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 SĒDES PROTOKOLS 

Nr.9  

Zilupē                     25.10.2013. 

 

Sēde sasaukta plkst. 13.00 

Sēdi atklāj plkst. 13.00 

 

Sēdes darba kārtība: 

1. Pārskats par paveikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu no 30.09.2013.   

 – 25.10.2013. 

2.  Par Saistošo noteikumu Nr.30 „Par mājdzīvnieku uzturēšanu Zilupes novadā” 

apstiprināšanu.  

3. Par grozījumiem budžetā. 

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 

5. Par nokavētā nekustāmā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīdus 

kārtībā. 

6. Par dzīvojamās platības piešķiršanu un dzīvojamās telpas īres slēgšanu ar 

Tatjanu Beinaroviču.  

7. Par telpas īres līgumu uz dzīvokli Lāčplēša iela 12-3, Zilupe grozīšanu. 

8. Par telpu nomas līguma slēgšanu. 

9. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu. 

10. Ludzas invalīdu biedrības iesnieguma izskatīšana. 

11. SIA „West Solutions” iesnieguma izskatīšana. 

12. Par dīzeļdegvielas pārtēriņa norakstīšanu. 

13. Nodibinājuma „Sibīrijas bērni” iesnieguma izskatīšana. 

14. Latgales reģionālās televīzijas iesnieguma izskatīšana. 

15. SIA Zilupes LTD iesniegumu izskatīšana. 

16. Iedzīvotāju iesniegumu izskatīšana.    

17. Latgales audžuģimenes atbalsta biedrības „Muna Sāta” iesnieguma 

izskatīšana. 

18. Par zemes lietošanas mērķa maņu Zilupes novada Zaļesjes pagasta un Lauderu 

pagasta teritorijās. 

19. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām. 

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



21. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0405 Domes iela, Zilupe, 

Zilupes nov. sadalīšanu divās zemes vienībās un adreses piešķiršanu. 

22. Par grozījumiem Zilupes novada domes sēdes 2013.gada 27.augusta lēmuma 

(protokols Nr.7.11.§) „Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam 

īpašumam un adreses piešķiršanu zemes vienībai un ar to funkcionāli saistītām 

ēkām” 1.punkta otrā apakšpunktā. 

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

24. Par adrešu piešķiršanu dzīvokļu telpu grupām Zilupes novada Zaļesjes 

pagastā.  

25. Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam, kā arī adreses 

piešķiršanu zemes vienībai un ēkām. 

26. Par ikgadēja apmaksājamā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam 

Oļegam Agafonovam. 

27. Par Zilupes novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam 

izstrādes uzsākšanu. 

28. Par projekta īstenošanu. 

29. Par atbalstu projektam „Tirgus laukuma labiekārtošana Zilupē”. 

30. Par atbalstu projektam „Norāžu zīmju uzstādīšana veicot labiekārtošanu 

Zilupes pilsētā”. 

 

 

 

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētājs Oļegs Agafonovs                 

Protokolē – sekretāre Jeļena Voitkeviča 

Piedalās –  

Deputāti: Vitālijs VAĻDENS 

                 Anna PELIČEVA 

                 Svetlana VOITKEVIČA 

                 Alla ČEKSTERE 

                 Leonīds OSIPOVS 

Pieaicināti:  

Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja Vija KUDRJAŠOVA 

Pasienes pagasta pārvaldes vadītāja Skaidrīte MARČENOKA 

Izglītības darba speciāliste Jeļena VELIGURSKA       

Galvenā grāmatvede Jana BONDARENKO 

Izpilddirektore Aina BORSUKA 

Nepiedalās - 

Deputāti:  Gunārs SMUĻKO 

                 Sergejs FENČENKO                 

 

     Sēdes vadītājs Oļegs Agafonovs piedāvā balsot par domes sēdes darba kārtību. 

Atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, 

A.Peličeva, A.Čekstere, 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 30.09.2013. – 

25.10.2013. 

Ziņo priekšsēdētājs O.AGAFONOVS 

 

    Ieplānotais paveiktais darbs, pieņemtie lēmumi izpildīti pilnā apjomā. 

Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, 

V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Pieņemt zināšanai: domes priekšsēdētāja pārskatu par paveikto darbu un domes 

lēmumu izpildes gaitu no 30.09.2013. – 25.10.2013.  

 

2§ 

Par Saistošo noteikumu Nr.30 „Par mājdzīvnieku uzturēšanu Zilupes novadā” 

apstiprināšanu 

Ziņo O.AGAFONOVS 

 

Zilupes novada pašvaldībā nav pieņemti saistošie noteikumi, kas nosaka 

mājdzīvnieku uzturēšanas kārtību Zilupes novada administratīvajā teritorijā. 

Pamatojoties uz Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta 3.daļu, 39.panta 1., 

2.daļu, Veterinārmedicīnas likuma 21.panta 1.daļu 1.,2. punktu, MK noteikumiem 

Nr.266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai, 

pārvadāšanai un demonstrēšanai publiskās iestādēs, kā arī suņu apmācībai”, likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 43.panta pirmās daļas 10.punktu, 

45.panta pirmo, piekto un sesto daļas 

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, 

A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Zilupes novada domes Saistošos noteikumus Nr.30 “ Par 

mājdzīvnieku uzturēšanu 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 Vides Aizsardzības un Reģionālās Attīstības ministrijai 

saskaņošanai; 

  2.2. nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību sākot ar to stāšanās spēkā dienu 

publicējot tos Zilupes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, un mājas lapā 

internetā www.zilupe.lv., kā arī izlikt tos redzamā vietā Zilupes novada pašvaldības 

ēkā un Zilupes novada pagastu pārvalžu ēkās. 

