-1057, bezstrīdus kārtībā nokavēto nodokļa maksājumu un nokavējuma naudu LVL
318,96 (trīs simti astoņpadsmit lati un 96 santīmi) apmērā
2.Par pieņemto lēmumu paziņot A.Daņilevičam.
3.Lēmumu izpildei nosūtīt Zvērinātajam tiesu izpildītājam.

3.
Izskatot Zilupes novada pašvaldības Nekustāmā īpašuma nodokļa maksāšanas
paziņojumu 2013.gadam Nr.13-2747 (konta Nr.5808 un 12210) par stāvokli uz 2013.gada
12.augustu, un pamatojoties Zilupes novada pašvaldības Finanšu komitejas 2013.gada
26.augusta atzinumu par nekustāmā īpašuma nodokļu parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā,
Zilupes novada pašvaldības dome konstatē:
Saskaņā ar LR likuma „Par nekustāmā īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu,
Vladislavs Ivuļonoks p.k. XXXXX, ir uzskatāms par nekustāmā īpašuma nodokļa
maksātāju. Viņam likuma „Par nekustāmā īpašuma nodokli” 6.panta pirmajā daļā noteiktajā
kārtībā tika paziņots par nekustāmā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas
(kalendārajam) gadam, nosūtot maksāšanas paziņojumu uz dzīves vietas adresi: XXXXX,
Rīga, LV-1082. Saskaņā ar maksāšanas paziņojumu, Vladislavam Ivuļonokam par
nekustāmo īpašumu – zemi ar kadastra numuru 6884 007 0038 un dzīvojamo māju ar
kadastra numuru 6884 007 0038 001, kas atrodas „Strautmalas”, Pasienes pagastā,
Zilupes novadā, 2013. taksācijas gadā ir jāmaksā nekustāmā īpašuma nodoklis un
nokavējuma nauda kopsummā LVL 93,59 (deviņdesmit trīs lati un 59 santīmi), kas sastāv:
 nodokļa parāds par 2013.gadu - LVL 19,53,
 nodokļa parāds par iepriekšējo periodu – LVL 52,37,
 nokavējuma nauda – LVL 21,69,
Likums "Par nekustāmā īpašuma nodokli” 9.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka
„nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa
pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā”, šī likuma 9.panta otrā daļā paredz, ka „noteiktajā
laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības
lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” un
Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtība …”
Sakarā ar to, ka Vladislavs Ivuļonoks 2013.gadā likuma „Par nekustāmā īpašuma
nodokli” 6.pnta 3.daļā noteiktajos termiņos nav nomaksājis nekustāmā īpašuma nodokli,
Zilupes novada pašvaldība 2013.gada 17.jūnijā nosūtīja viņam brīdinājumu, ka nodokļa
parāda nenomaksāšanas gadījumā parāds tiks piedzīts bezstrīdus kārtībā saskaņā ar spēkā
esošiem normatīviem aktiem, nosakot pilnīgu nodokļa parāda nomaksas beigu termiņu līdz
2013.gada 12.jūliju Līdz dotajam brīdim V.Ivuļonoks nodokļa parādu nav nomaksājis.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.pnta pirmajā daļa nosaka, ka „nodokļu
maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu aprēķinam, kā arī citiem
dokumentiem par maksājumiem budžetā vai pēc nodokļu administrācijas kontroles
(pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu maksājumus (arī soda naudu), kuri nav
samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem
saistīto nokavējuma naudu (turpmāk — nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī izdevumus
par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu administrācija piedzen
bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu”.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 360.panta 1.daļu „administratīvo aktu
izpilda piespiedu kārtā, ja ir šāds apstākļu kopums: administratīvais akts ir stājies spēkā,
administratīvais akts ir kļuvis neapstrīdams, līdz piespiedu izpildes sākumam
administratīvais akts nav izpildīts labprātīgi”. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
361.pantu, V.Ivuļonoks tika rakstveidā brīdināts par nodokļu maksājuma parādiem, to
nomaksas kārtību un sekām, ja parāds netiks dzēsts.
Ņemot vērā to, ka ir izpildīti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi, pamatojoties uz
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11.punktu un 26.pantu, likuma „Par
nekustāmā īpašuma nodokli” 9.panta pirmo un otro daļām, Administratīvā procesa likuma
70., 76., 358.panta otro daļu un 360.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
otrās daļas 4.punktu un 21.panta 27.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko,
S.Voitkeviča, S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs, L.Osipovs), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1.Piedzīt no Vladislava Ivuļonoka p.k. XXXXX, deklarētā dzīves vieta XXXXX, Rīga,
LV-1082, bezstrīdus kārtībā nokavēto nodokļa maksājumu un nokavējuma naudu LVL
93,59 (deviņdesmit trīs lati un 59 santīmi) apmērā
2.Par pieņemto lēmumu paziņot V.Ivuļonokam.
3.Lēmumu izpildei nosūtīt Zvērinātajam tiesu izpildītājam.
4.
Izskatot Zilupes novada pašvaldības Nekustāmā īpašuma nodokļa maksāšanas
paziņojumu 2013.gadam Nr.13-2743 (konta Nr.6060) par stāvokli uz 2013.gada 12.augustu,
un pamatojoties Zilupes novada pašvaldības Finanšu komitejas 2013.gada 26.augusta
atzinumu par nekustāmā īpašuma nodokļu parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā, Zilupes
novada pašvaldības dome konstatē:
Saskaņā ar LR likuma „Par nekustāmā īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu, Ivars
Ameļko p.k. XXXXX, ir uzskatāms par nekustāmā īpašuma nodokļa maksātāju. Viņam
likuma „Par nekustāmā īpašuma nodokli” 6.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā tika
paziņots par nekustāmā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas (kalendārajam)
gadam, nosūtot maksāšanas paziņojumu uz dzīves vietas adresi: XXXXX, Ludza, LV-5701.
Saskaņā ar maksāšanas paziņojumu, Ivaram Ameļko par nekustāmo īpašumu – zemi ar
kadastra numuru 6884 007 0006, kas atrodas „Paļši”, Pasienes pagastā, Zilupes
novadā, 2013. taksācijas gadā ir jāmaksā nekustāmā īpašuma nodoklis un nokavējuma
nauda kopsummā LVL 204,48 (divi simti četri lati un 48 santīmi), kas sastāv:
 nodokļa parāds par 2013.gadu - LVL 19,28,
 nodokļa parāds par iepriekšējo periodu – LVL 116,77,
 nokavējuma nauda – LVL 68,43,
Likums "Par nekustāmā īpašuma nodokli” 9.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka
„nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa
pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā”, šī likuma 9.panta otrā daļā paredz, ka „noteiktajā
laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības
lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” un
Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtība …”
Sakarā ar to, ka Ivars Ameļko 2013.gadā likuma „Par nekustāmā īpašuma nodokli”
6.pnta 3.daļā noteiktajos termiņos nav nomaksājis nekustāmā īpašuma nodokli, Zilupes
novada pašvaldība 2013.gada 17.jūnijā nosūtīja viņam brīdinājumu, ka nodokļa parāda
nenomaksāšanas gadījumā parāds tiks piedzīts bezstrīdus kārtībā saskaņā ar spēkā esošiem
normatīviem aktiem, nosakot pilnīgu nodokļa parāda nomaksas beigu termiņu līdz
2013.gada 12.jūliju Līdz dotajam brīdim I.Ameļko nodokļa parādu nav nomaksājis.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.pnta pirmajā daļa nosaka, ka „nodokļu
maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu aprēķinam, kā arī citiem
dokumentiem par maksājumiem budžetā vai pēc nodokļu administrācijas kontroles
(pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu maksājumus (arī soda naudu), kuri nav
samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem
saistīto nokavējuma naudu (turpmāk — nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī izdevumus
par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu administrācija piedzen
bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu”.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 360.panta 1.daļu „administratīvo aktu
izpilda piespiedu kārtā, ja ir šāds apstākļu kopums: administratīvais akts ir stājies spēkā,
administratīvais akts ir kļuvis neapstrīdams, līdz piespiedu izpildes sākumam

administratīvais akts nav izpildīts labprātīgi”. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
361.pantu, I.Ameļko tika rakstveidā brīdināts par nodokļu maksājuma parādiem, to
nomaksas kārtību un sekām, ja parāds netiks dzēsts.
Ņemot vērā to, ka ir izpildīti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi, pamatojoties uz
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11.punktu un 26.pantu, likuma „Par
nekustāmā īpašuma nodokli” 9.panta pirmo un otro daļām, Administratīvā procesa likuma
70., 76., 358.panta otro daļu un 360.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
otrās daļas 4.punktu un 21.panta 27.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko,
S.Voitkeviča, S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs, L.Osipovs), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1.Piedzīt no Ivara Ameļko p.k. XXXXX, deklarētā dzīves vieta XXXXX, Ludza, LV5701, bezstrīdus kārtībā nokavēto nodokļa maksājumu un nokavējuma naudu LVL 204,48
(divi simti četri lati un 48 santīmi) apmērā.
2.Par pieņemto lēmumu paziņot I.Ameļko.
3.Lēmumu izpildei nosūtīt Zvērinātajam tiesu izpildītājam.
5.
Izskatot Zilupes novada pašvaldības Nekustāmā īpašuma nodokļa maksāšanas
paziņojumu 2013.gadam Nr.13-2749 (konta Nr.5745) par stāvokli uz 2013.gada 12.augustu,
un pamatojoties Zilupes novada pašvaldības Finanšu komitejas 2013.gada 26.augusta
atzinumu par nekustāmā īpašuma nodokļu parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā, Zilupes
novada pašvaldības dome konstatē:
Saskaņā ar LR likuma „Par nekustāmā īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu, Larisa
Safronova, p.k. XXXXX, ir uzskatāma par nekustāmā īpašuma nodokļa maksātāju. Viņai
likuma „Par nekustāmā īpašuma nodokli” 6.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā tika
paziņots par nekustāmā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas (kalendārajam)
gadam, nosūtot maksāšanas paziņojumu uz dzīves vietas adresi: XXXXX, Daugavpils.
Saskaņā ar maksāšanas paziņojumu, Larisai Safronovai par nekustāmo īpašumu – zemi ar
kadastra numuru 6884 007 0078, kas atrodas „Larisi”, Pasienes pagastā, Zilupes
novadā, 2013. taksācijas gadā ir jāmaksā nekustāmā īpašuma nodoklis un nokavējuma
nauda kopsummā LVL 142,64 (viens simts četrdesmit divi lati un 64 santīmi), kas sastāv:
 nodokļa parāds par 2013.gadu - LVL 11,07,
 nodokļa parāds par iepriekšējo periodu – LVL 79,24,
 nokavējuma nauda – LVL 52,33,
Likums "Par nekustāmā īpašuma nodokli” 9.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka
„nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa
pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā”, šī likuma 9.panta otrā daļā paredz, ka „noteiktajā
laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības
lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” un
Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtība …”
Sakarā ar to, ka Larisa Safronova 2013.gadā likuma „Par nekustāmā īpašuma
nodokli” 6.pnta 3.daļā noteiktajos termiņos nav nomaksājusi nekustāmā īpašuma nodokli,
Zilupes novada pašvaldība 2013.gada 17.jūnijā nosūtīja viņai brīdinājumu, ka nodokļa
parāda nenomaksāšanas gadījumā parāds tiks piedzīts bezstrīdus kārtībā saskaņā ar spēkā
esošiem normatīviem aktiem, nosakot pilnīgu nodokļa parāda nomaksas beigu termiņu līdz
2013.gada 12.jūliju Līdz dotajam brīdim L.Safronova nodokļa parādu nav nomaksājusi.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.pnta pirmajā daļa nosaka, ka „nodokļu
maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu aprēķinam, kā arī citiem
dokumentiem par maksājumiem budžetā vai pēc nodokļu administrācijas kontroles

(pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu maksājumus (arī soda naudu), kuri nav
samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem
saistīto nokavējuma naudu (turpmāk — nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī izdevumus
par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu administrācija piedzen
bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu”.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 360.panta 1.daļu „administratīvo aktu
izpilda piespiedu kārtā, ja ir šāds apstākļu kopums: administratīvais akts ir stājies spēkā,
administratīvais akts ir kļuvis neapstrīdams, līdz piespiedu izpildes sākumam
administratīvais akts nav izpildīts labprātīgi”. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
361.pantu, L.Safronova tika rakstveidā brīdināta par nodokļu maksājuma parādiem, to
nomaksas kārtību un sekām, ja parāds netiks dzēsts.
Ņemot vērā to, ka ir izpildīti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi, pamatojoties uz
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11.punktu un 26.pantu, likuma „Par
nekustāmā īpašuma nodokli” 9.panta pirmo un otro daļām, Administratīvā procesa likuma
70., 76., 358.panta otro daļu un 360.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
otrās daļas 4.punktu un 21.panta 27.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko,
S.Voitkeviča, S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs, L.Osipovs), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1.Piedzīt no Larisas Safronovas, p.k. XXXXX, deklarētā dzīves vieta XXXXX,
Daugavpils , bezstrīdus kārtībā nokavēto nodokļa maksājumu un nokavējuma naudu LVL
142,64 (viens simts četrdesmit divi lati un 64 santīmi).
2.Par pieņemto lēmumu paziņot L.Safronovai.
3.Lēmumu izpildei nosūtīt Zvērinātajam tiesu izpildītājam.