 

 3§ 

Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības Saistošajos noteikumos Nr.2 „Par 

2013.gada budžetu” 

Ziņo J.BONDARENKO 

 

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu, 

46.panta 1.daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16., 17., 22.pantu un likumu „Par 

valsts budžetu 2013.gadam”, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, 

V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:  

http://www.zilupe.lv/


1. Apstiprināt iesniegto Saistošo noteikumu projektu Nr. 31 „ Par grozījumiem 

Zilupes novada pašvaldības Saistošajos noteikumos Nr.2 „Par 2013.gada 

budžetu”: 

2. Saistošos noteikumus rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūtīt Vides 

Aizsardzības un Reģionālās Attīstības ministrijai zināšanai. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir 

brīvi pieejami Zilupes novada pašvaldības domes ēkā, Pasienes pagasta 

pārvaldes ēkā un Lauderu pagasta pārvaldes ēkā.  

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr. 31 „ Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības 

Saistošajos noteikumos Nr.2 „Par 2013.gada budžetu”. 

 

4§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

Ziņo O.AGAFONOVS 

 

1. 

2013.gada 17.oktobrī Zilupes novada pašvaldības domē iesniegts pašvaldības 

kasieres L.Sļadzes iesniegums par jautājuma izlemšanu par nekustāmā īpašuma 

nodokļa parāda dzēšanu Valentīnai Florovai p.k. XXXXX.  

Noskaidrots, ka Zilupes novada pašvaldībai piederošs zemes gabals ar 

kadastra numuru 6896 004 0151 bija piešķirts Valentīnai Florovai nomā. 2012.gada 

28.maijā V.Frolova atteicās no nomas. 

 Par 2012.gadu V.Frolovai kļūdaini tika aprēķināta nekustamā īpašuma 

nodokļa soda nauda LVL 16,80 par neapstrādāto lauksaimniecības zemi. 

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, kā arī Finanšu komitejas 

atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, 

A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada 

pašvaldības dome NOLEMJ:  

1. Dzēst nekustāmā īpašuma nodokļa parādu Valentīnai Florovai p.k. 

XXXXX LVL 16,80 apmērā. 

 

2. 

2013.gada 16.oktobrī Zilupes novada pašvaldības domē iesniegts 

grāmatvedes -kasieres V.Cirskas iesniegums par jautājuma izlemšanu par nekustāmā 

īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Belajai Nadeždai p.k. XXXXX.  

Noskaidrots, ka Zilupes novada pašvaldībai piederošs zemes gabals ar 

kadastra numuru 6817 001 0104 bija piešķirts Nadeždai Belajai lietošanā.  

N.Belaja mira 2003.gadā, un līdz 2008.gadam zemi lietoja viņas dēls, kurš 

maksāja nekustamā īpašuma nodokli, un kurš 2008,gadā mira. 

Par laika periodu no 2008.gada līdz 2009.gadam N.Belajai aprēķināts 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds par lietošanā piešķirto zemesgabalu LVL 0,50 

apmērā. 

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, Civillikuma 1405.pantu, kā 

arī Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, 

A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada 

pašvaldības dome NOLEMJ:  



1. Dzēst nekustāmā īpašuma nodokļa parādu Belajai Nadeždai p.k. XXXXX   

LVL 0,50 apmērā. 

 

3. 

2013.gada 16.oktobrī Zilupes novada pašvaldības domē iesniegts 

grāmatvedes-kasieres V.Cirskas iesniegums par jautājuma izlemšanu par nekustāmā 

īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Annai Platonovai p.k. XXXXX.  

Noskaidrots, ka Zilupes novada pašvaldībai piederošs zemes gabals ar 

kadastra numuru 6817 001 0111 bija piešķirts Annai Platonovai lietošanā.  

Kopš 2010.gada A.Platonova zemi neizmanto un dzīvo citā novadā. 

Par 2010.gadu A.Platonovai aprēķināts nekustamā īpašuma nodokļa parāds 

par lietošanā piešķirto zemesgabalu LVL 7,61 apmērā. 

Ņemot vērā to, ka nodokļa parāda piedzīšanas izdevumi no A.Platonovas 

pašvaldībai var pārsniegt pašu nodokļa parādu, pamatojoties uz likuma Par 

pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu un likuma „Par nodokļiem un 

nodevām” 25.panta trešo daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.punktu, kā arī Finanšu komitejas 

atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, 

A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada 

pašvaldības dome NOLEMJ:  

1.Dzēst nekustāmā īpašuma nodokļa parādu Annai Platonovai p.k. XXXXX  

LVL 7,61 apmērā. 

 

4. 

2013.gada 16.oktobrī Zilupes novada pašvaldības domē iesniegts 

grāmatvedes-kasieres V.Cirskas iesniegums par jautājuma izlemšanu par nekustāmā 

īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Valentīnai Belajai p.k. XXXXX.  

Noskaidrots, ka Zilupes novada pašvaldībai piederošs zemes gabals ar 

kadastra numuru 6817 003 0266 bija piešķirts Valentīnai Belajai lietošanā.  

N.Belaja mira 2012.gadā, mantinieku viņai nav. 

Par laika periodu no 2001.gada līdz 2009.gadam N.Belajai aprēķināts 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds par lietošanā piešķirto zemesgabalu LVL 4,21 

apmērā. 

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, Civillikuma 1405.pantu, kā 

arī Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, 

A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada 

pašvaldības dome NOLEMJ:  

1.Dzēst nekustāmā īpašuma nodokļa parādu Valentīnai Belajai p.k.XXXXX 

LVL 4,21 apmērā. 

 

5. 

2013.gada 16.oktobrī Zilupes novada pašvaldības domē iesniegts 

grāmatvedes-kasieres V.Cirskas iesniegums par jautājuma izlemšanu par nekustāmā 

īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Antoņinai Bondarenko p.k. XXXXX.  

Noskaidrots, ka Zilupes novada pašvaldībai piederošs zemes gabals ar 

kadastra numuru 6817 003 0258 bija piešķirts A.Bondarenko  lietošanā.  



Par laika periodu no 2010.gada līdz 2011.gadam A.Bondarenko aprēķināts 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds par lietošanā piešķirto zemesgabalu LVL 7,17 

apmērā.  

A.Bondarenko zemi neizmanto un uz doto brīdi atrodas Veco ļaužu aprūpes 

centrā, un līdzekļu nodokļu nomaksai viņai nav. 

Ņemot vērā to, ka nodokļa parāda piedzīšanas izdevumi no A.Bondarenko 

pašvaldībai var pārsniegt pašu nodokļa parādu, pamatojoties uz likuma Par 

pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu un likuma „Par nodokļiem un 

nodevām” 25.panta trešo daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.punktu, kā arī Finanšu komitejas 

atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, 

A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada 

pašvaldības dome NOLEMJ:  

1.Dzēst nekustāmā īpašuma nodokļa parādu Antoņinai Bondarenko p.k. 

XXXXX  LVL 7,17 apmērā. 

 

6. 

2013.gada 16.oktobrī Zilupes novada pašvaldības domē iesniegts 

grāmatvedes-kasieres V.Cirskas iesniegums par jautājuma izlemšanu par nekustāmā 

īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Grigorijam Grigorjevam p.k. XXXXX.  

Noskaidrots, ka Zilupes novada pašvaldībai piederošs zemes gabals ar 

kadastra numuru 6817 001 0101 bija piešķirts Grigorijam Grigorjevam lietošanā.  

Par laika periodu no 2002.gada G.Grigorjevam aprēķināts nekustamā 

īpašuma nodokļa soda nauda LVL 41,68 par neapstrādāto lauksaimniecības zemi.  

G.Grigorjevs atsakās maksāt šo soda naudu, jo apgalvo, ka zāle bija pļauta, 

ko tagad nav iespējams apstrīdēt. 

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, kā arī Finanšu komitejas 

atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, 

A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada 

pašvaldības dome NOLEMJ:  

1.Dzēst nekustāmā īpašuma nodokļa parādu Grigorijam Grigorjevam p.k. 

XXXXX LVL 41,68 apmērā. 

 

7. 

2013.gada 16.oktobrī Zilupes novada pašvaldības domē iesniegts 

grāmatvedes-kasieres V.Cirskas iesniegums par jautājuma izlemšanu par nekustāmā 

īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Verai Ribakovai p.k. XXXXX.  

Noskaidrots, ka Zilupes novada pašvaldībai piederošs zemes gabals ar 

kadastra numuru 6817 001 0106 bija piešķirts Verai Ribakovai lietošanā.  

V.Ribakova mira 2004.gadā, mantinieku viņai nav. 

Par laika periodu no 2003.gada līdz 2004.gadam V.Ribakovai aprēķināts 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds par lietošanā piešķirto zemesgabalu LVL 1,88 

apmērā. 

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, Civillikuma 1405.pantu, kā 

arī Finanšu komitejas atzinumu, 



atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, 

A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada 

pašvaldības dome NOLEMJ:  

1.Dzēst nekustāmā īpašuma nodokļa parādu Verai Ribakovai p.k. XXXXX  

LVL 1,88 apmērā. 

 

8. 

2013.gada 16.oktobrī Zilupes novada pašvaldības domē iesniegts 

grāmatvedes-kasieres V.Cirskas iesniegums par jautājuma izlemšanu par nekustāmā 

īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Marijai Sohoņenko p.k. XXXXX.  

Noskaidrots, ka Zilupes novada pašvaldībai piederošs zemes gabals ar 

kadastra numuru 6817 001 0122 bija piešķirts Marijai Sohoņenko lietošanā.  

Par laika periodu no 2002.gada līdz 2004.gadam M.Sohoņenko aprēķināts 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds par lietošanā piešķirto zemesgabalu LVL 2,98 

apmērā.  

M.Sohoņenko atsakās maksāt šo nodokļa parādu, apgalvo, ka kopš 

2002.gada zemi neizmanto. 

Ņemot vērā to, ka nodokļa parāda piedzīšanas izdevumi no M.Sohoņenko 

pašvaldībai var pārsniegt pašu nodokļa parādu, pamatojoties uz likuma Par 

pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu un likuma „Par nodokļiem un 

nodevām” 25.panta trešo daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.punktu, kā arī Finanšu komitejas 

atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, 

A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada 

pašvaldības dome NOLEMJ:  

1.Dzēst nekustāmā īpašuma nodokļa parādu Marijai Sohoņemko p.k. 

XXXXX  LVL 2,98 apmērā. 

 

9. 

2013.gada 16.oktobrī Zilupes novada pašvaldības domē iesniegts 

grāmatvedes-kasieres V.Cirskas iesniegums par jautājuma izlemšanu par nekustāmā 

īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Antoņinai Lukaševičai p.k. XXXXX.  

Noskaidrots, ka Zilupes novada pašvaldībai piederošs zemes gabals ar 

kadastra numuru 6817 003 0322 bija piešķirts Antoņinai Lukaševičai lietošanā.  

A.Lukaševiča mira 2006.gadā.  