6.
Izskatot Zilupes novada pašvaldības Nekustāmā īpašuma nodokļa maksāšanas
paziņojumu 2013.gadam Nr.13-2750 (konta Nr.5713) par stāvokli uz 2013.gada 12.augustu,
un pamatojoties Zilupes novada pašvaldības Finanšu komitejas 2013.gada 26.augusta
atzinumu par nekustāmā īpašuma nodokļu parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā, Zilupes
novada pašvaldības dome konstatē:
Saskaņā ar LR likuma „Par nekustāmā īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu,
Aleksejs Sipčenoks p.k. XXXXX, ir uzskatāms par nekustāmā īpašuma nodokļa maksātāju.
Viņam likuma „Par nekustāmā īpašuma nodokli” 6.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā tika
paziņots par nekustāmā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas (kalendārajam)
gadam, nosūtot maksāšanas paziņojumu uz dzīves vietas adresi: XXXXX, Pasienes
pagasts, Zilupes novads, LV-5732. Saskaņā ar maksāšanas paziņojumu, Aleksejam
Šipčenokam par nekustāmo īpašumu – zemi ar kadastra numuru 6884 007 0065, kas
atrodas „Jaunaudzes”, Pasienes pagastā, Zilupes novadā, 2013. taksācijas gadā ir
jāmaksā nekustāmā īpašuma nodoklis un nokavējuma nauda kopsummā LVL 109,16 (viens
simts deviņi lati un 16 santīmi), kas sastāv:
 nodokļa parāds par 2013.gadu - LVL 12,86,
 nodokļa parāds par iepriekšējo periodu – LVL 39,49,
 nokavējuma nauda – LVL 56,81,
Likums "Par nekustāmā īpašuma nodokli” 9.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka
„nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa
pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā”, šī likuma 9.panta otrā daļā paredz, ka „noteiktajā
laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības

lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” un
Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtība …”
Sakarā ar to, ka Aleksejs Sipčenoks 2013.gadā likuma „Par nekustāmā īpašuma
nodokli” 6.pnta 3.daļā noteiktajos termiņos nav nomaksājis nekustāmā īpašuma nodokli,
Zilupes novada pašvaldība 2013.gada 17.jūnijā nosūtīja viņam brīdinājumu, ka nodokļa
parāda nenomaksāšanas gadījumā parāds tiks piedzīts bezstrīdus kārtībā saskaņā ar spēkā
esošiem normatīviem aktiem, nosakot pilnīgu nodokļa parāda nomaksas beigu termiņu līdz
2013.gada 12.jūliju Līdz dotajam brīdim A.Sipčenoks nodokļa parādu nav nomaksājis.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.pnta pirmajā daļa nosaka, ka „nodokļu
maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu aprēķinam, kā arī citiem
dokumentiem par maksājumiem budžetā vai pēc nodokļu administrācijas kontroles
(pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu maksājumus (arī soda naudu), kuri nav
samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem
saistīto nokavējuma naudu (turpmāk — nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī izdevumus
par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu administrācija piedzen
bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu”.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 360.panta 1.daļu „administratīvo aktu
izpilda piespiedu kārtā, ja ir šāds apstākļu kopums: administratīvais akts ir stājies spēkā,
administratīvais akts ir kļuvis neapstrīdams, līdz piespiedu izpildes sākumam
administratīvais akts nav izpildīts labprātīgi”. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
361.pantu, A.Sipčenoks tika rakstveidā brīdināts par nodokļu maksājuma parādiem, to
nomaksas kārtību un sekām, ja parāds netiks dzēsts.
Ņemot vērā to, ka ir izpildīti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi, pamatojoties uz
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11.punktu un 26.pantu, likuma „Par
nekustāmā īpašuma nodokli” 9.panta pirmo un otro daļām, Administratīvā procesa likuma
70., 76., 358.panta otro daļu un 360.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
otrās daļas 4.punktu un 21.panta 27.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko,
S.Voitkeviča, S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs, L.Osipovs), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1.Piedzīt no Alekseja Sipčenoka p.k. XXXXX, deklarētā dzīves vieta XXXXX, Pasienes
pagasts, Zilupes novads, LV-5732, bezstrīdus kārtībā nokavēto nodokļa maksājumu un
nokavējuma naudu LVL 109,16 (viens simts deviņi lati un 16 santīmi) apmērā
2.Par pieņemto lēmumu paziņot A.Sipčenokam.
3.Lēmumu izpildei nosūtīt Zvērinātajam tiesu izpildītājam.
7.
Izskatot Zilupes novada pašvaldības Nekustāmā īpašuma nodokļa maksāšanas
paziņojumu 2013.gadam Nr.13-2753 (konta Nr.5595) par stāvokli uz 2013.gada 12.augustu,
un pamatojoties Zilupes novada pašvaldības Finanšu komitejas 2013.gada 26.augusta
atzinumu par nekustāmā īpašuma nodokļu parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā, Zilupes
novada pašvaldības dome konstatē:
Saskaņā ar LR likuma „Par nekustāmā īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu,
Leonīds Trofimovičs p.k. XXXXX, ir uzskatāms par nekustāmā īpašuma nodokļa
maksātāju. Viņam likuma „Par nekustāmā īpašuma nodokli” 6.panta pirmajā daļā noteiktajā
kārtībā tika paziņots par nekustāmā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas
(kalendārajam) gadam, nosūtot maksāšanas paziņojumu uz dzīves vietas adresi: XXXXX,
Pasienes pagasts, Zilupes novads, LV-5732. Saskaņā ar maksāšanas paziņojumu,
Leonīdam Trofimovičam par nekustāmo īpašumu – zemi ar kadastra numuru 6884 001
0135, kas atrodas „Saullēkti”, Pasienes pagastā, Zilupes novadā, 2013. taksācijas gadā ir

jāmaksā nekustāmā īpašuma nodoklis un nokavējuma nauda kopsummā LVL 321,53 (trīs
simti divdesmit viens lats un 53 santīmi), kas sastāv:
 nodokļa parāds par 2013.gadu - LVL 26,75,
 nodokļa parāds par iepriekšējo periodu – LVL 196,87,
 nokavējuma nauda – LVL 97,91,
Likums "Par nekustāmā īpašuma nodokli” 9.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka
„nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa
pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā”, šī likuma 9.panta otrā daļā paredz, ka „noteiktajā
laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības
lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” un
Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtība …”
Sakarā ar to, ka Leonīds Trofimovičs 2013.gadā likuma „Par nekustāmā īpašuma
nodokli” 6.pnta 3.daļā noteiktajos termiņos nav nomaksājis nekustāmā īpašuma nodokli,
Zilupes novada pašvaldība 2013.gada 17.jūnijā nosūtīja viņam brīdinājumu, ka nodokļa
parāda nenomaksāšanas gadījumā parāds tiks piedzīts bezstrīdus kārtībā saskaņā ar spēkā
esošiem normatīviem aktiem, nosakot pilnīgu nodokļa parāda nomaksas beigu termiņu līdz
2013.gada 12.jūliju Līdz dotajam brīdim L.Trofimovičs nodokļa parādu nav nomaksājis.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.pnta pirmajā daļa nosaka, ka „nodokļu
maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu aprēķinam, kā arī citiem
dokumentiem par maksājumiem budžetā vai pēc nodokļu administrācijas kontroles
(pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu maksājumus (arī soda naudu), kuri nav
samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem
saistīto nokavējuma naudu (turpmāk — nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī izdevumus
par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu administrācija piedzen
bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu”.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 360.panta 1.daļu „administratīvo aktu
izpilda piespiedu kārtā, ja ir šāds apstākļu kopums: administratīvais akts ir stājies spēkā,
administratīvais akts ir kļuvis neapstrīdams, līdz piespiedu izpildes sākumam
administratīvais akts nav izpildīts labprātīgi”. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
361.pantu, L.Trofimivičs tika rakstveidā brīdināts par nodokļu maksājuma parādiem, to
nomaksas kārtību un sekām, ja parāds netiks dzēsts.
Ņemot vērā to, ka ir izpildīti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi, pamatojoties uz
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11.punktu un 26.pantu, likuma „Par
nekustāmā īpašuma nodokli” 9.panta pirmo un otro daļām, Administratīvā procesa likuma
70., 76., 358.panta otro daļu un 360.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
otrās daļas 4.punktu un 21.panta 27.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko,
S.Voitkeviča, S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs, L.Osipovs), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1.Piedzīt no Leonīda Trofimoviča p.k. XXXXX, deklarētā dzīves vieta XXXXX, Pasienes
pagasts, Zilupes novads, LV-5732, bezstrīdus kārtībā nokavēto nodokļa maksājumu un
nokavējuma naudu LVL 321,53 (trīs simti divdesmit viens lats un 53 santīmi) apmērā
2.Par pieņemto lēmumu paziņot L.Trofimovičam.
3.Lēmumu izpildei nosūtīt Zvērinātajam tiesu izpildītājam.
8.
Izskatot Zilupes novada pašvaldības Nekustāmā īpašuma nodokļa maksāšanas
paziņojumu 2013.gadam Nr.13-2759 (konta Nr.5201) un Nr.13-2758 (konta Nr.501258 un
500435) par stāvokli uz 2013.gada 12.augustu, un pamatojoties Zilupes novada pašvaldības

Finanšu komitejas 2013.gada 26.augusta atzinumu par nekustāmā īpašuma nodokļu parādu
piedziņu bezstrīdus kārtībā, Zilupes novada pašvaldības dome konstatē:
Saskaņā ar LR likuma „Par nekustāmā īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu,
Vladimirs Baranovskis, p.k. XXXXX, ir uzskatāms par nekustāmā īpašuma nodokļa
maksātāju. Viņam likuma „Par nekustāmā īpašuma nodokli” 6.panta pirmajā daļā noteiktajā
kārtībā tika paziņots par nekustāmā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas
(kalendārajam) gadam, nosūtot maksāšanas paziņojumu uz dzīves vietas adresi: XXXXX,
Pasienes pagasts, Zilupes novads, LV-5732. Saskaņā ar maksāšanas paziņojumiem,
Vladimiram Baranovskim jāmaksā nekustāmā īpašuma nodoklis un nokavējuma nauda:
1. par nekustāmo īpašumu – zemi ar kadastra numuru 6884 900 0034 , kas
atrodas „Strazdi”-12, Pasiene, Pasienes pagastā, Zilupes novadā, 2013. taksācijas gadā
LVL 6,36 (seši lati un 36 santīmi), kas sastāv:
 nodokļa parāds par 2013.gadu - LVL 3,75,
 nodokļa parāds par iepriekšējo periodu – LVL 2,20,
 nokavējuma nauda – LVL 0,41,
2. par nekustāmo īpašumu – zemi un mājokli ar kadastra numuru 6884 001 0434,
kas atrodas: „Karūnas”, Pasienes pagastā, Zilupes novadā, 2013. taksācijas gadā LVL
130,76 (viens simts trīsdesmit lati un 76 santīmi), kas sastāv:
 nodokļa parāds par 2013.gadu - LVL 11,16,
 nodokļa parāds par iepriekšējo periodu – LVL 74,25,
 nokavējuma nauda – LVL 45,35,
Kopējā nekustāmā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas V.Baranovskim
sastāda LVL 137,12 (viens simts trīsdesmit septiņi lati un 12 santīmi).
Likums "Par nekustāmā īpašuma nodokli” 9.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka
„nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa
pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā”, šī likuma 9.panta otrā daļā paredz, ka „noteiktajā
laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības
lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” un
Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtība …”
Sakarā ar to, ka Vladimirs Baranovskis 2013.gadā likuma „Par nekustāmā īpašuma
nodokli” 6.pnta 3.daļā noteiktajos termiņos nav nomaksājis nekustāmā īpašuma nodokli,
Zilupes novada pašvaldība 2013.gada 17.jūnijā nosūtīja viņam brīdinājumu, ka nodokļa
parāda nenomaksāšanas gadījumā parāds tiks piedzīts bezstrīdus kārtībā saskaņā ar spēkā
esošiem normatīviem aktiem, nosakot pilnīgu nodokļa parāda nomaksas beigu termiņu līdz
2013.gada 12.jūliju Līdz dotajam brīdim V.Baranovskis nodokļa parādu nav nomaksājis.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.pnta pirmajā daļa nosaka, ka „nodokļu
maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu aprēķinam, kā arī citiem
dokumentiem par maksājumiem budžetā vai pēc nodokļu administrācijas kontroles
(pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu maksājumus (arī soda naudu), kuri nav
samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem
saistīto nokavējuma naudu (turpmāk — nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī izdevumus
par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu administrācija piedzen
bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu”.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 360.panta 1.daļu „administratīvo aktu
izpilda piespiedu kārtā, ja ir šāds apstākļu kopums: administratīvais akts ir stājies spēkā,
administratīvais akts ir kļuvis neapstrīdams, līdz piespiedu izpildes sākumam
administratīvais akts nav izpildīts labprātīgi”. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
361.pantu, V.Baranovskis tika rakstveidā brīdināts par nodokļu maksājuma parādiem, to
nomaksas kārtību un sekām, ja parāds netiks dzēsts.

Ņemot vērā to, ka ir izpildīti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi, pamatojoties uz
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11.punktu un 26.pantu, likuma „Par
nekustāmā īpašuma nodokli” 9.panta pirmo un otro daļām, Administratīvā procesa likuma
70., 76., 358.panta otro daļu un 360.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
otrās daļas 4.punktu un 21.panta 27.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko,
S.Voitkeviča, S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs, L.Osipovs), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1.Piedzīt no Vladimira Baranovska p.k. XXXXX, deklarētā dzīves vieta XXXXX,
Pasienes pagasts, Zilupes novads, LV-5732, bezstrīdus kārtībā nokavēto nodokļa
maksājumu un nokavējuma naudu LVL 137,12 (viens simts trīsdesmit septiņi lati un 12
santīmi) apmērā
2.Par pieņemto lēmumu paziņot V.Baranovskim.
3.Lēmumu izpildei nosūtīt Zvērinātajam tiesu izpildītājam.
9.
Izskatot Zilupes novada pašvaldības Nekustāmā īpašuma nodokļa maksāšanas
paziņojumu 2013.gadam Nr.13-2761 (konta Nr.5147) par stāvokli uz 2013.gada 12.augustu,
un pamatojoties Zilupes novada pašvaldības Finanšu komitejas 2013.gada 26.augusta
atzinumu par nekustāmā īpašuma nodokļu parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā, Zilupes
novada pašvaldības dome konstatē:
Saskaņā ar LR likuma „Par nekustāmā īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu,
Tatjana Griņina, p.k. XXXXX, ir uzskatāma par nekustāmā īpašuma nodokļa maksātāju.
Viņai likuma „Par nekustāmā īpašuma nodokli” 6.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā tika
paziņots par nekustāmā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas (kalendārajam)
gadam, nosūtot maksāšanas paziņojumu uz dzīves vietas adresi: XXXXX, Pasienes
pagasts, Zilupes novads, LV-5732. Saskaņā ar maksāšanas paziņojumu, Tatjanai Griņinai
par nekustāmo īpašumu – zemi ar kadastra numuru 6884 003 0031, un dzīvojamo māju
ar kadastra numuru 6884 003 0031 001 kas atrodas „Matuļi”, Pasienes pagastā,
Zilupes novadā, 2013. taksācijas gadā ir jāmaksā nekustāmā īpašuma nodoklis un
nokavējuma nauda kopsummā LVL 91,28 (deviņdesmit viens lats un 28 santīmi), kas
sastāv:
 nodokļa parāds par 2013.gadu - LVL 31,50,
 nodokļa parāds par iepriekšējo periodu – LVL 49,54,
 nokavējuma nauda – LVL 10,24,
Likums "Par nekustāmā īpašuma nodokli” 9.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka
„nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa
pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā”, šī likuma 9.panta otrā daļā paredz, ka „noteiktajā
laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības
lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” un
Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtība …”
Sakarā ar to, ka Tatjana Griņina 2013.gadā likuma „Par nekustāmā īpašuma
nodokli” 6.pnta 3.daļā noteiktajos termiņos nav nomaksājusi nekustāmā īpašuma nodokli,
Zilupes novada pašvaldība 2013.gada 17.jūnijā nosūtīja viņai brīdinājumu, ka nodokļa
parāda nenomaksāšanas gadījumā parāds tiks piedzīts bezstrīdus kārtībā saskaņā ar spēkā
esošiem normatīviem aktiem, nosakot pilnīgu nodokļa parāda nomaksas beigu termiņu līdz
2013.gada 12.jūliju Līdz dotajam brīdim T.Griņina nodokļa parādu nav nomaksājusi.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.pnta pirmajā daļa nosaka, ka „nodokļu
maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu aprēķinam, kā arī citiem

dokumentiem par maksājumiem budžetā vai pēc nodokļu administrācijas kontroles
(pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu maksājumus (arī soda naudu), kuri nav
samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem
saistīto nokavējuma naudu (turpmāk — nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī izdevumus
par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu administrācija piedzen
bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu”.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 360.panta 1.daļu „administratīvo aktu
izpilda piespiedu kārtā, ja ir šāds apstākļu kopums: administratīvais akts ir stājies spēkā,
administratīvais akts ir kļuvis neapstrīdams, līdz piespiedu izpildes sākumam
administratīvais akts nav izpildīts labprātīgi”. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
361.pantu, T.Griņina tika rakstveidā brīdināta par nodokļu maksājuma parādiem, to
nomaksas kārtību un sekām, ja parāds netiks dzēsts.
Ņemot vērā to, ka ir izpildīti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi, pamatojoties uz
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11.punktu un 26.pantu, likuma „Par
nekustāmā īpašuma nodokli” 9.panta pirmo un otro daļām, Administratīvā procesa likuma
70., 76., 358.panta otro daļu un 360.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
otrās daļas 4.punktu un 21.panta 27.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko,
S.Voitkeviča, S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs, L.Osipovs), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1.Piedzīt no Tatjanas Griņinas p.k. XXXXX, deklarētā dzīves vieta XXXXX, Pasienes
pagasts, Zilupes novads, LV-5732, bezstrīdus kārtībā nokavēto nodokļa maksājumu un
nokavējuma naudu LVL 91,28 (deviņdesmit viens lats un 28 santīmi).
2.Par pieņemto lēmumu paziņot T.Griņinai.
3.Lēmumu izpildei nosūtīt Zvērinātajam tiesu izpildītājam.