Par laika periodu no 2001. gada līdz 2007.gadam A.Lukaševičai aprēķināts 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds par lietošanā piešķirto zemesgabalu LVL 23,20 

apmērā. 

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, Civillikuma 1405.pantu, kā 

arī Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, 

A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada 

pašvaldības dome NOLEMJ:  

1.Dzēst nekustāmā īpašuma nodokļa parādu Antoņinai Lukaševičai p.k. 

XXXXX LVL 23,20 apmērā. 

 

 

 



5§ 

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.13-2891 (konta Nr.3595) par stāvokli uz 2013.gada 26.augustu, 

un pamatojoties Zilupes novada pašvaldības Finanšu komitejas 2013.gada 24.oktobra 

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, Paņa 

Turčina p.k. XXXXX ir uzskatāms 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, Zaļesjes pagasts, 

Zilupes novads, LV-5705. Saskaņā ar maksāšanas paziņojumu, Paņai Turčinai par 

nekustāmo īpašumu – zemi ar kadastra numuru 6896 008 0217,  2013. taksācijas gadā ir 

jāmaksā nekustāmā īpašuma nodoklis un nokavējuma nauda kopsummā LVL 154,80 (viens 

simts piecdesmit četri lati un 80 santīmi), kas sastāv: 

 nodokļa parāds par 2013.gadu -  LVL 13,69, 

 nodokļa parāds par iepriekšējo periodu – LVL 47,83, 

 nokavējuma nauda – LVL 9,80, 

 nodokļu atbalsta programmas parādu nomaksas grafika kavētais maksājums –  

LVL 83,48 

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  Paņa Turčina 2013.gadā likuma „Par nekustāmā īpašuma nodokli” 

6.pnta 3.daļā noteiktajos termiņos nav nomaksājis nekustāmā īpašuma nodokli, Zilupes 

novada pašvaldība 2013.gada 26.augustā nosūtīja Paņai Turčinai 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 26.septembrim. Līdz dotajam brīdim Paņa Turčina 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, Paņa Turčina 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 – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, 

A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada 

pašvaldības dome NOLEMJ:  

1.Piedzīt no Paņas Turčinas p.k. XXXXX, deklarētā dzīves vieta XXXXX, 

Zaļesjes pagasts, Zilupes novads, LV-5705, bezstrīdus kārtībā nokavēto nodokļa 

maksājumu un nokavējuma naudu LVL 154,80 (viens simts piecdesmit četri lati un 80 

santīmi) apmērā 

2.Par pieņemto lēmumu paziņot P.Turčinai. 

3.Lēmumu izpildei nosūtīt Zvērinātajam tiesu izpildītājam. 

 

2. 

Izskatot Zilupes novada pašvaldības Nekustāmā īpašuma nodokļa maksāšanas 

paziņojumu 2013.gadam Nr.13-2866 (konta Nr.4114, 4453) par stāvokli uz 2013.gada 

26.augustu, un pamatojoties Zilupes novada pašvaldības Finanšu komitejas 2013.gada 

24.oktobra 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 Iveta 

Elksne p.k. XXXXX ir uzskatāms 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, Rēzekne, LV-4601. Saskaņā ar 

maksāšanas paziņojumu, Ivetai Elksnei par nekustāmo īpašumu – zemi „Sienāži” zemi 

„Skudras” ar kadastra numuru 6896 002 0082 2013. taksācijas gadā ir jāmaksā 

nekustāmā īpašuma nodoklis un nokavējuma nauda kopsummā LVL 236,85 (divi simti 

trīsdesmit seši lati un 85 santīmi), kas sastāv: 

 nodokļa parāds par 2013.gadu -  LVL 64,34, 

 nodokļa parāds par iepriekšējo periodu – LVL 143,26, 

 nokavējuma nauda – LVL 29,25, 

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  Iveta Elksne 2013.gadā likuma „Par nekustāmā īpašuma nodokli” 

6.pnta 3.daļā noteiktajos termiņos nav nomaksājis nekustāmā īpašuma nodokli, Zilupes 

novada pašvaldība 2013.gada 26.augustā nosūtīja Ivetai Elksnei 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 26.septembrim. Līdz dotajam brīdim Iveta Elksne 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, Iveta Elksne 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 – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, 

A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada 

pašvaldības dome NOLEMJ:  

1.Piedzīt no Ivetas Elksnes p.k. XXXXX, deklarētā dzīves vieta XXXXX, 

Rēzekne, LV-4601, bezstrīdus kārtībā nokavēto nodokļa maksājumu un nokavējuma naudu 

LVL 236,85 (divi simti trīsdesmit seši lati un 85 santīmi) apmērā 

2.Par pieņemto lēmumu paziņot I.Elksnei. 

3.Lēmumu izpildei nosūtīt Zvērinātajam tiesu izpildītājam. 

 

3. 