10.
Izskatot Zilupes novada pašvaldības Nekustāmā īpašuma nodokļa maksāšanas
paziņojumu 2013.gadam Nr.13-2762 (konta Nr.5131 un 12195) par stāvokli uz 2013.gada
12.augustu, un pamatojoties Zilupes novada pašvaldības Finanšu komitejas 2013.gada
26.augusta atzinumu par nekustāmā īpašuma nodokļu parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā,
Zilupes novada pašvaldības dome konstatē:
Saskaņā ar LR likuma „Par nekustāmā īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu,
Valentīna Jegorova, p.k. XXXXX, ir uzskatāma par nekustāmā īpašuma nodokļa
maksātāju. Viņai likuma „Par nekustāmā īpašuma nodokli” 6.panta pirmajā daļā noteiktajā
kārtībā tika paziņots par nekustāmā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas
(kalendārajam) gadam, nosūtot maksāšanas paziņojumu uz dzīves vietas adresi: XXXXX,
Pasienes pagasts, Zilupes novads, LV-5732. Saskaņā ar maksāšanas paziņojumu,
V.Jegorovai par nekustāmo īpašumu – zemi ar kadastra numuru 6884 004 0038, un
dzīvojamo māju ar kadastra numuru 6884 004 0038 001 kas atrodas „Noriņas”,
Dauguļova, Pasienes pagastā, Zilupes novadā, 2013. taksācijas gadā ir jāmaksā
nekustāmā īpašuma nodoklis un nokavējuma nauda kopsummā LVL 54,08 (piecdesmit
četri lati un 08 santīmi), kas sastāv:
 nodokļa parāds par 2013.gadu - LVL 6,64,
 NAP parādu nomaksas grafika kavētais maksājums – LVL 32,17
 nodokļa parāds par iepriekšējo periodu – LVL 12,78,
 nokavējuma nauda – LVL 2,49,

Likums "Par nekustāmā īpašuma nodokli” 9.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka
„nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa
pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā”, šī likuma 9.panta otrā daļā paredz, ka „noteiktajā
laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības
lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” un
Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtība …”
Sakarā ar to, ka Valentīna Jegorova 2013.gadā likuma „Par nekustāmā īpašuma
nodokli” 6.pnta 3.daļā noteiktajos termiņos nav nomaksājusi nekustāmā īpašuma nodokli,
Zilupes novada pašvaldība 2013.gada 17.jūnijā nosūtīja viņai brīdinājumu, ka nodokļa
parāda nenomaksāšanas gadījumā parāds tiks piedzīts bezstrīdus kārtībā saskaņā ar spēkā
esošiem normatīviem aktiem, nosakot pilnīgu nodokļa parāda nomaksas beigu termiņu līdz
2013.gada 12.jūliju Līdz dotajam brīdim V.Jegorova nodokļa parādu nav nomaksājusi.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.pnta pirmajā daļa nosaka, ka „nodokļu
maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu aprēķinam, kā arī citiem
dokumentiem par maksājumiem budžetā vai pēc nodokļu administrācijas kontroles
(pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu maksājumus (arī soda naudu), kuri nav
samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem
saistīto nokavējuma naudu (turpmāk — nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī izdevumus
par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu administrācija piedzen
bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu”.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 360.panta 1.daļu „administratīvo aktu
izpilda piespiedu kārtā, ja ir šāds apstākļu kopums: administratīvais akts ir stājies spēkā,
administratīvais akts ir kļuvis neapstrīdams, līdz piespiedu izpildes sākumam
administratīvais akts nav izpildīts labprātīgi”. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
361.pantu, V.Jegorova tika rakstveidā brīdināta par nodokļu maksājuma parādiem, to
nomaksas kārtību un sekām, ja parāds netiks dzēsts.
Ņemot vērā to, ka ir izpildīti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi, pamatojoties uz
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11.punktu un 26.pantu, likuma „Par
nekustāmā īpašuma nodokli” 9.panta pirmo un otro daļām, Administratīvā procesa likuma
70., 76., 358.panta otro daļu un 360.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
otrās daļas 4.punktu un 21.panta 27.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko,
S.Voitkeviča, S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs, L.Osipovs), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1.Piedzīt no Valentīnas Jegorovas, p.k. XXXXX, deklarētā dzīves vieta XXXXX,
Pasienes pagasts, Zilupes novads, LV-5732, bezstrīdus kārtībā nokavēto nodokļa
maksājumu un nokavējuma naudu LVL 54,08 (piecdesmit četri lati un 08 santīmi).
2.Par pieņemto lēmumu paziņot V.Jegorovai.
3.Lēmumu izpildei nosūtīt Zvērinātajam tiesu izpildītājam.
11.
Izskatot Zilupes novada pašvaldības Nekustāmā īpašuma nodokļa maksāšanas
paziņojumu 2013.gadam Nr.13-2760 (konta Nr.5152 un 12209) par stāvokli uz 2013.gada
12.augustu, un pamatojoties Zilupes novada pašvaldības Finanšu komitejas 2013.gada
26.augusta atzinumu par nekustāmā īpašuma nodokļu parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā,
Zilupes novada pašvaldības dome konstatē:
Saskaņā ar LR likuma „Par nekustāmā īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu, Vitālijs
Pumpišs, p.k. XXXXX, ir uzskatāms par nekustāmā īpašuma nodokļa maksātāju. Viņam
likuma „Par nekustāmā īpašuma nodokli” 6.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā tika

paziņots par nekustāmā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas (kalendārajam)
gadam, nosūtot maksāšanas paziņojumu uz dzīves vietas adresi: XXXXX, Rīga, LV-1005.
Saskaņā ar maksāšanas paziņojumu, Vitālijam Pumpišam par nekustāmo īpašumu – zemi ar
kadastra numuru 6884 003 0037 un dzīvojamo māju ar kadastra numuru 6884 003
0037 001, kas atrodas „Šikucki”, Pasienes pagastā, Zilupes novadā, 2013. taksācijas
gadā ir jāmaksā nekustāmā īpašuma nodoklis un nokavējuma nauda kopsummā LVL 36,71
(trīsdesmit seši lati un 71 santīms), kas sastāv:
 nodokļa parāds par 2013.gadu - LVL 13,95,
 nodokļa parāds par iepriekšējo periodu – LVL 18,69,
 nokavējuma nauda – LVL 4,07,
Likums "Par nekustāmā īpašuma nodokli” 9.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka
„nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa
pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā”, šī likuma 9.panta otrā daļā paredz, ka „noteiktajā
laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības
lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” un
Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtība …”
Sakarā ar to, ka Vitālijs Pumpišs 2013.gadā likuma „Par nekustāmā īpašuma
nodokli” 6.pnta 3.daļā noteiktajos termiņos nav nomaksājis nekustāmā īpašuma nodokli,
Zilupes novada pašvaldība 2013.gada 17.jūnijā nosūtīja viņam brīdinājumu, ka nodokļa
parāda nenomaksāšanas gadījumā parāds tiks piedzīts bezstrīdus kārtībā saskaņā ar spēkā
esošiem normatīviem aktiem, nosakot pilnīgu nodokļa parāda nomaksas beigu termiņu līdz
2013.gada 12.jūliju Līdz dotajam brīdim V.Pumpišs nodokļa parādu nav nomaksājis.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.pnta pirmajā daļa nosaka, ka „nodokļu
maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu aprēķinam, kā arī citiem
dokumentiem par maksājumiem budžetā vai pēc nodokļu administrācijas kontroles
(pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu maksājumus (arī soda naudu), kuri nav
samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem
saistīto nokavējuma naudu (turpmāk — nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī izdevumus
par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu administrācija piedzen
bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu”.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 360.panta 1.daļu „administratīvo aktu
izpilda piespiedu kārtā, ja ir šāds apstākļu kopums: administratīvais akts ir stājies spēkā,
administratīvais akts ir kļuvis neapstrīdams, līdz piespiedu izpildes sākumam
administratīvais akts nav izpildīts labprātīgi”. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
361.pantu, V.Pumpišs tika rakstveidā brīdināts par nodokļu maksājuma parādiem, to
nomaksas kārtību un sekām, ja parāds netiks dzēsts.
Ņemot vērā to, ka ir izpildīti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi, pamatojoties uz
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11.punktu un 26.pantu, likuma „Par
nekustāmā īpašuma nodokli” 9.panta pirmo un otro daļām, Administratīvā procesa likuma
70., 76., 358.panta otro daļu un 360.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
otrās daļas 4.punktu un 21.panta 27.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko,
S.Voitkeviča, S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs, L.Osipovs), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1.Piedzīt no Vitālija Pumpiša p.k. XXXXX, deklarētā dzīves vieta XXXXX, Rīga, LV1005, bezstrīdus kārtībā nokavēto nodokļa maksājumu un nokavējuma naudu LVL 36,71
(trīsdesmit seši lati un 71 santīms) apmērā
2.Par pieņemto lēmumu paziņot V.Pumpišam.
3.Lēmumu izpildei nosūtīt Zvērinātajam tiesu izpildītājam.

12.
Izskatot Zilupes novada pašvaldības Nekustāmā īpašuma nodokļa maksāšanas
paziņojumu 2013.gadam Nr.13-2742 (konta Nr.6258 un 6336) par stāvokli uz 2013.gada
12.augustu, un pamatojoties Zilupes novada pašvaldības Finanšu komitejas 2013.gada
26.augusta atzinumu par nekustāmā īpašuma nodokļu parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā,
Zilupes novada pašvaldības dome konstatē:
Saskaņā ar LR likuma „Par nekustāmā īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu,
Sabiedrības ar ierobežoto atbildību „VIANDA K” reģistrācijas numurs 42403015938 ir
uzskatāms par nekustāmā īpašuma nodokļa maksātāju. Uzņēmumam likuma „Par nekustāmā
īpašuma nodokli” 6.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā tika paziņots par nekustāmā
īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas (kalendārajam) gadam, nosūtot maksāšanas
paziņojumu pēc norādītās juridiskās adreses: Zaļesje, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads,
LV-5705. Saskaņā ar maksāšanas paziņojumu, SIA „VIANDA K” par nekustāmo īpašumu –
zemi ar kadastra numuru 6884 001 0485 un darbnīcu ar kadastra numuru 6884 001
0485 001 , kas atrodas „Darbnīca”, Pasienes pagasts, Zilupes novads, 2013. taksācijas
gadā ir jāmaksā nekustāmā īpašuma nodoklis un nokavējuma nauda kopsummā LVL
207,83 (divi simti septiņi lati un 83 santīmi), kas sastāv:
 nodokļa parāds par 2013.gadu - LVL 70,35,
 nodokļa parāds par iepriekšējo periodu – LVL 93,27,
 nokavējuma nauda – LVL 44,21,
Likums "Par nekustāmā īpašuma nodokli” 9.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka
„nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa
pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā”, šī likuma 9.panta otrā daļā paredz, ka „noteiktajā
laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības
lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” un
Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtība …”
Sakarā ar to, ka SIA „VIANDA K” 2013.gadā likuma „Par nekustāmā īpašuma
nodokli” 6.pnta 3.daļā noteiktajos termiņos nav nomaksājis nekustāmā īpašuma nodokli,
Zilupes novada pašvaldība 2013.gada 17.jūnijā nosūtīja SIA „VIANDA K” brīdinājumu, ka
nodokļa parāda nenomaksāšanas gadījumā parāds tiks piedzīts bezstrīdus kārtībā saskaņā ar
spēkā esošiem normatīviem aktiem, nosakot pilnīgu nodokļa parāda nomaksas beigu
termiņu līdz 2013.gada 12.jūlijam. Līdz dotajam brīdim SIA „VIANDA K” nodokļa parādu
nav nomaksājusi.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.pnta pirmajā daļa nosaka, ka „nodokļu
maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu aprēķinam, kā arī citiem
dokumentiem par maksājumiem budžetā vai pēc nodokļu administrācijas kontroles
(pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu maksājumus (arī soda naudu), kuri nav
samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem
saistīto nokavējuma naudu (turpmāk — nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī izdevumus
par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu administrācija piedzen
bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu”.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 360.panta 1.daļu „administratīvo aktu
izpilda piespiedu kārtā, ja ir šāds apstākļu kopums: administratīvais akts ir stājies spēkā,
administratīvais akts ir kļuvis neapstrīdams, līdz piespiedu izpildes sākumam
administratīvais akts nav izpildīts labprātīgi”. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
361.pantu, SIA „VIANDA K” tika rakstveidā brīdināts par nodokļu maksājuma parādiem ,
to nomaksas kārtību un sekām, ja parāds netiks dzēsts.
Ņemot vērā to, ka ir izpildīti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi, pamatojoties uz
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11.punktu un 26.pantu, likuma „Par

nekustāmā īpašuma nodokli” 9.panta pirmo un otro daļām, Administratīvā procesa likuma
70., 76., 358.panta otro daļu un 360.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
otrās daļas 4.punktu un 21.panta 27.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko,
S.Voitkeviča, S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs, L.Osipovs), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1.Piedzīt no SIA „VIANDA K” reģistrācijas numurs 42403015938, juridiskā adrese:
Zaļesje, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads, LV-5705, bezstrīdus kārtībā nokavēto nodokļa
maksājumu un nokavējuma naudu LVL 207,83 (divi simti septiņi lati un 83 santīmi) apmērā
2.Par pieņemto lēmumu paziņot SIA „VIANDA K”.
3.Lēmumu izpildei nosūtīt Zvērinātajam tiesu izpildītājam.
8§
Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām

Ziņo V.VAĻDENS: Sakarā ar to, ka zemes vienībām, kuras ieskaitītas rezerves zemes
fondā, pēc Zilupes novada Zilupes pilsētas teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam,
kas apstiprināts 2013.gada 24.maijā Zilupes novada domes sēdē ar lēmumu (protokols
Nr.5.3.&) un pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Zilupes novada teritorijas
plānojuma 2013.-2025.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un
Grafiskā daļa” ir mainīta plānotā (atļautā) zemes izmantošana un līdz ar to ir
nepieciešams mainīt zemes lietošanas mērķi.
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.punkts nosaka, ka zemes lietošanas mērķa maiņu ierosina: ja
stājies spēkā detālplānojums un neapbūvētajai zemes vienībai lietošanas mērķis
neatbilst detālplānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 13.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 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 un Zilupes novada teritorijas plānojumam 2013.-2025.gadam, kas
apstiprināts 2013.gada 24.maijā Zilupes novada domes sēdē ar lēmumu (protokols
Nr.5.3.&) un pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Zilupes novada teritorijas
plānojuma 2013.-2025.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un
Grafiskā daļa”, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,
G.Smuļko, S.Voitkeviča, S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs,
L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817
002 0279 platībā 1340 kv.m Lauku ielā 24, 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 0248 platībā 3300 kv.m Raiņa ielā 9A, 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
003 0252 platībā 2413 kv.m Raiņa ielā 24C, 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).
4. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817
003 0335 platībā 1100 kv.m Brīvības ielā 9, Zilupe, Zilupes nov. no koda 0101 (zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0501 (dabas
pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās
atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta
lietošanas mērķa).
5. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817
002 0233 platībā 1900 kv.m Brīvības ielā 2B, 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).
6. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817
001 0079 platībā 488 kv.m Sila ielā 10, Zilupe, Zilupes nov. no koda 0201 (zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība) uz kodu 0601 (individuālo
dzīvojamo māju apbūve).
7. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817
001 0100 platībā 3295 kv.m Muitas ielā 3A, Zilupe, Zilupes nov. no koda 0101
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 1001
(rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve).
8. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817
001 0127 platībā 3159 kv.m Sila ielā 2A, Zilupe, Zilupes nov. no koda 0801
(komercdarbības objektu apbūve) uz kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju
apbūve).
9. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817
002 0199 platībā 2315 kv.m Stacijas ielā 1C, Zilupe, Zilupes nov. no koda 1001
(rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve) uz kodu 0801 (komercdarbības objektu
apbūve).
10. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
6817 002 0201 platībā 466 kv.m Brīvības ielā 32A, Zilupe, Zilupes nov. no koda 0903
(valsts un pašvaldību iestāžu apbūve) uz kodu 0801 (komercdarbības objektu apbūve).
11. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
6817 002 0203 platībā 23187 kv.m Dārza ielā 22A, Zilupe, Zilupes nov. no koda 0101
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 1001
(rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve).
12. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
6817 003 0240 platībā 1477 kv.m Raiņa ielā 32, Zilupe, Zilupes nov. no koda 0901
(izglītības un zinātnes iestāžu apbūve) uz kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju
apbūve).
13. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
6817 003 0320 platībā 909 kv.m Brīvības ielā 9A, Zilupe, Zilupes nov. no koda 1001

(rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve) uz kodu 1201 (ar maģistrālajām
elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko
produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu
attīrīšanas būvju apbūve).
14. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
6817 003 0321 platībā 1246 kv.m Brīvības ielā 11A, Zilupe, Zilupes nov. no koda
1001 (rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve) uz kodu 1201 (ar maģistrālajām
elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko
produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu
attīrīšanas būvju apbūve).
15. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
6817 002 0305 platībā 6633 kv.m Stacijas ielā 10, 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).
16. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
6817 002 0216 platībā 15535 kv.m Stacijas ielā 8, 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).
17. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
6817 002 0228 platībā 49980 kv.m Lauku ielā 5, 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).
18. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
6817 002 0213 platībā 16125 kv.m Mednieku ielā 6A, 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).
19. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
6817 002 0215 platībā 57020 kv.m Mednieku ielā 4A, 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).
20. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
6817 002 0217 platībā 6355 kv.m Stacijas 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).
21. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
6817 002 0278 platībā 1020 kv.m Stacijas ielā 22, 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).
22. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
6817 003 0273 platībā 4100 kv.m Baznīcas ielā 20A, 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).
23. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
6817 002 0242 platībā 4200 kv.m Latgales ielā 5, Zilupe, Zilupes nov. no koda 0101
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 1201 (ar
maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas
produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens
ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve).
24. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
6817 003 0276 platībā 1800 kv.m Baznīcas ielā 29, 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).
25. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
6817 003 0278 platībā 2025 kv.m Baznīcas ielā 35, Zilupe, Zilupes nov. no koda 0601
(individuālo dzīvojamo māju apbūve) uz kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, zaļās
zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā
darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa).
26. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
6817 003 0258 platībā 3789 kv.m Baznīcas ielā 39, 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).
27. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
6817-001-0175 platībā 8232 kv.m., Priežu iela 19, Zilupe, Zilupes novads, no koda
0903 (valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve) uz kodu 0601 (individuālo
dzīvojamo māju apbūve).
9§
Par zemes vienību atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai
Ziņo V.VAĻDENS
1.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896
008 0233 „Tornis”, Zaļesje, Zaļesjes pag., Zilupes nov. atrodas Zilupes novada
pašvaldībai piederošs ūdenstornis, kurš ir pašvaldības bilancē.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 1.punkts nosaka, ka zeme,
kuras piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt
pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja uz šīs zemes ir
pašvaldībai piederošas ēkas (būves).

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu un Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas
1.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko,
S.Voitkeviča, S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs, L.Osipovs), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība platībā 0,06 ha ar kadastra apzīmējumu 6896 008
0233 „Tornis”, Zaļesje, Zaļesjes pag., Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes novada
pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju ievadīt Zilupes
novada Zilupes pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā
zemes vienību kā atsevišķu nekustāmo īpašumu.
2.
Sakarā ar to, ka zemes gabals 1340 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817
002 0279 Lauku ielā 24, Zilupe, Zilupes nov. pēc Zilupes novada Zilupes pilsētas
teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts 2013.gada 24.maijā Zilupes
novada domes sēdē ar lēmumu (protokols Nr.5.3.&) un pašvaldības saistošajiem
noteikumiem Nr.5 „Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam.
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”, ir nepieciešams
koplietošanas ceļa uzturēšanai, kā arī zaļās zonas ierīkošanai un tās uzturēšanai, kas ir
pašvaldības autonomā funkcija.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra noteikumiem
Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi,
kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām
piederošo un piekrītošo zemi” 13.punkts nosaka, ja rezerves zemes fondā ieskaitītā
zemes vienība ir valstij vai pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme un tā
nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju īstenošanai, pašvaldības dome var
pieņemt lēmumu par zemes piederību vai piekritību pašvaldībai un Ministru kabinets
var izdot rīkojumu par zemes piederību vai piekritību valstij. Valsts zemes dienests,
pamatojoties uz pašvaldības iesniegto lēmumu vai attiecīgās ministrijas sniegto
informāciju par Ministru kabineta rīkojuma izdošanu, aktualizē kadastra informācijas
sistēmas datus. Šis nosacījums ir spēkā, līdz tiek pieņemts un stājas spēkā likums par
rezerves zemes fonda izmantošanu.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka
pašvaldībai ir šāda autonomā funkcija : gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un
uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju
apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu
savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras
piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai
un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju)
celtniecībai vai pašvaldības funkciju īstenošanai
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, un Latvijas Republikas likuma “Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā”
4.1panta otrās daļas 5.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs,

V.Vaļdens, G.Smuļko, S.Voitkeviča, S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere,
R.Dolgilevičs, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes gabals platībā 1340 kv.m ar kadastra apzīmējumu 6817 002
0279 Lauku ielā 24, Zilupe, Zilupes novads ir piekrītošs Zilupes novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju ievadīt Zilupes
novada Zilupes pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā
zemes vienību kā atsevišķu nekustāmo īpašumu.
3.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 12819 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu
6817 003 0308 Dzelzceļa ielā 2, Zilupe, Zilupes novads pēc Zilupes novada Zilupes
pilsētas teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts 2013.gada 24.maijā
Zilupes novada domes sēdē ar lēmumu (protokols Nr.5.3.&) un pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.2025.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”, ir zaļā
zona, kas ir pašvaldības autonomā funkcija un ir nepieciešama pašvaldības funkciju
īstenošanai.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra noteikumiem
Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi,
kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām
piederošo un piekrītošo zemi” 13.punkts nosaka, ja rezerves zemes fondā ieskaitītā
zemes vienība ir valstij vai pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme un tā
nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju īstenošanai, pašvaldības dome var
pieņemt lēmumu par zemes piederību vai piekritību pašvaldībai un Ministru kabinets
var izdot rīkojumu par zemes piederību vai piekritību valstij. Valsts zemes dienests,
pamatojoties uz pašvaldības iesniegto lēmumu vai attiecīgās ministrijas sniegto
informāciju par Ministru kabineta rīkojuma izdošanu, aktualizē kadastra informācijas
sistēmas datus. Šis nosacījums ir spēkā, līdz tiek pieņemts un stājas spēkā likums par
rezerves zemes fonda izmantošanu.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka
pašvaldībai ir šāda autonomā funkcija : gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un
uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju
apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu
savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras
piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai
un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju)
celtniecībai vai pašvaldības funkciju īstenošanai
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 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 Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1panta otrās daļas 5.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, S.Voitkeviča,

S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs, L.Osipovs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība platībā 12819 kv.m ar kadastra apzīmējumu 6817
003 0308 (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) Dzelzceļa ielā 2, Zilupe,
Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju ievadīt Zilupes
novada Zilupes pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā
zemes vienību kā atsevišķu nekustāmo īpašumu.
4.
Sakarā ar to, ka zemes vienības 6054 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu
6817 002 0191 Lauku šķērsielā 4, Zilupe, Zilupes nov. atrodas Zilupes novada
pašvaldībai piederošas attīrīšanas iekārtu ēkas un būves, kuras ir pašvaldības bilancē.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 1.punkts nosaka, ka zeme,
kuras piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt
pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja uz šīs zemes ir
pašvaldībai piederošas ēkas (būves).
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu un Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas
1.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko,
S.Voitkeviča, S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs, L.Osipovs), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība platībā 6054 ha ar kadastra apzīmējumu 6817 002
0191 Lauku šķērsielā 4, Zilupe, Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju ievadīt Zilupes
novada Zilupes pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā
zemes vienību kā atsevišķu nekustāmo īpašumu.
5.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 43200 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu
6817 003 0245 Pumpuru ielā 16, Zilupe, Zilupes novads pēc Zilupes novada Zilupes
pilsētas teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts 2013.gada 24.maijā
Zilupes novada domes sēdē ar lēmumu (protokols Nr.5.3.&) un pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.2025.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”, ir zaļā
zona, kas ir pašvaldības autonomā funkcija un 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 2.punkts nosaka, ka
pašvaldībai ir šāda autonomā funkcija : gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un
uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju
apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu
savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras
piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai
un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju)
celtniecībai vai pašvaldības funkciju īstenošanai
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 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 Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs, L.Osipovs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība platībā 43200 kv.m ar kadastra apzīmējumu 6817
003 0245 (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) Pumpuru ielā 16, Zilupe,
Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju ievadīt Zilupes
novada Zilupes pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā
zemes vienību kā atsevišķu nekustāmo īpašumu.
6.
Sakarā ar to, ka zemes gabals 1100 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817
003 0335 Brīvības ielā 9, Zilupe, Zilupes novads pēc Zilupes novada Zilupes pilsētas
teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts 2013.gada 24.maijā Zilupes
novada domes sēdē ar lēmumu (protokols Nr.5.3.&) un pašvaldības saistošajiem
noteikumiem Nr.5 „Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam.
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”, ir nepieciešams
koplietošanas ceļa uzturēšanai, kā arī zaļās zonas ierīkošanai un tās uzturēšanai, kas ir
pašvaldības autonomā funkcija.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra noteikumiem
Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi,
kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām
piederošo un piekrītošo zemi” 13.punkts nosaka, ja rezerves zemes fondā ieskaitītā
zemes vienība ir valstij vai pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme un tā
nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju īstenošanai, pašvaldības dome var
pieņemt lēmumu par zemes piederību vai piekritību pašvaldībai un Ministru kabinets
var izdot rīkojumu par zemes piederību vai piekritību valstij. Valsts zemes dienests,
pamatojoties uz pašvaldības iesniegto lēmumu vai attiecīgās ministrijas sniegto
informāciju par Ministru kabineta rīkojuma izdošanu, aktualizē kadastra informācijas
sistēmas datus. Šis nosacījums ir spēkā, līdz tiek pieņemts un stājas spēkā likums par
rezerves zemes fonda izmantošanu.

Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka
pašvaldībai ir šāda autonomā funkcija : gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un
uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju
apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu
savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras
piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai
un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju)
celtniecībai vai pašvaldības funkciju īstenošanai
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 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 Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs, L.Osipovs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes gabals platībā 1100 kv.m ar kadastra apzīmējumu 6817 003
0335 Brīvības ielā 9, Zilupe, Zilupes novads ir piekrītošs Zilupes novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju ievadīt Zilupes
novada Zilupes pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā
zemes vienību kā atsevišķu nekustāmo īpašumu.
7.
Sakarā ar to, ka zemes gabals 2413 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817
003 0252 Raiņa ielā 24C, Zilupe, Zilupes novads pēc Zilupes novada Zilupes pilsētas
teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts 2013.gada 24.maijā Zilupes
novada domes sēdē ar lēmumu (protokols Nr.5.3.&) un pašvaldības saistošajiem
noteikumiem Nr.5 „Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam.
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”, ir nepieciešams
koplietošanas ceļa uzturēšanai, kā arī zaļās zonas ierīkošanai un tās uzturēšanai, kas ir
pašvaldības autonomā funkcija.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra noteikumiem
Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi,
kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām
piederošo un piekrītošo zemi” 13.punkts nosaka, ja rezerves zemes fondā ieskaitītā
zemes vienība ir valstij vai pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme un tā
nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju īstenošanai, pašvaldības dome var
pieņemt lēmumu par zemes piederību vai piekritību pašvaldībai un Ministru kabinets
var izdot rīkojumu par zemes piederību vai piekritību valstij. Valsts zemes dienests,
pamatojoties uz pašvaldības iesniegto lēmumu vai attiecīgās ministrijas sniegto
informāciju par Ministru kabineta rīkojuma izdošanu, aktualizē kadastra informācijas
sistēmas datus. Šis nosacījums ir spēkā, līdz tiek pieņemts un stājas spēkā likums par
rezerves zemes fonda izmantošanu.

Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka
pašvaldībai ir šāda autonomā funkcija : gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un
uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju
apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu
savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras
piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai
un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju)
celtniecībai vai pašvaldības funkciju īstenošanai
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 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 Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs, L.Osipovs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes gabals platībā 2413 kv.m ar kadastra apzīmējumu 6817 003
0252 Raiņa ielā 24C, Zilupe, Zilupes novads ir piekrītošs Zilupes novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju ievadīt Zilupes
novada Zilupes pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā
zemes vienību kā atsevišķu nekustāmo īpašumu.
8.
Sakarā ar to, ka zemes gabals 3300 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817
003 0248 Raiņa ielā 9A, Zilupe, Zilupes novads pēc Zilupes novada Zilupes pilsētas
teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts 2013.gada 24.maijā Zilupes
novada domes sēdē ar lēmumu (protokols Nr.5.3.&) un pašvaldības saistošajiem
noteikumiem Nr.5 „Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam.
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”, ir nepieciešams
lietus ūdeņu novadīšanas vajadzībām novadgrāvja uzturēšanai, kā arī zaļās zonas
ierīkošanai un tās uzturēšanai, kas ir pašvaldības autonomā funkcija.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra noteikumiem
Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi,
kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām
piederošo un piekrītošo zemi” 13.punkts nosaka, ja rezerves zemes fondā ieskaitītā
zemes vienība ir valstij vai pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme un tā
nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju īstenošanai, pašvaldības dome var
pieņemt lēmumu par zemes piederību vai piekritību pašvaldībai un Ministru kabinets
var izdot rīkojumu par zemes piederību vai piekritību valstij. Valsts zemes dienests,
pamatojoties uz pašvaldības iesniegto lēmumu vai attiecīgās ministrijas sniegto
informāciju par Ministru kabineta rīkojuma izdošanu, aktualizē kadastra informācijas
sistēmas datus. Šis nosacījums ir spēkā, līdz tiek pieņemts un stājas spēkā likums par
rezerves zemes fonda izmantošanu.

Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka
pašvaldībai ir šāda autonomā funkcija : gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un
uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju
apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu
savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras
piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai
un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju)
celtniecībai vai pašvaldības funkciju īstenošanai
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 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 Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs, L.Osipovs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes gabals platībā 3300 kv.m ar kadastra apzīmējumu 6817 003
0248 Raiņa ielā 9A, Zilupe, Zilupes novads ir piekrītošs Zilupes novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju ievadīt Zilupes
novada Zilupes pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā
zemes vienību kā atsevišķu nekustāmo īpašumu.
9.
Sakarā ar to, ka zemes gabals 1900 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817
002 0233 Brīvības ielā 2B, Zilupe, Zilupes novads pēc Zilupes novada Zilupes
pilsētas teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts 2013.gada 24.maijā
Zilupes novada domes sēdē ar lēmumu (protokols Nr.5.3.&) un pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.2025.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”, ir
nepieciešams koplietošanas ceļa uzturēšanai, kā arī zaļās zonas ierīkošanai un tās
uzturēšanai, kas ir pašvaldības autonomā funkcija.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra noteikumiem
Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi,
kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām
piederošo un piekrītošo zemi” 13.punkts nosaka, ja rezerves zemes fondā ieskaitītā
zemes vienība ir valstij vai pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme un tā
nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju īstenošanai, pašvaldības dome var
pieņemt lēmumu par zemes piederību vai piekritību pašvaldībai un Ministru kabinets
var izdot rīkojumu par zemes piederību vai piekritību valstij. Valsts zemes dienests,
pamatojoties uz pašvaldības iesniegto lēmumu vai attiecīgās ministrijas sniegto
informāciju par Ministru kabineta rīkojuma izdošanu, aktualizē kadastra informācijas
sistēmas datus. Šis nosacījums ir spēkā, līdz tiek pieņemts un stājas spēkā likums par
rezerves zemes fonda izmantošanu.

Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka
pašvaldībai ir šāda autonomā funkcija : gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un
uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju
apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu
savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras
piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai
un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju)
celtniecībai vai pašvaldības funkciju īstenošanai
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 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 Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs, L.Osipovs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes gabals platībā 1900 kv.m ar kadastra apzīmējumu 6817 002
0233 Brīvības ielā 2B, Zilupe, Zilupes novads ir piekrītošs Zilupes novada
pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju ievadīt Zilupes
novada Zilupes pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā
zemes vienību kā atsevišķu nekustāmo īpašumu.
10.
Sakarā ar to, ka zemes vienības 842 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817
003 0325 Mērnieku ielā 16, Zilupe, Zilupes nov. atrodas Zilupes novada pašvaldībai
piederoša pirts un saimniecības ēkas, kuras ir pašvaldības bilancē.
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 valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 1.punkts nosaka, ka zeme,
kuras piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt
pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja uz šīs zemes ir
pašvaldībai piederošas ēkas (būves).

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, 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 Latvijas Republikas likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 1.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, S.Voitkeviča, S.Fenčenko, A.Peličeva,
A.Čekstere, R.Dolgilevičs, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība platībā 842 ha ar kadastra apzīmējumu 6817 003
0325 Mērnieku ielā 16, Zilupe, Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju ievadīt Zilupes
novada Zilupes pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā
zemes vienību kā atsevišķu nekustāmo īpašumu.
11.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 6633 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu
6817 002 0305 Stacijas ielā 10, Zilupe, Zilupes novads pēc Zilupes novada Zilupes
pilsētas teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts 2013.gada 24.maijā
Zilupes novada domes sēdē ar lēmumu (protokols Nr.5.3.&) un pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.2025.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”, ir zaļā
zona, kas ir pašvaldības autonomā funkcija un 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 2.punkts nosaka, ka
pašvaldībai ir šāda autonomā funkcija : gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un
uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju
apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu
savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras
piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai
un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju)
celtniecībai vai pašvaldības funkciju īstenošanai

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 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 Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1panta otrās daļas 5.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs, L.Osipovs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība platībā 6633 kv.m ar kadastra apzīmējumu 6817 002
0305 (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) Stacijas ielā 10, Zilupe, Zilupes
nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju ievadīt Zilupes
novada Zilupes pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā
zemes vienību kā atsevišķu nekustāmo īpašumu.
12.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 15534 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu
6817 002 0216 Stacijas ielā 8, Zilupe, Zilupes novads pēc Zilupes novada Zilupes
pilsētas teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts 2013.gada 24.maijā
Zilupes novada domes sēdē ar lēmumu (protokols Nr.5.3.&) un pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.2025.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”, ir zaļā
zona, kas ir pašvaldības autonomā funkcija un 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 2.punkts nosaka, ka
pašvaldībai ir šāda autonomā funkcija : gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un
uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju
apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu
savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras
piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai
un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju)
celtniecībai vai pašvaldības funkciju īstenošanai

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 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 Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1panta otrās daļas 5.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs, L.Osipovs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība platībā 15534 kv.m ar kadastra apzīmējumu 6817
002 0216 (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) Stacijas ielā 8, Zilupe,
Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju ievadīt Zilupes
novada Zilupes pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā
zemes vienību kā atsevišķu nekustāmo īpašumu.
13.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 49980 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu
6817 002 0228 Lauku ielā 5, Zilupe, Zilupes novads pēc Zilupes novada Zilupes
pilsētas teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts 2013.gada 24.maijā
Zilupes novada domes sēdē ar lēmumu (protokols Nr.5.3.&) un pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.2025.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”, ir zaļā
zona, kas ir pašvaldības autonomā funkcija un 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 2.punkts nosaka, ka
pašvaldībai ir šāda autonomā funkcija : gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un
uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju
apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu
savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras
piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai
un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju)
celtniecībai vai pašvaldības funkciju īstenošanai

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 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 Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1panta otrās daļas 5.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs, L.Osipovs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība platībā 49980 kv.m ar kadastra apzīmējumu 6817
002 0228 (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) Lauku ielā 5, Zilupe, Zilupes
nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju ievadīt Zilupes
novada Zilupes pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā
zemes vienību kā atsevišķu nekustāmo īpašumu.
14.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 16125 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu
6817 002 0213 Mednieku ielā 6A, Zilupe, Zilupes novads pēc Zilupes novada Zilupes
pilsētas teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts 2013.gada 24.maijā
Zilupes novada domes sēdē ar lēmumu (protokols Nr.5.3.&) un pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.2025.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”, ir zaļā
zona, kas ir pašvaldības autonomā funkcija un 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 2.punkts nosaka, ka
pašvaldībai ir šāda autonomā funkcija : gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un
uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju
apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu
savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras
piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai
un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju)
celtniecībai vai pašvaldības funkciju īstenošanai

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 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 Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1panta otrās daļas 5.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs, L.Osipovs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība platībā 16125 kv.m ar kadastra apzīmējumu 6817
002 0213 (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) Mednieku ielā 6A, Zilupe,
Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju ievadīt Zilupes
novada Zilupes pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā
zemes vienību kā atsevišķu nekustāmo īpašumu.
15.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 57020 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu
6817 002 0215 Mednieku ielā 4A, Zilupe, Zilupes novads pēc Zilupes novada Zilupes
pilsētas teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts 2013.gada 24.maijā
Zilupes novada domes sēdē ar lēmumu (protokols Nr.5.3.&) un pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.2025.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”, ir zaļā
zona, kas ir pašvaldības autonomā funkcija un 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 2.punkts nosaka, ka
pašvaldībai ir šāda autonomā funkcija : gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un
uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju
apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu
savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras
piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai
un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju)
celtniecībai vai pašvaldības funkciju īstenošanai

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 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 Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1panta otrās daļas 5.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs, L.Osipovs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība platībā 57020 kv.m ar kadastra apzīmējumu 6817
002 0215 (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) Mednieku ielā 4A, Zilupe,
Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju ievadīt Zilupes
novada Zilupes pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā
zemes vienību kā atsevišķu nekustāmo īpašumu.
16.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 6355 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu
6817 002 0217 Stacijas ielā 13, Zilupe, Zilupes novads pēc Zilupes novada Zilupes
pilsētas teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts 2013.gada 24.maijā
Zilupes novada domes sēdē ar lēmumu (protokols Nr.5.3.&) un pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.2025.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”, ir zaļā
zona, kas ir pašvaldības autonomā funkcija un 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 2.punkts nosaka, ka
pašvaldībai ir šāda autonomā funkcija : gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un
uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju
apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu
savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras
piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai
un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju)
celtniecībai vai pašvaldības funkciju īstenošanai

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 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 Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1panta otrās daļas 5.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs, L.Osipovs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība platībā 6355 kv.m ar kadastra apzīmējumu 6817 002
0217 (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) Stacijas ielā 13, Zilupe, Zilupes
nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju ievadīt Zilupes
novada Zilupes pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā
zemes vienību kā atsevišķu nekustāmo īpašumu.
17.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 1020 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu
6817 002 0278 Stacijas ielā 22, Zilupe, Zilupes novads pēc Zilupes novada Zilupes
pilsētas teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts 2013.gada 24.maijā
Zilupes novada domes sēdē ar lēmumu (protokols Nr.5.3.&) un pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.2025.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”, ir zaļā
zona, kas ir pašvaldības autonomā funkcija un 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 2.punkts nosaka, ka
pašvaldībai ir šāda autonomā funkcija : gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un
uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju
apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu
savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras
piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai
un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju)
celtniecībai vai pašvaldības funkciju īstenošanai

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 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 Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1panta otrās daļas 5.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs, L.Osipovs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība platībā 1020 kv.m ar kadastra apzīmējumu 6817 002
0278 (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) Stacijas ielā 22, Zilupe, Zilupes
nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju ievadīt Zilupes
novada Zilupes pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā
zemes vienību kā atsevišķu nekustāmo īpašumu.
18.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 4100 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu
6817 003 0273 Baznīcas ielā 20A, Zilupe, Zilupes novads pēc Zilupes novada Zilupes
pilsētas teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts 2013.gada 24.maijā
Zilupes novada domes sēdē ar lēmumu (protokols Nr.5.3.&) un pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.2025.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”, ir zaļā
zona, kas ir pašvaldības autonomā funkcija un 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 2.punkts nosaka, ka
pašvaldībai ir šāda autonomā funkcija : gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un
uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju
apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu
savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras
piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai
un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju)
celtniecībai vai pašvaldības funkciju īstenošanai

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 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 Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1panta otrās daļas 5.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs, L.Osipovs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība platībā 4100 kv.m ar kadastra apzīmējumu 6817 003
0273 (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) Baznīcas ielā 20A, Zilupe,
Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju ievadīt Zilupes
novada Zilupes pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā
zemes vienību kā atsevišķu nekustāmo īpašumu.
19.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 1800 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu
6817 003 0276 Baznīcas ielā 29, Zilupe, Zilupes novads pēc Zilupes novada Zilupes
pilsētas teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts 2013.gada 24.maijā
Zilupes novada domes sēdē ar lēmumu (protokols Nr.5.3.&) un pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.2025.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”, ir zaļā
zona, kas ir pašvaldības autonomā funkcija un 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 2.punkts nosaka, ka
pašvaldībai ir šāda autonomā funkcija : gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un
uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju
apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu
savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras
piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai
un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju)
celtniecībai vai pašvaldības funkciju īstenošanai

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 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 Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1panta otrās daļas 5.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs, L.Osipovs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība platībā 1800 kv.m ar kadastra apzīmējumu 6817 003
0276 (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) Baznīcas ielā 29, Zilupe, Zilupes
nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju ievadīt Zilupes
novada Zilupes pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā
zemes vienību kā atsevišķu nekustāmo īpašumu.
20.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 2025 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu
6817 003 0278 Baznīcas ielā 35, Zilupe, Zilupes novads pēc Zilupes novada Zilupes
pilsētas teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts 2013.gada 24.maijā
Zilupes novada domes sēdē ar lēmumu (protokols Nr.5.3.&) un pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.2025.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”, ir zaļā
zona, kas ir pašvaldības autonomā funkcija un 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 2.punkts nosaka, ka
pašvaldībai ir šāda autonomā funkcija : gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un
uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju
apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu
savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras
piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai
un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju)
celtniecībai vai pašvaldības funkciju īstenošanai

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 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 Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1panta otrās daļas 5.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs, L.Osipovs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība platībā 2025 kv.m ar kadastra apzīmējumu 6817 003
0278 (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) Baznīcas ielā 35, Zilupe, Zilupes
nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju ievadīt Zilupes
novada Zilupes pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā
zemes vienību kā atsevišķu nekustāmo īpašumu.
21.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 3789 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu
6817 003 0258 Baznīcas ielā 39, Zilupe, Zilupes novads pēc Zilupes novada Zilupes
pilsētas teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts 2013.gada 24.maijā
Zilupes novada domes sēdē ar lēmumu (protokols Nr.5.3.&) un pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.2025.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”, ir zaļā
zona, kas ir pašvaldības autonomā funkcija un 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 2.punkts nosaka, ka
pašvaldībai ir šāda autonomā funkcija : gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un
uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju
apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu
savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras
piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai
un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju)
celtniecībai vai pašvaldības funkciju īstenošanai

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 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 Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1panta otrās daļas 5.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs, L.Osipovs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība platībā 3789 kv.m ar kadastra apzīmējumu 6817 003
0258 (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) Baznīcas ielā 39, Zilupe, Zilupes
nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju ievadīt Zilupes
novada Zilupes pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā
zemes vienību kā atsevišķu nekustāmo īpašumu.
10§
Par īpašuma nosaukumu piešķiršanu nekustamiem īpašumiem

Ziņo V.VAĻDENS: Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 4.punktu un Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, S.Voitkeviča, S.Fenčenko, A.Peličeva,
A.Čekstere, R.Dolgilevičs, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piešķirt nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 20029 kv.m platībā
ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0150, zemes vienība 6256 kv.m platībā ar kadastra
apzīmējumu 6817 001 0151, zemes vienība 6052 kv.m platībā ar kadastra
apzīmējumu 6817 001 0152 un zemes vienība 15992 kv.m platībā ar kadastra
apzīmējumu 6817 002 0299, īpašuma nosaukumu „Istrenkas upe”, Zilupe, Zilupes
nov..
2. Piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 6817 003 0340, kuras
sastāvā zemes vienība 16200 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0304,
īpašuma nosaukumu „Zilupes upe”, Zilupe, Zilupes nov..
3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Zilupes novada domes sēdes
2013.gada 27.jūnija lēmums (protokols Nr.4.19.§) „Par īpašuma nosaukuma
piešķiršanu”.

11§
Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam un adreses piešķiršanu
zemes vienībai un ar to funkcionāli saistītām ēkām
Ziņo V.VAĻDENS
1.

Izskatot Anatolija Illarionova, dzīvo XXXXX, Zaļesjes pag., Zilupes nov.,
06.08.2013.iesniegumu, reģ.06.08.2013. ar Nr.306, par piešķiršanu nekustamam
īpašumam, kuras sastāvā Zilupes novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumiem 6896 007 0121 un 6896 007 0160, īpašuma nosaukuma
„Sētiņa”, Zaļesjes pag., Zilupes nov. un adreses piešķiršanu zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 6896 007 0121 un ar to funkcionāli saistītām ēkām „Sētiņa”,
Bondari, Zaļesjes pag., Zilupes nov..
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas
4.punktu, Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”
1.panta 14.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269
“Adresācijas sistēmas noteikumi” 9.1.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, S.Voitkeviča, S.Fenčenko, A.Peličeva,
A.Čekstere, R.Dolgilevičs, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 6896 007 0121, kuras
sastāvā zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6896 007 0121 un 6896 007 0160,
īpašuma nosaukumu „Sētiņa”, Zaļesjes pag., Zilupes nov..
2. Piešķirt zemes vienībai 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 007
0121 un ar to funkcionāli saistītām ēkām adresi „Sētiņa”, Bondari, Zaļesjes pag.,
Zilupes nov..
2.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas
4.punktu un Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”
1.panta 14.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,
G.Smuļko, S.Voitkeviča, S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs,
L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
Piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 6896 008 0061, kuras
sastāvā zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6896 008 0061 un 6896 008 0337,
īpašuma nosaukumu „Graudiņi”, Zaļesjes pag., Zilupes nov..
3.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas
4.punktu un Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”
1.panta 14.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,
G.Smuļko, S.Voitkeviča, S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs,
L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome
NOLEMJ:

Piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 6896 005 0077, kuras
sastāvā zemes vienība ar kadastra apzīmējumiem 6896 005 0077, īpašuma nosaukumu
„Skaistums”, Zaļesjes pag., Zilupes nov..
4.
Izskatot Annas Lapikas, dzīvo XXXXX, Rīgā, 02.08.2013.iesniegumu,
reģ.08.08.2013. ar Nr.313, par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 6896 005 0147 un ar to funkcionāli saistītām ēkām „Kumeliņi”, Lomoši,
Zaļesjes pag., Zilupes nov..
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas
4.punktu, Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”
1.panta 14.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269
“Adresācijas sistēmas noteikumi” 9.1.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, S.Voitkeviča, S.Fenčenko, A.Peličeva,
A.Čekstere, R.Dolgilevičs, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Piešķirt zemes vienībai 35,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 005 0147
un ar to funkcionāli saistītām ēkām adresi „Kumeliņi”, Lomoši, Zaļesjes pag., Zilupes
nov..
12§
Par uzmērītas zemes platības, lietošanas mērķa un apgrūtinājumu apstiprināšanu
Ziņo V.VAĻDENS
1.
Ar Zilupes novada domes sēdes 2006.gada 23.februāra lēmumu (protokols
Nr.3.12.&) tika atzītas Viktorijai Bikovai un Josifam Dolgiļevičam īpašuma tiesības
uz mantojamo zemi 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējums 6896 008 0337 Zaļesjes
pagastā Ludzas rajons.
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.1019 „Zemes kadastrālās
uzmērīšanas noteikumi” sestās nodaļas 188.pants nosaka, ka pieļaujamā platību
atšķirība nedrīkst pārsniegt: ciemā, lauku apvidū: atšķirību, kas noteikta, izmantojot
formulu ± 0,1 √¯P (P – zemes vienības vai vienības daļas platība (ha)), ja platība ir
vienāda ar 1,0 ha vai mazāka).
Sakarā ar to, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0337
„Graudiņi”, Zaļesjes pag., Zilupes nov. uzmērītā platība 1,58 ha neiekļaujas
pieļaujamā platību nesaistē un līdz ar to ir nepieciešams apstiprināt robežas un
platību.
Pamatojoties mērniecības firmas SIA „KVINTESENCE” izgatavoto zemes robežu
plāna projektu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0337 „Graudiņi”,
Zaļesjes pag., Zilupes nov., kā arī uz Latvijas Republikas likuma „Par zemes lietošanu
un zemes ierīcību” 2.panta devīto daļu, Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Latvijas Republikas Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 18.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,
G.Smuļko, S.Voitkeviča, S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs,
L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome
NOLEMJ:

1. Apstiprināt zemes vienības zemes robežu noteikšanas aktu un plānu
1,58 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0337 „Graudiņi”, Zaļesjes pag.,
Zilupes nov.un zemes lietošanas mērķi ar kodu 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
2. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0337
apgrūtinājumu: pierobeža – 1,58 ha.
2.
Ar Ludzas rajona Zaļesjes pagasta zemes komisijas 1995.gada 29.aprīļa
lēmumu Nr.36 tika atzītas Jāzepam Skaistam īpašuma tiesības uz mantojamo zemi
5,75 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 005 0077 Zaļesjes pagastā Ludzas
rajons.
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.1019 „Zemes kadastrālās
uzmērīšanas noteikumi” sestās nodaļas 188.pants nosaka, ka pieļaujamā platību
atšķirība nedrīkst pārsniegt: ciemā, lauku apvidū: atšķirību, kas noteikta, izmantojot
formulu ± 0,25 √¯P (P – zemes vienības vai vienības daļas platība (ha)), ja platība ir
lielāka par 1,0 ha, bet nepārsniedz 200 ha).
Sakarā ar to, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6896 005 0077
„Skaistums”, Zaļesjes pag., Zilupes nov. uzmērītā platība 6,77 ha neiekļaujas
pieļaujamā platību nesaistē un līdz ar to ir nepieciešams apstiprināt robežas un
platību.
Pamatojoties mērniecības firmas SIA „KVINTESENCE” izgatavoto zemes robežu
plāna projektu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0337 „Graudiņi”,
Zaļesjes pag., Zilupes nov., kā arī uz Latvijas Republikas likuma „Par zemes lietošanu
un zemes ierīcību” 2.panta devīto daļu, Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Latvijas Republikas Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 18.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,
G.Smuļko, S.Voitkeviča, S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs,
L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes vienības zemes robežu noteikšanas aktu un plānu
6,77 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 005 0077 „Skaistums”, Zaļesjes pag.,
Zilupes nov.un zemes lietošanas mērķi ar kodu 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
2. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 005 0077
apgrūtinājumus:
2.1. pierobeža – 6,77 ha,
2.2. tauvas joslas teritorija gar upi – 0,07 ha,
2.3. 25-100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos – 6,77
ha.
13§
Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu
Ziņo V.VAĻDENS
1.
Izskatot Veras Doreiko-Sinkevičas, dzīvo XXXXXX, Zilupe, Zilupes nov.,
31.07.2013.g. iesniegumu, reģ. 31.07.2013. ar Nr.296, par zemes gabala 200 kv.m

platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0254 Brīvības ielā 21, Zilupe, Zilupes nov.
piešķiršanu nomā.
Zemes vienība 200 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0254
Brīvības ielā 21, Zilupe, 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,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko,
S.Voitkeviča, S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs, L.Osipovs), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Verai Doreiko-Sinkevičai, personas kods XXXXXX, nomā zemes
vienību 200 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0254 Brīvības ielā 21,
Zilupe, Zilupes nov. no 2013.gada 1.septembra līdz 2015.gada 31.augustam bez
apbūves tiesībām.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Veru Doreiko-Sinkeviču, personas kods
XXXXX, uz zemes vienību 200 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0254
Brīvības ielā 21, Zilupe, 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.
2.
Izskatot Rostislava Klovana, dzīvo XXXXXX, Lauderu pag., Zilupes nov.,
07.08.2013.g. iesniegumu, reģ. 07.08.2013. ar Nr.308, par zemes gabala 0,37 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002 0134 Lauderu pag., Zilupes nov. piešķiršanu
nomā.
Zemes vienība 0,37 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002 0134
Lauderu 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,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko,
S.Voitkeviča, S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs, L.Osipovs), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Rostislavam Klovanam, personas kods XXXXX, nomā zemes
vienību 0,37 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002 0134 Lauderu pag., Zilupes
nov. no 2013.gada 1.septembra līdz 2015.gada 31.augustam bez apbūves tiesībām.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Rostislavu Klovanu, personas kods
XXXXXX, nomā zemes vienību 0,37 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002
0134 Lauderu 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.
3.
Izskatot Svetlanas Copovas, dzīvo XXXXXX, Zilupe, Zilupes nov.,
13.08.2013.g. iesniegumu, reģ. 13.08.2013. ar Nr.317, par zemes gabala daļas 3000
kv.m platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0112 Priežu ielā
40A, Zilupe, Zilupes nov. piešķiršanu nomā.
Zemes vienība 8246 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0112
Priežu ielā 40A, Zilupe, Zilupes nov. ar Zilupes novada domes sēdes 2012.gada
23.februāta lēmuma (protokols Nr.3.23.&) 4.punktu ir ieskaitīta rezerves zemes
fondā.
Latvijas Republikas 2009.gada 1.janvāra likuma „Administratīvā procesa
likums” 15.panta 12.daļa nosaka, ka iestāde vai tiesa nedrīkst atteikties izlemt
jautājumu, pamatojoties uz to, ka šis jautājums nav noregulēts ar likumu vai citu ārējo
normatīvo aktu (iestāžu un tiesu juridiskās obstrukcijas aizliegums). Tas nedrīkst
atteikties piemērot tiesību normu, pamatojoties uz to, ka šī tiesību norma neparedz
piemērošanas mehānismu, ka tas nav pilnīgs 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,
atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko,
S.Voitkeviča, S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs, L.Osipovs), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Svetlanai Copovai, personas kods XXXXX, nomā zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0112 nošķirto daļu 3000 kv.m platībā Priežu ielā
40A, Zilupe, Zilupes nov. no 2013.gada 1.septembra līdz 2015.gada 31.augustam bez
apbūves tiesībām.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Svetlanu Copovu, personas kods
XXXXX, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0112 nošķirto daļu
3000 kv.m platībā Priežu ielā 40A, Zilupe, 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.
4.
Izskatot Jeļenas Guļtikovas, dzīvo XXXXX, Rīgā, 22.08.2013.g. iesniegumu,
reģ. 22.08.2013. ar Nr.325, par apbūvēta zemes gabala 0,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6896 002 0163 „Rivčini”, Riucāni, Zaļesjes pag., Zilupes nov.
piešķiršanu nomā, tika konstatēts, ka:.
Ar Zilupes novada domes sēdes 2007.gada 5.novembra lēmumu (protokols
Nr.10.6.&) tika izbeigtas lietošanas tiesības Ivanam Guļtikovam uz zemes gabalu 0,4
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0163 „Rivčini”, Riucāni, Zaļesjes pag.,
Zilupes nov..
Zilupes novada pašvaldība 2007.gada 30.oktobrī noslēdza lauku apvidus
zemes nomas tipveida līgumu ar Ivanu Guļtikovu uz zemes gabalu 0,4 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6896 002 0163 „Rivčini”, Riucāni, Zaļesjes pag., Zilupes nov..
Ivans Guļtikovs miris 2012.gada 11.novembrī.
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.
Ar Zilupes novada domes sēdes 2012, gada 28.maija lēmumu (protokols
Nr.7.14.&) 14.punktu tika atzīts, ka zemes gabals 0,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6896 002 0163 “Rivčini”, Riucāni, Zaļesjes pag., Zilupes nov. ir
piekrītošs Zilupes novada pašvaldībai.
Jeļena Guļtikova 2013.gada 29.jūlijā stājās mantojumā uz ēkām un ir faktiskā
lietotāja uz apbūvētu zemes gabalu 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 002
0163 „Rivčini”, Riucāni, Zaļesjes pag., Zilupes nov..