Izskatot Zilupes novada pašvaldības Nekustāmā īpašuma nodokļa maksāšanas 

paziņojumu 2013.gadam Nr.13-2895 (konta Nr.2041 un 1796) par stāvokli uz 2013.gada 

27.augustu, un pamatojoties Zilupes novada pašvaldības Finanšu komitejas 2013.gada 

24.oktobra 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 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ambers LTD” reģ. Nr. 40003523226 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 

uz juridisko adresi: Tallinas ielā 41/43-4, Rīga, LV-1012. Saskaņā ar maksāšanas 

paziņojumu, SIA „Ambers LTD” par nekustāmo īpašumu – zemi  ar kadastra numuru 

6817 001 0176 un ēkām ar kadastra numuru 6817 001 0176 001 un 6817 001 0176 002  

2013. taksācijas gadā ir jāmaksā nekustāmā īpašuma nodoklis un nokavējuma nauda 

kopsummā LVL 433,82 (četri simti trīsdesmit trīs lati un 82 santīmi), kas sastāv: 

 nodokļa parāds par 2013.gadu -  LVL 68,36, 

 nodokļa parāds par iepriekšējo periodu – LVL 259,01, 

 nokavējuma nauda – LVL 106,45, 

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 „Ambers LTD” 2013.gadā likuma „Par nekustāmā īpašuma 

nodokli” 6.pnta 3.daļā noteiktajos termiņos nav nomaksājis nekustāmā īpašuma nodokli, 

Zilupes novada pašvaldība 2013.gada 26.augustā nosūtīja SIA „Ambers LTD” 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 26.septembrim. Līdz dotajam brīdim SIA „Ambers LTD” 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, SIA „Ambers LTD” 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 – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, 

A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada 

pašvaldības dome NOLEMJ:  

1.Piedzīt no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ambers LTD” reģ. Nr. 

40003523226, juridiskā adrese: Tallinas ielā 41/43-4, Rīga, LV-1012, bezstrīdus kārtībā 

nokavēto nodokļa maksājumu un nokavējuma naudu LVL 433,82 (četri simti trīsdesmit trīs 

lati un 82 santīmi) apmērā 

2.Par pieņemto lēmumu paziņot SIA „Ambers LTD”. 

3.Lēmumu izpildei nosūtīt Zvērinātajam tiesu izpildītājam. 

 

6§ 

Par dzīvojamās platības piešķiršanu un dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu ar 

Tatjanu Beinaroviču 

Ziņo O.AGAFONOVS 

  

Dome izskatīja Tatjanas Beinarovičas, personas kods XXXXX, deklarētā 

dzīvesvieta XXXXX, Zaļesjes pag., Zilupes nov., 15.11.2010. iesniegto iesniegumu ar 

lūgumu piešķirt dzīvojamo platību. 

 Noskaidrots, ka Raiņa iela 25 dz.2, Zilupē, Zilupes novadā ir brīva Zilupes 

novada pašvaldībai piederošā dzīvojamā platība, uz kuru ne viens nepretendē. 

Saskaņā ar Zilupes novada dzīvokļu komisijas 2011.gada 15.jūnija lēmumu 

T.Beinarovičas ģimene ir iekļauta palīdzības reģistrā palīdzības sniegšanai dzīvokļa 



jautājumu risināšanā personām, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmā kārtā 

2.grupā ar kārtas Nr.10 (pēc aktualizācijas – ar kārtas Nr.9.  

Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri”, piektā panta pirmo daļu, 

likumu ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.pantu, 2011.gada 27.janvāra  

Zilupes novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.11 ,,Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā Zilupes novadā”, likuma „Par pašvaldībām”  15.panta pirmās 

daļas 9.punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, kā arī Zilupes novada pašvaldības 

Dzīvokļu komisijas atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, 

V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:  

1. Piešķirt Tatjanai Beinarovičai, personas kods XXXXX, nomā dzīvojamo platību 

Raiņa iela 25 dz.22, Zilupē, Zilupes novadā ar2013.gada 1.novembri uz nenoteiktu 

laiku. 

2. SIA ,,Zilupes LTD” noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar T.Beinaroviču  

3. Gadījumā, ja T.Beinarovičas vainas dēļ īres līgums netiek noslēgts viena mēneša 

laikā, persona zaudē dzīvokļa īres tiesības. 

4. Par pieņemto lēmumu paziņot T.Beinarovičai iesniedzot (nosūtot) izrakstu no 

lēmuma.. 

 

7§ 

Par dzīvojamās platības Lāčplēša iela 12 dzīvoklis 3, Zilupē īres līguma grozīšanu 

 

Ziņo O.AGAFONOVS 

 

Dome izskatīja Iļjas Vrubļevska, personas kods XXXXX, deklarētā 

dzīvesvieta XXXXX, Zilupē, Zilupes novadā, 2013.gadā 7.oktobrī iesniegto 

iesniegumu ar lūgumu noslēgt ar viņu dzīvojamās telpas īres līgumu Lāčplēša iela 12-

3, Zilupe, sakarā ar īrnieka nāvi.  

 Noskaidrots, ka Zilupes novada pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas - 

dzīvokļa Lāčplēša iela 12-3, Zilupē īres līgums bija noslēgts ar Veru Borhovu, 

personas kods XXXXX, kura 2013.gada 5.septembrī mira. 

Kopš 2011.gada 19.septembra šajā dzīvojamā platībā tika reģistrēta deklarētā 

dzīves vieta I.Vrubļevskim, kurš dzīvoja nereģistrētā laulībā kopā ar Veru Borhovu, 

un pēc viņas nāves uzturējās savā deklarētajā dzīves vietā un veica visus 

nepieciešamos maksājumus par dzīvokli un pakalpojumiem. 

Konstatēts, ka I.Vrubļevskim īpašumā nav citu dzīvošanai piemērotu 

nekustamo īpašumu. 

I.Vrubļevskis atbilst likumā ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un 

Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra  Saistošo noteikumu Nr.11 „Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Zilupes novadā”, norādīto personu 

kategorijai, kam būtu nepieciešama palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanai. 

Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu,  

likumu ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.pantu, 2011.gada 27.janvāra  

Zilupes novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.11 ,,Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā Zilupes novadā”, likuma „Par pašvaldībām”  15.panta pirmās 

daļas 9.punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, kā arī Civillikuma 1405.pantu, 

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, 

A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada 

pašvaldības dome NOLEMJ:  



1. Pārtraukt vienpusējā kārtā dzīvojamās telpas - dzīvokļa Lāčplēša iela 12-3, 

Zilupē īres līgums ar Veru Borhovu sakarā ar nomnieka nāvi. 