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 13.punktu un 21.panta pirmās daļas
27.punktu, un Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 2. nodaļas 7.punktu, 71.pantu, n
72.pantu, un 9.pantu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens,
G.Smuļko, S.Voitkeviča, S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs,
L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Lauzt Zilupes novada pašvaldības 2007.gada 30.oktobra lauku apvidus
zemes nomas līgumu ar Ivanu Guļtikovu uz zemes gabalu 0,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6896 002 0163 „Rivčini”, Riucāni, Zaļesjes pag., Zilupes nov. ar
2012.gada 12.novembri.
2. Piešķirt Jeļenai Guļtikovai, personas kods XXXXX, nomā zemes gabalu
0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0163 “Rivčini”, Riucāni, Zaļesjes
pag., Zilupes nov. termiņā no 2012.gada 12.novembra līdz 2022.gada 11.novembrim.
3. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Jeļenu Guļtikovu, personas kods
XXXXX, par zemes gabalu 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0163
“Rivčini”, Riucāni, Zaļesjes pag., Zilupes nov. uz 10 gadiem.
4. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā. Ja
aprēķinot nomas maksu tās vērtība ir mazāk par LVL 20,00, nomas maksa ir noteikta
LVL 20,00 apmērā gadā. Nomas maksai piemērojams koeficents 1,5 uz laiku līdz
namīpašums būs ierakstīts Zemesgrāmatā.
5. Uzdot Zilupes novada pašvaldības atbildīgai amatpersonai sagatavot zemes
nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja
vietniekam V.Vaļdenam.
5.
Izskatot Jeļenas Guļtikovas, dzīvo XXXXX, 22.08.2013.g. iesniegumu, reģ.
22.08.2013. ar Nr.325, par neapbūvētā zemes gabala 0,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6896 002 0313 „Rivčini”, Zaļesjes pag., Zilupes nov. piešķiršanu nomā,
tika konstatēts, ka:.
Ar Zilupes novada domes sēdes 2007.gada 5.novembra lēmumu (protokols
Nr.10.6.&) tika izbeigtas lietošanas tiesības Ivanam Guļtikovam uz neapbūvētu zemes
gabalu 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0313 „Rivčini”, Zaļesjes pag.,
Zilupes nov..
Zilupes novada pašvaldība 2007.gada 30.oktobrī noslēdza lauku apvidus
zemes nomas tipveida līgumu ar Ivanu Guļtikovu uz neapbūvētu zemes gabalu 0,4 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0313 „Rivčini”, Zaļesjes pag., Zilupes nov..
Ivans Guļtikovs miris 2012.gada 11.novembrī.
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
21 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi.
Ar Zilupes novada domes sēdes 2012, gada 28.maija lēmumu (protocols
Nr.7.14.&) 14.punktu tika atzīts, ka zemes gabals 0,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6896 002 0313 “Rivčini”, Zaļesjes pag., Zilupes nov. ir piekrītošs
Zilupes novada pašvaldībai.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 13.punktu un 21.panta pirmās daļas
27.punktu, un Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs, L.Osipovs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Lauzt Zilupes novada pašvaldības 2007.gada 30.oktobra lauku apvidus
zemes nomas līgumu ar Ivanu Guļtikovu uz zemes gabalu 0,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6896 002 0313 „Rivčini”, Zaļesjes pag., Zilupes nov. ar 2012.gada
12.novembri.
1. Piešķirt Jeļenai Guļtikovai, personas kods XXXXX, nomā zemes gabalu
0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0313 „Rivčini”, Zaļesjes pag.,
Zilupes nov. termiņā no 2013.gada 1.septembra līdz 2023.gada 31.augustam.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Jeļenu Guļtikovu, personas kods
XXXXX, par zemes gabalu 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0313
„Rivčini”, Zaļesjes pag., Zilupes nov. uz 10 gadiem.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā.
4. Uzdot Zilupes novada pašvaldības atbildīgai amatpersonai sagatavot zemes
nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja
vietniekam V.Vaļdenam.
14§
Par adrešu dzēšanu objektiem Zilupes novada Zilupes pilsētā, kuriem apstiprinājuma
pakāpe: kļūdains apstiprinājums

Ziņo V.VAĻDENS: Izskatot Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2013.gada 19.septembra vēstuli, reģ. 20.08.2013. ar Nr.1489 “Par adrešu
aktualizēšanu” par nepieciešamību sakārtot datus par adresācijas objektiem, tas ir par
adreses dzēšanu objektiem Zilupes novada Zilupes pilsētā, kuriem apstiprinājuma
pakāpe: kļūdains apstiprinājums. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada
3.novembra noteikumi Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” un Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 4 .punktu, atklāti
balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs, L.Osipovs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
Dzēst adreses objektiem Zilupes novada Zilupes pilsētā, kuriem apstiprinājuma
pakāpe: kļūdains apstiprinājums, atbilstoši pielikumam Nr.1 (3.lpp.).
15§
Par zemes vienību atzīšanu par piekrītošiem valstij

Ziņo V.VAĻDENS: Pārbaudot Zilupes novada Lauderu pagasta Nekustāmā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6864 001
0022 „Zemgaļi”, Blonti, Lauderu pag., Zilupes nov. īpašuma lietu, tika konstatēts, ka
uz zemes vienības atrodas Jānim Bitaitim piederošs namīpašums, kurš nav iesniedzis
privatizācijas iesniegumu līdz 2006.gada 1.jūnijam, ko nosaka Latvijas Republikas

likuma „Par zemes reformas pabeigšanu Latvijas Republikas lauku apvidos” 2.panta
otrā daļa.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1 panta 4.punkts nosaka, ka zeme, kuras
piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt valstij un
ierakstāma zemesgrāmatās uz valsts vārda, ja uz šīs zemes ir juridiskām personām
piederošas ēkas (būves) vai tādām fiziskajām personām piederošas ēkas (būves),
kurām nav tiesību iegūt zemi īpašumā saskaņā ar zemes reformas likumiem.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Latvijas Republikas „Par zemes reformas pabeigšanu Latvijas Republikas
lauku apvidos” 2.panta otrā daļu un „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1 panta pirmās daļas 4.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs, L.Osipovs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 0,35 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik būs zemi
dabā uzmērot) ar kadastra apzīmējumu 6864 001 0022 „Zemgaļi”, Blonti, Lauderu
pag., Zilupes nov., uz kura atrodas Jānim Bitaitim, personas kods XXXXX,
piederošais namīpašums - ir piekrītoša Latvijas valstij.
2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Zilupes novada domes sēdes
2013.gada 27.jūnija lēmums (protokols Nr.4.17.§) „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu un zemes vienību atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai”
1.punktu.
16§
Par zemes lietošanas mērķa maiņu Zilupes novada Pasienes pagasta teritorijā

Ziņo V.VAĻDENS: Sakarā ar to, ka zemes vienībām pēc Zilupes novada Pasienes
pagasta teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts 2013.gada 24.maijā
Zilupes novada domes sēdē ar lēmumu (protokols Nr.5.3.&) un pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.2025.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” ir
mainīta plānotā (atļautā) zemes izmantošana un līdz ar to ir nepieciešams mainīt zemes
lietošanas mērķi.
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.punkts nosaka, ka zemes lietošanas mērķa maiņu ierosina: ja
stājies spēkā detālplānojums un neapbūvētajai zemes vienībai lietošanas mērķis
neatbilst detālplānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai.
Pamatojoties uz 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 un Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu un 21.panta pirmās daļas
27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko,
S.Voitkeviča, S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs, L.Osipovs), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0485 „Darbnīca”,
Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 1003
(lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve).
2. Mainīt zemes vienībai 0,135 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001
0333 „Strodi”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no koda
0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601
(individuālo dzīvojamo māju apbūve).
3. Mainīt zemes vienībai 0,12 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001
0016 „Ķirši”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no koda
0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601
(individuālo dzīvojamo māju apbūve).
4. Mainīt zemes vienībai 0,14 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001
0244 „Otāri”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no koda
0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601
(individuālo dzīvojamo māju apbūve).
5. Mainīt zemes vienībai 0,10 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001
0097 „Draudzība”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no
koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu
0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve).
6. Mainīt zemes vienībai 0,392 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001
0052 „Annuži”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no koda
0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601
(individuālo dzīvojamo māju apbūve).
7. Mainīt zemes vienībai 0,14 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001
0306 „Milzīši”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no koda
0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601
(individuālo dzīvojamo māju apbūve).
8. Mainīt zemes vienībai 0,15 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001
0154 „Kulagini”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no
koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu
0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve).
9. Mainīt zemes vienībai 0,12 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001
0042 „Viktorija”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no
koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu
0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve).
10. Mainīt zemes vienībai 0,13 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001
0166 „Kastaņi”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no koda
0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601
(individuālo dzīvojamo māju apbūve).
11. Mainīt zemes vienībai 0,138 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001
0207 „Kaktiņi”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no koda
0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601
(individuālo dzīvojamo māju apbūve).
12. Mainīt zemes vienībai 0,106 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001
0171 „Kazaki”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no koda
0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601
(individuālo dzīvojamo māju apbūve).
13. Noteikt zemes vienībai ar kopējo platību 2,47 ha un kadastra apzīmējumu
6884 001 0185 „Cerības”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. divus zemes lietošanas
mērķus ar sekojošām platībām: ar kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve)

platība 0,36 ha un ar kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība) platība 2,11 ha saskaņā ar grafisko pielikumu.
14. Mainīt zemes vienībai 0,097 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001
0235 „Vāvere”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no koda
0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601
(individuālo dzīvojamo māju apbūve).
15. Mainīt zemes vienībai 0,276 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001
0407 „Vāvere”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no koda
0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601
(individuālo dzīvojamo māju apbūve).
16. Noteikt zemes vienībai ar kopējo platību 2,2 ha un kadastra apzīmējumu
6884 001 0392 „Kliņģerītes”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. divus zemes
lietošanas mērķus ar sekojošām platībām: ar kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju
apbūve) platība 0,26 ha un ar kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība) platība 1,94 ha saskaņā ar grafisko pielikumu.
17. Mainīt zemes vienībai 0,244 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001
0101 „Skribas”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no koda
0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601
(individuālo dzīvojamo māju apbūve).
18. Mainīt zemes vienībai 0,112 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001
0411 „Skribas”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no koda
0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601
(individuālo dzīvojamo māju apbūve).
19. Mainīt zemes vienībai 0,14 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001
0023 „Zaļinieki”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no
koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu
0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve).
20. Noteikt zemes vienībai ar kopējo platību 0,9 ha un kadastra apzīmējumu
6884 001 0135 „Saullēkti”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. divus zemes
lietošanas mērķus ar sekojošām platībām: ar kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju
apbūve) platība 0,29 ha un ar kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība) platība 0,61 ha saskaņā ar grafisko pielikumu.
21. Mainīt zemes vienībai 0,38 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001
0071 „Lapas”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no koda
0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601
(individuālo dzīvojamo māju apbūve).
22. Noteikt zemes vienībai ar kopējo platību 0,5 ha un kadastra apzīmējumu
6884 001 0271 „Gromi”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. divus zemes lietošanas
mērķus ar sekojošām platībām: ar kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve)
platība 0,32 ha un ar kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība) platība 0,18 ha saskaņā ar grafisko pielikumu.
23. Mainīt zemes vienībai 0,25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001
0344 „Upenieki”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no
koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu
0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve).
24. Noteikt zemes vienībai ar kopējo platību 1,0 ha un kadastra apzīmējumu
6884 001 0020 „Ceriņi”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. divus zemes lietošanas
mērķus ar sekojošām platībām: ar kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve)
platība 0,22 ha un ar kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība) platība 0,78 ha saskaņā ar grafisko pielikumu.

25. Noteikt zemes vienībai ar kopējo platību 0,7 ha un kadastra apzīmējumu
6884 001 0343 „Simona”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. divus zemes lietošanas
mērķus ar sekojošām platībām: ar kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve)
platība 0,21 ha un ar kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība) platība 0,49 ha saskaņā ar grafisko pielikumu.
26. Mainīt zemes vienībai 0,18 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001
0455 „Inubi”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no koda
0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601
(individuālo dzīvojamo māju apbūve).
27. Mainīt zemes vienībai 0,22 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001
0318 „Māras”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no koda
0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601
(individuālo dzīvojamo māju apbūve).
28. Mainīt zemes vienībai 0,32 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001
0077 „Svetlana”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no
koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu
0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve).
29. Noteikt zemes vienībai ar kopējo platību 0,8 ha un kadastra apzīmējumu
6884 001 0280 „Baznīckalns”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. divus zemes
lietošanas mērķus ar sekojošām platībām: ar kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju
apbūve) platība 0,39 ha un ar kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība) platība 0,41 ha saskaņā ar grafisko pielikumu.
30. Mainīt zemes vienībai 0,40 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001
0230 „Lilijas”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no koda
0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601
(individuālo dzīvojamo māju apbūve).
31. Mainīt zemes vienībai 0,15 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001
0339 „Šķirmanti”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no
koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu
0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve).
32. Noteikt zemes vienībai ar kopējo platību 2,8 ha un kadastra apzīmējumu
6884 001 0062 „Griķi”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. divus zemes lietošanas
mērķus ar sekojošām platībām: ar kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve)
platība 0,20 ha un ar kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība) platība 2,60 ha saskaņā ar grafisko pielikumu.
33. Mainīt zemes vienībai 0,10 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001
0346 „Visocki”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no koda
0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601
(individuālo dzīvojamo māju apbūve).
34. Noteikt zemes vienībai ar kopējo platību 1,2 ha un kadastra apzīmējumu
6884 001 0216 „Avoti”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. divus zemes lietošanas
mērķus ar sekojošām platībām: ar kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve)
platība 0,25 ha un ar kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība) platība 0,95 ha saskaņā ar grafisko pielikumu.
35. Noteikt zemes vienībai ar kopējo platību 0,8 ha un kadastra apzīmējumu
6884 001 0059 „Vasara”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. divus zemes lietošanas
mērķus ar sekojošām platībām: ar kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve)
platība 0,25 ha un ar kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība) platība 0,55 ha saskaņā ar grafisko pielikumu.

36. Noteikt zemes vienībai ar kopējo platību 0,5 ha un kadastra apzīmējumu
6884 001 0332 „Teikas”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. divus zemes lietošanas
mērķus ar sekojošām platībām: ar kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve)
platība 0,25 ha un ar kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība) platība 0,25 ha saskaņā ar grafisko pielikumu.
37. Noteikt zemes vienībai ar kopējo platību 2,6 ha un kadastra apzīmējumu
6884 001 0293 „Baikovski”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. divus zemes
lietošanas mērķus ar sekojošām platībām: ar kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju
apbūve) platība 0,42 ha un ar kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība) platība 2,18 ha saskaņā ar grafisko pielikumu.
38. Noteikt zemes vienībai ar kopējo platību 2,6 ha un kadastra apzīmējumu
6884 001 0223 „Dukčinski”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. divus zemes
lietošanas mērķus ar sekojošām platībām: ar kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju
apbūve) platība 0,25 ha un ar kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība) platība 2,35 ha saskaņā ar grafisko pielikumu.
39. Noteikt zemes vienībai ar kopējo platību 1,7 ha un kadastra apzīmējumu
6884 001 0278 „Litvjaki”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. divus zemes lietošanas
mērķus ar sekojošām platībām: ar kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve)
platība 0,48 ha un ar kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība) platība 1,22 ha saskaņā ar grafisko pielikumu.
40. Mainīt zemes vienībai 0,40 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001
0291 „Petuško”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no koda
0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601
(individuālo dzīvojamo māju apbūve).
41. Noteikt zemes vienībai ar kopējo platību 2,0 ha un kadastra apzīmējumu
6884 001 0286 „Aleksandroviči”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. divus zemes
lietošanas mērķus ar sekojošām platībām: ar kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju
apbūve) platība 0,31 ha un ar kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība) platība 1,69 ha saskaņā ar grafisko pielikumu.
42. Noteikt zemes vienībai ar kopējo platību 1,0 ha un kadastra apzīmējumu
6884 001 0361 „Seipuli”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. divus zemes lietošanas
mērķus ar sekojošām platībām: ar kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve)
platība 0,28 ha un ar kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība) platība 0,72 ha saskaņā ar grafisko pielikumu.
43. Noteikt zemes vienībai ar kopējo platību 0,6 ha un kadastra apzīmējumu
6884 007 0028 „Lurini”, Šuškova, Pasienes pag., Zilupes nov. divus zemes lietošanas
mērķus ar sekojošām platībām: ar kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve)
platība 0,21 ha un ar kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība) platība 0,39 ha saskaņā ar grafisko pielikumu.
44. Noteikt zemes vienībai ar kopējo platību 0,8 ha un kadastra apzīmējumu
6884 007 0119 „Baložkalni 2”, Šuškova, Pasienes pag., Zilupes nov. divus zemes
lietošanas mērķus ar sekojošām platībām: ar kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju
apbūve) platība 0,23 ha un ar kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība) platība 0,57 ha saskaņā ar grafisko pielikumu.

17§
Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām

Ziņo V.VAĻDENS: Sakarā ar to, ka zemes vienībām, kuras ieskaitītas rezerves zemes
fondā un pašvaldībai piekrītošas, pēc Zilupes novada Pasienes pagasta teritorijas
plānojuma 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts 2013.gada 24.maijā Zilupes novada
domes sēdē ar lēmumu (protokols Nr.5.3.&) un pašvaldības saistošajiem noteikumiem
Nr.5 „Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam. Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” ir mainīta plānotā (atļautā)
zemes izmantošana un līdz ar to ir nepieciešams mainīt zemes lietošanas mērķi.
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.punkts nosaka, ka zemes lietošanas mērķa maiņu ierosina: ja
stājies spēkā detālplānojums un neapbūvētajai zemes vienībai lietošanas mērķis
neatbilst detālplānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 13.punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, 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 un Zilupes novada plānoto un atļauto teritorijas plānojumu, kurš
apstiprināts ar Zilupes novada domes sēdes 2013.gada 25.aprīļa lēmumu (protokols
Nr.4.3.&), atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko,
S.Voitkeviča, S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs, L.Osipovs), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai 0,15 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6884 001 0337 Pasienes pag., Zilupes nov. no koda 0101 (zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0501 (dabas pamatnes,
parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas
mērķa).
2. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai 0,20 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6884 001 0550 „Dīķis”, Pasienes pag., Zilupes nov. no koda 0303
(dīķsaimniecība) uz kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav
pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa).
3. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai 0,30 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6884 001 0255 „Dobuļi”, Pasienes pag., Zilupes nov. no koda 0101
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0501
(dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja
tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta
lietošanas mērķa).
4. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai 0,13 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6884 001 0488 „Genrihi”, Pasienes pag., Zilupes nov. no koda 0101
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0501
(dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja
tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta
lietošanas mērķa).
5. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai 0,13 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6884 001 0267 Pasienes pag., Zilupes nov. no koda 0101 (zeme, uz kuras

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0501 (dabas pamatnes,
parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas
mērķa).
6. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai 0,10 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6884 001 0259 Pasienes pag., Zilupes nov. no koda 0101 (zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0501 (dabas pamatnes,
parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas
mērķa).
7. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai 0,06 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6884 001 0260 „Zaķis”, Pasienes pag., Zilupes nov. no koda 0101 (zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0501 (dabas
pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās
atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta
lietošanas mērķa).
8. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai 0,03 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6884 001 0251 „Pogas”, Pasienes pag., Zilupes nov. no koda 0101
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0501
(dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja
tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta
lietošanas mērķa).
18§
Par zemes vienību atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai
Ziņo V.VAĻDENS
1.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 0,15 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884
001 0337 Pasienes pag., Zilupes nov. pēc Zilupes novada Pasienes pagasta teritorijas
plānojuma 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts 2013.gada 24.maijā Zilupes novada
domes sēdē ar lēmumu (protokols Nr.5.3.&) un pašvaldības saistošajiem noteikumiem
Nr.5 „Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam. Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”, ir zaļā zona, kas ir pašvaldības
autonomā funkcija un 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 2.punkts nosaka, ka
pašvaldībai ir šāda autonomā funkcija : gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un
uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju
apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu
savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras
piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai
un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju)
celtniecībai vai pašvaldības funkciju īstenošanai
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 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 Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1panta otrās daļas 5.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs, L.Osipovs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 0,15 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001
0337 (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) Pasienes pag., Zilupes nov. ir
piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju ievadīt Zilupes
novada Pasienes pagasta Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā
zemes vienību kā atsevišķu nekustāmo īpašumu.
2.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 0,20 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884
001 0550 „Dīķis”, Pasienes pag., Zilupes nov. pēc Zilupes novada Pasienes pagasta
teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts 2013.gada 24.maijā Zilupes
novada domes sēdē ar lēmumu (protokols Nr.5.3.&) un pašvaldības saistošajiem
noteikumiem Nr.5 „Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam.
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”, ir zaļā zona, kas ir
pašvaldības autonomā funkcija un 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 2.punkts nosaka, ka
pašvaldībai ir šāda autonomā funkcija : gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un
uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju
apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu
savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras
piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai
un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju)
celtniecībai vai pašvaldības funkciju īstenošanai
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 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 Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1panta otrās daļas 5.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs, L.Osipovs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 0,20 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001
0550 (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) „Dīķis”, Pasienes pag., Zilupes
nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju ievadīt Zilupes
novada Pasienes pagasta Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā
zemes vienību kā atsevišķu nekustāmo īpašumu.
3.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 0,30 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884
001 0255 „Dobuļi”, Pasienes pag., Zilupes nov. pēc Zilupes novada Pasienes pagasta
teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts 2013.gada 24.maijā Zilupes
novada domes sēdē ar lēmumu (protokols Nr.5.3.&) un pašvaldības saistošajiem
noteikumiem Nr.5 „Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam.
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”, ir zaļā zona, kas ir
pašvaldības autonomā funkcija un 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 2.punkts nosaka, ka
pašvaldībai ir šāda autonomā funkcija : gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un
uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju
apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu
savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras
piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai
un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju)
celtniecībai vai pašvaldības funkciju īstenošanai
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 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 Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1panta otrās daļas 5.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs, L.Osipovs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 0,30 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001
0255 (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) „Dobuļi”, Pasienes pag., Zilupes
nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju ievadīt Zilupes
novada Pasienes pagasta Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā
zemes vienību kā atsevišķu nekustāmo īpašumu.
4.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 0,13 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884
001 0488 „Genrihi”, Pasienes pag., Zilupes nov. pēc Zilupes novada Pasienes pagasta
teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts 2013.gada 24.maijā Zilupes
novada domes sēdē ar lēmumu (protokols Nr.5.3.&) un pašvaldības saistošajiem
noteikumiem Nr.5 „Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam.
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”, 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 zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras
piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai
un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju)
celtniecībai vai pašvaldības funkciju īstenošanai

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Latvijas Republikas likuma „Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
4.1panta otrās daļas 5.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs,
V.Vaļdens, G.Smuļko, S.Voitkeviča, S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere,
R.Dolgilevičs, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 0,13 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001
0488 (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) „Genrihi”, Pasienes pag.,
Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju ievadīt Zilupes
novada Pasienes pagasta Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā
zemes vienību kā atsevišķu nekustāmo īpašumu.
5.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 0,13 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884
001 0267 Pasienes pag., Zilupes nov. pēc Zilupes novada Pasienes pagasta teritorijas
plānojuma 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts 2013.gada 24.maijā Zilupes novada
domes sēdē ar lēmumu (protokols Nr.5.3.&) un pašvaldības saistošajiem noteikumiem
Nr.5 „Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam. Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”, 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 zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras
piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai
un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju)
celtniecībai vai pašvaldības funkciju īstenošanai
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Latvijas Republikas likuma „Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
4.1panta otrās daļas 5.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs,
V.Vaļdens, G.Smuļko, S.Voitkeviča, S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere,
R.Dolgilevičs, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 0,13 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001
0267 (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) Pasienes pag., Zilupes nov. ir
piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju ievadīt Zilupes
novada Pasienes pagasta Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā
zemes vienību kā atsevišķu nekustāmo īpašumu.

6.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 0,10 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884
001 0259 Pasienes pag., Zilupes nov. pēc Zilupes novada Pasienes pagasta teritorijas
plānojuma 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts 2013.gada 24.maijā Zilupes novada
domes sēdē ar lēmumu (protokols Nr.5.3.&) un pašvaldības saistošajiem noteikumiem
Nr.5 „Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam. Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”, ir zaļā zona, kas ir pašvaldības
autonomā funkcija un 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 2.punkts nosaka, ka
pašvaldībai ir šāda autonomā funkcija : gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un
uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju
apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu
savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras
piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai
un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju)
celtniecībai vai pašvaldības funkciju īstenošanai
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 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 Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1panta otrās daļas 5.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, S.Voitkeviča,
S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs, L.Osipovs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 0,10 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001
0259 (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) Pasienes pag., Zilupes nov. ir
piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju ievadīt Zilupes
novada Pasienes pagasta Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā
zemes vienību kā atsevišķu nekustāmo īpašumu.

7.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884
001 0260 „Zaķis”, Pasienes pag., Zilupes nov. pēc Zilupes novada Pasienes pagasta
teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts 2013.gada 24.maijā Zilupes
novada domes sēdē ar lēmumu (protokols Nr.5.3.&) un pašvaldības saistošajiem
noteikumiem Nr.5 „Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam.
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”, 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 zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras
piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai
un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju)
celtniecībai vai pašvaldības funkciju īstenošanai
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Latvijas Republikas likuma „Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
4.1panta otrās daļas 5.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs,
V.Vaļdens, G.Smuļko, S.Voitkeviča, S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere,
R.Dolgilevičs, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001
0260 (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) „Zaķis”, Pasienes pag., Zilupes
nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju ievadīt Zilupes
novada Pasienes pagasta Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā
zemes vienību kā atsevišķu nekustāmo īpašumu.
8.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 0,03 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884
001 0251 „Pogas”, Pasienes pag., Zilupes nov. pēc Zilupes novada Pasienes pagasta
teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts 2013.gada 24.maijā Zilupes
novada domes sēdē ar lēmumu (protokols Nr.5.3.&) un pašvaldības saistošajiem
noteikumiem Nr.5 „Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam.
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”, 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 zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras
piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai
un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju)
celtniecībai vai pašvaldības funkciju īstenošanai
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Latvijas Republikas likuma „Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
4.1panta otrās daļas 5.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs,
V.Vaļdens, G.Smuļko, S.Voitkeviča, S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere,
R.Dolgilevičs, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 0,03 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 001
0251 (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) „Pogas”, Pasienes pag., Zilupes
nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju ievadīt Zilupes
novada Pasienes pagasta Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā
zemes vienību kā atsevišķu nekustāmo īpašumu.
19§
Par zemes ierīcības projekta nekustamam īpašumam „Dukštas”, Pasiene, Pasienes
pagasts, Zilupes novads apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu

Ziņo V.VAĻDENS: Izskatot SIA „Kvintesence” iesniegto zemes ierīcības projekta lietu
nekustāmā īpašuma „Dukštas”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov., kurš sastāv no
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6884 001 0149 sadalei, kurā
paredzēts sadalīt zemes gabalu divās zemes vienībās, nosakot zemes vienību robežas,
platības, apgrūtinājumus un nosakot zemes lietošanas mērķi, Zilupes novada dome
konstatē, ka:
Zemes ierīcības projekts izstrādāts, pamatojoties uz Zilupes novada domes sēdes
2013.gada 24.maija lēmumu (protokols Nr.5.10.§) „Par zemes ierīcības projekta
izstrādes nepieciešamību un projekta izstrādes nosacījumiem
Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Latvijas Republikas Ministru
kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi”, Latvijas Republikas pastāvošajiem noteikumiem un Zilupes novada
Pasienes pagasta teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts 2013.gada
24.maijā Zilupes novada domes sēdē ar lēmumu (protokols Nr.5.3.&) un pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.2025.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”.
Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa saskaņota ar Zilupes novada pašvaldības
zemes ierīcības inženieru.
Zemes ierīcības projekts saskaņots ar Zilupes novada augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas datubāzes turētāju SIA „Kvintesence”, reģistrācijas
numurs 42403023757, un reģistrēts 2013.gada 20.augustā ar Nr.6884 SP 001 06.
Zemes ierīcības projekts elektroniski parakstīts Valsts zemes dienesta Latgales
reģionālajā nodaļā, izmantojot drošu elektronisko parakstu ar nosaukumu
275548.edoc.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
27.punktu, Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Ministru kabineta 2011.gada
12.aprīļa noteikumu Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
9.8.punktu un 31 punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496
„Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu un 23.2.punktu un Zilupes novada
Pasienes pagasta teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam, atklāti balsojot: PAR – 9
deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, S.Voitkeviča, S.Fenčenko,
A.Peličeva, A.Čekstere, R.Dolgilevičs, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustāmā īpašuma „Dukštas”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov.,
kurš sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6884 001 0149 zemes
ierīcības projektu, saskaņā ar SIA „Kvintesence” izstrādāto zemes ierīcības projekta
lietu.
2. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0149 atdalītajai
neapbūvētai zemes vienībai 15,2 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā
zemes vienībai Nr.2) :
2.1.nekustamam īpašumam, kuras sastāvā zemes vienība 15,2 ha platībā, piešķirt
īpašuma nosaukumu „Mežadukštas”, Pasienes pag., Zilupes nov.:
2.2.noteikt zemes lietošanas mērķis ar kodu 0201 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība,
2.3.noteikt apgrūtinājumus atbilstoši zemes ierīcības projektā norādītajiem.
3. Paliekošai nekustāmā īpašuma apbūvētai zemes vienībai platībā 0,4 ha (zemes
ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes vienībai Nr.1) :
3.1.nekustamam īpašumam, kuras sastāvā zemes vienība 0,4 ha platībā, saglabāt
īpašuma nosaukumu „Dukštas”, Pasienes pag., Zilupes nov.
3.2.zemes vienībai 0,4 ha platībā un ar to funkcionāli saistītām ēkām saglabāt
adresi „Dukštas”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov.,
3.3.noteikt zemes lietošanas mērķis ar kodu 0601 – individuālo dzīvojamo māju
apbūve,
3.4.noteikt apgrūtinājumus atbilstoši zemes ierīcības projektā norādītajiem.
4. Jaunās zemes vienības un apgrūtinājumu platības var tikt precizētas
normatīvos aktos noteiktā apjomā, veicot instrumentālo uzmērīšanu dabā
5. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā.
6. Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvās tiesas attiecīgajā tiesu namā viena
mēneša laikā no paziņošanas dienas.
20§
Par zemes vienības atdalīšanu no nekustāmā īpašuma un īpašuma nosaukuma
piešķiršanu

Ziņo V.VAĻDENS: Izskatot SIA „Austrumlatgales MRS”, juridiskā adrese „Dukštas”,
Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov., 21.08.2013.g. iesniegumu, reģ. 21.08.2013. ar
Nr.324, par zemes vienības platībā 10,0 ha ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0151
atdalīšanu no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 6884 001 0149 „Dukštas”,

Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov. un jauna īpašuma nosaukuma piešķiršanu
nekustamam īpašumam, kurš sastāv no zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6884
001 0151, „Mežadukštas”, Pasienes pag., Zilupes nov.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs,
V.Vaļdens, G.Smuļko, S.Voitkeviča, S.Fenčenko, A.Peličeva, A.Čekstere,
R.Dolgilevičs, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka SIA „Austrumlatgales MRS”, reģistrācijas numurs
42403032637, atdala zemes vienību platībā 10,0 ha ar kadastra apzīmējumu 6884 001
0151 no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 6884 001 0149 „Dukštas”, Pasiene,
Pasienes pag., Zilupes nov..
2. Nekustamam īpašumam, kuras sastāvā atdalītā zemes vienība platībā 10,0
ha ar kadastra apzīmējumu 6884 001 0151, piešķirt jaunu īpašuma nosaukumu
„Mežadukštas”, Pasienes pag., Zilupes nov..

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