2. Piešķirt Iļjam Vrubļevskim, personas kods XXXXX, nomā dzīvojamo 

platību Lāčplēša iela 12-3, Zilupē, Zilupes novadā ar 2013.gada 1.novembri uz 

nenoteiktu laiku. 

3. SIA ,,Zilupes LTD” noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar I.Vrubļevski  

4. Gadījumā, ja I.Vrubļevska vainas dēļ īres līgums netiek noslēgts viena 

mēneša laikā, persona zaudē dzīvokļa īres tiesības. 

5. Par pieņemto lēmumu paziņot I.Vrubļevskim iesniedzot (nosūtot) izrakstu no 

lēmuma.. 

 

8§ 

Par telpu nomas līguma slēgšanu 

Ziņo V.VAĻDENS  

 

         Zilupes novada pašvaldībā 2013.gada 10.oktobrī saņēma mednieku kluba 

„Zilupe” valdes locekļa I.Levčenko iesniegumu ar lūgumu pagarināt nekustamā 

īpašuma – zemes ar ēkām Mērnieku ielā 8, Zilupē, Zilupes novadā nomas līgumu uz 

vienu gadu. 

Noskaidrots, ka 2012. gada 1.oktobrī Zilupes novada pašvaldība noslēdza 

nekustamā īpašuma – zemes ar ēkām Mērnieku ielā 8, Zilupē nomas līgumu ar 

mednieku klubu „Zilupe” uz vienu gadu. 2013.gada 1.oktobrī šā līguma darbības 

termiņš beidzies. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas 

personas zemes nomu” 

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, 

A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada 

pašvaldības dome NOLEMJ:  

1. Iznomāt mednieku klubam „Zilupe” nekustamo īpašumu – zemi ar ēkām 

Mērnieku ielā 8, Zilupē, Zilupes novadā uz vienu gadu. 

  2. Pašvaldības atbildīgām amatpersonās sagatavot un noslēgt attiecīgu nomas 

līgumu, nosakot nomas maksu LVL 24,00 gadā. 

 

9§ 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Ziņo V.VAĻDENS 

 

2013.gada 1.oktobrī Zilupes novada pašvaldība saņēma Ilgas Adeļevičas, 

personas kods XXXXX, deklarētā dzīvesvieta XXXXX, Pasienes pag., Zilupes 

novads, iesniegumu ar lūgumu anulēt deklarēto dzīvesvietu Iļjam Doļuka, personas 

kods XXXXX. 

 Noskaidrots, ka Iļa Doļuks p.k. XXXXX ir deklarējis savu dzīves vietu 

XXXXX, Pasienes pag., Zilupes novadā 2001.gada 13.jūlijā ar īpašuma toreizējā 

īpašnieka Jāzepa Adiļeviča piekrišanu. 

2012.gada 2.maijā Jāzeps Adiļevičs uzdāvināja savu īpašumu ADEĻĒVIČI, 

Pasiene, Pasienes pag., Zilupes novadā savai radiniecei Ilgai Adeļevičai, kas arī kļuva 

par šī īpašuma jaunu īpašnieci. 



Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrā daļa nosaka, ka ,,personai ir 

tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis 

nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma 

lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska 

vai līgumiska pamata”. I.Doļukam nepieder augstākminētais nekustamais īpašums, 

nav noslēgts īpašuma īres līgums, un I.Doļukam nav laulības, radniecības vai 

svainības attiecību ar I.Adeļeviču.  

I.Doļuks faktiski savā deklarētajā dzīves vietā XXXXX, Pasienes pagastā, 

Zilupes novadā nedzīvo, viņa atrašanās vieta nav zināma.  

Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas otro 

punktu, 2003.gada 11.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā 

anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, kā arī Dzīvokļu komisijas atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, 

A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada 

pašvaldības dome NOLEMJ:  

Anulēt Iļam Doļukam p.k. XXXXX deklarēto dzīvesvietu nekustamajā īpašumā 

XXXXX, Pasienes pag., Zilupes nov. 

                                                                          

10§ 

Ludzas invalīdu biedrības iesnieguma izskatīšana 

 

Ziņo V.VAĻDENS 

 

Dome izskatīja Ludzas invalīdu biedrības iesniegumu „Par līdzfinansējuma 

piešķiršanu projektam Nr.2012.EEZ/PP/1/MEC/012” „Darbs ir dzīve” ar lūgumu rast 

iespēju piešķirt īstenošanai 549,00 Ls apmērā. 

Ludzas invalīdu biedrība ir izveidota un darbojas Ludzas novada pašvaldībā. 

Zilupes novada pašvaldībā nav paredzēti līdzekļi augstākminēto projektu 

līdzfinansēšanai citās pašvaldībās. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, 

A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada 

pašvaldības dome NOLEMJ:  

Atteikt Ludzas invalīdu biedrībai līdzfinansēt projektu 

Nr.2012.EEZ/PP/1/MEC/012 „Darbs ir dzīve” no Zilupes novada pašvaldības 

budžeta. 

 

 

11§ 

SIA „WEST SOLUTIONS” iesnieguma izskatīšana 

 

Ziņo A.BORSUKA 

 

Dome izskatīja SIA „West Solutions” iesniegumu, kurā tika piedāvāta iespēja 

piedalīties projektā „Mūsu Bērns”, iegādājoties grāmatas vecākiem „Mūsu Bērns”. 

Vienas grāmatas cena ir 1,40 Ls (ar PVN) jeb EUR 2,00. Grāmatas piegādes termiņš 

ir līdz 2014.gada 31.martam. Grāmata ir domāta vecākiem kā pamācība bērna 

izglītošanā un audzināšanā. 



Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 

21.panta pirmās 23.punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, 

A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada 

pašvaldības dome NOLEMJ:  

        Līdzfinansēt projektu „Mūsu Bērns”, iegādājoties 30 (trīsdesmit) grāmatas 

„Mūsu Bērns” novada pašvaldības jauniem vēcākiem. 

 

12§ 

Par dīzeļdegvielas pārtēriņa norakstīšanu 

 

Ziņo V.VAĻDENS 

 

Zilupes pašvaldības dome izskatīja Zilupes novada pašvaldības BMC autobusa 

vadītāja Mihaila Šarakova 07.10.2013. iesniegumu, kurā viņš lūdz pārskatīt degvielas 

patēriņa normu autobusam BMC reģ. Valsts Nr. HO 154 un norakstīt degvielas 

pārtēriņu, kas sastāda 40 l. 

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

pirmās daļas 27.punktu, 2013.gada 2.maijā Zilupes novada domē apstiprinātās 

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

izsniegšanas un izlietojuma uzskaite” 1.4.punktu, un 2.4.punktu, un Finanšu komitejas 

atzinumu, un pamatojoties uz 

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, 

A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada 

pašvaldības dome NOLEMJ:  

1. Atstāt spēkā esošas degvielas patēriņa normas autobusam BMC reģ. Valsts 

Nr. HO 154. 

2. Norakstīt degvielas pārtēriņu  autobusam BMC reģ. Valsts Nr. HO 154  – 

40 litru apjomā. 

 

13§ 

Nodibinājuma „Sibīrijas Bērni” iesnieguma izskatīšana 

 

Ziņo O.AGAFONOVS 

 

Dome izskatīja Nodibinājuma „Sibīrijas Bērni” 21.10.2013. saņemto 

iesniegumu par grāmatas „Sibīrijas bērni” un dokumentālās filmas „Kur palika tēvi?” 

līdzfinansējuma. Grāmatai un filmai ir vēsturiska nozīme un tās kalpos kā veštures 

mācību līdzeklis izglītības iestādēs. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 

21.panta pirmās 23.punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, 

A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada 

pašvaldības dome NOLEMJ:  

1. Piešķirt finansējumu nodibinājumam „Sibīrijas Bērni” grāmatas „Sibīrijas 

bērni” izdošanai un dokumentālās filmas „Kur palika tēvi?” veidošanai – 100 Ls 

(viens simts latu) apmērā pārskaitot naudas līdzekļus uz nodibinājuma bankas kontu. 

 

 

 



14§ 

Latgales reģionālās televīzijas iesnieguma izskatīšana 

Ziņo O.AGAFONOVS 

 

          Dome saņēma Latgales reģionālās televīzijas (turpmāk tekstā – LRT) 

sadarbības piedāvājumu, kurā  LRT piedāvā savus pakalpojumus stāstu un raidījumu 

veidošanā par pašvaldības pasākumiem,  būtiskiem notikumiem u.c..  Projektā 

paredzēts maksu - par 182,00 Ls (viens simts astoņdesmit divi lati ar PVN) mēnesī, 

izpildīt sekojošus darba uzdevumus: veikt stāstu un raidījumu filmēšanu un 

demonstrēšanu darbadienās (2 stāsti mēnesī, kopējais apjoms 4 minūtes raidlaika 

mēnesī), ievērojot nozīmīgumu, ar atkārtojumiem latviešu un krievu valodā. 

Zilupes novada pašvaldības budžetā nav paredzēti līdzekļi ilgtermiņa līgumu 

slēgšanai par informatīvo pakalpojumu sniegšanu. Nepieciešamības gadījumā var 

noslēgt atsevišķu līgumu par kāda konkrēta Zilupes novada pašvaldībai būtiska 

pasākuma atspoguļošanu televīzijā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, 

A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada 

pašvaldības dome NOLEMJ:  

1. Neslēgt līgumu ar Latgales reģionālo televīziju par piedāvāto ilgtermiņa 

informatīvo pakalpojumu sniegšanu  

2. Nepieciešamības gadījumā piesaistīt LTR noslēdzot atsevišķu līgumu par 

kāda konkrēta Zilupes novada pašvaldībai būtiska pasākuma atspoguļošanu televīzijā. 

 

 

15§ 

SIA Zilupes LTD iesniegumu izskatīšana 

Ziņo V.VAĻDENS:  

 

1. 

             Izskatot SIA „Zilupes LTD”, reģ. Nr. 46803003381, juridiskā adrese Raiņa 

ielā 13, Zilupē, Zilupes novads, LV-5751, iesniegumu, reģistrēts 23.10.2013. Ar 

Nr.394, par pamatkapitāla palielināšanu par LVL 8000,00 smilts kaisītāja iegādei un 

ņemot vērā to, ka SIA „Zilupes LTD” ir pašvaldības kapitālsabiedrība ar 100 % 

pašvaldības kapitāla ieguldījumu, un ka smilts kaisītājs nepieciešams Zilupes novada 

pašvaldības autoceļu uzturēšanai ziemas periodā, 

pamatojoties uz  likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 

42.pantu, 43.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī 14.panta 1 daļu, kas nosaka, ka „Ja 

pašvaldības kapitāla daļu turētājs ir pašvaldība, šajā likumā paredzētos kapitāla daļu 

turētāja lēmumus pieņem pašvaldības domes priekšsēdētājs”, Komerclikuma 

202.pantau un 203.pantu, likuma „par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, 

A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada 

pašvaldības dome NOLEMJ:  

           1. Palielināt  sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes LTD” (reģ. Nr. 

46803003381, juridiskā adrese Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novads, LV-5751) 

pamatkapitālu par LVL 8000,00 (astoņi tūkstoši lati un 00 santīmi) palielinot Zilupes 

novada pašvaldības kapitāla daļas uzņēmumā par 8000 daļām. 



           2. Nosūtīt SIA „Zilupes LTD” domes lēmumu, lai veiktu izmaiņas statūtos, un, 

saskaņā attiecīgu paziņojumu komercreģistra iestādei. Paziņojumam pievieno 

dalībnieku sapulces protokola izrakstu. 

 

2. 

  Domei iesnigts SIA „Zilupes LTD”, reģ. Nr. 46803003381, juridiskā adrese 

Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novads, LV-5751, iesniegums, reģistrēts 23.10.2013.g. 

ar Nr.393, ar lūgumu piešķirt 2500,00 Ls aizdevumu tehniskās sāls iegādei smilts - 

sāls maisījuma izgatavošanai, kas nepieciešams Zilupes novada pašvaldības autoceļu 

uzturēšanai 2013 – 2014.gada ziemas mēnešos.  

SIA „Zilupes LTD” ir Zilupes novada pašvaldības kapitālsabiedrība ar 

pašvaldības 100% kapitāla ieguldījumu, un uzņēmums nodrošina pašvaldības autoceļu 

uzturēšanu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 

21.panta pirmās daļas 23.punktu 

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, 

A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada 

pašvaldības dome NOLEMJ:  

1. Piešķirt SIA „Zilupes LTD” LVL 2500,00 tehniskās sāls iegādei kā 

pašvaldības avansa maksājumu par SIA „Zilupes LTD” sniegto Zilupes novada 

pašvaldības autoceļu uzturēšanas pakalpojumu 2013/2014.gada ziemas sezonā. 

 

3. 

Domei iesniegts SIA „Zilupes LTD”, reģ. Nr. 46803003381, juridiskā adrese 

Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novads, LV-5751, iesniegums, reģistrēts 23.10.2013.g. 

ar Nr.395 ar lūgumu palielināt maksas tarifu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

pašvaldības īpašumos dzīvojošiem iedzīvotājiem, kur atkritumu apsaimniekošanu 

nodrošina SIA „Zilupes LTD”, līdz LVL 1,38 ar PVN vienam iedzīvotājam. 

Tarifu celšana ir ekonomiski pamatota pamatojoties uz apsaimniekojamo 

atkritumu daudzumu un atkritumu savākšanas un izvešanas izmaksām, kas noteikts 

pamatojoties uz SIA „Zilupes LTD” rīkotā atklātā konkursa „Atkritumu savākšana un 

izvešana Zilupes novada pašvaldībās teritorijā”, ID Nr. ZLTD 2013/02 rezultātiem. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta, e) 

apakšpunktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.pantu, un Zilupes novada 

pašvaldības 2011.gada 27.janvāra Saistošo noteikumu Nr.2 „Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Zilupes novadā” 9.2.punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, 

A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada 

pašvaldības dome NOLEMJ:  

1. Noteikt vienam pašvaldības īpašumos patstāvīgi dzīvojošajam 

iedzīvotājam, kuram atkritumu apsaimniekošanu nodrošina SIA „Zilupes LTD” 

maksu par atkritumu savākšanu un izvešanu LVL 1,38 (viens lats un 38 santīmi) 

mēnesī ar pievienotās vērtības nodokļi (LVL 1,14 bez PVN). 

2. Apstiprinātos tarifus un maksājumus iedzīvotājiem piemērot sākot ar 

2013.gada 1.novembri. 

 

 

 

 

 



16§ 

Iedzīvotāju iesniegumu izskatīšana 

Ziņo V.VAĻDENS 

 

     Zilupes novada dome izskatīja Diānas Starnovskas, personas kods 

XXXXX, deklarētā dzīvesvieta XXXXX, Zilupe, Zilupes novads, iesniegumu, ar 

lūgumu dod atļauju garāža būvniecībai Raiņa iela 33, Zilupē, Zilupes novadā.  

Zeme Raiņa ielā 33 (daudzdzīvokļu māja) ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0048 pieder: 

1) dzīvoklis Nr.1 – Zilupes novada pašvaldības domei 359/3979 domājama 

daļa; 

2) dzīvokli Nr.2 – Diānai Starnovskai 624/3979 domājama daļa; 

3) dzīvoklis Nr.3 – Feodorai Kudrjavcevai 485/3979 domājama daļa; 

4) dzīvoklis nr.4 – Inārai Osipovai 451/3979 domājama daļa; 

5) dzīvoklis Nr.5 - Irinai Mackevičai 464/3979 domājama daļa; 

6) dzīvoklis Nr.6 – Nikolajam Jefimivam 624/4079 domājama daļa; 

7) dzīvoklis Nr.7 – Ilonai Borčukai 799/3979 domājama daļa; 

8) dzīvoklis Nr.8 – Mariannai Kudrjavcevai 473/3979 domājama daļa. 

Zilupes novada teritoriālajā plānojuma 4.2.punkta „Apbūves izvietojuma 

attiecībā pret zemes vienības robežām” 7.2. un 7.3. apakšpunktos ir noteikti 

zemesgabalu apbūves noteikumi. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, 

21.panta pirmās daļas 23.punktu,  

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, 

A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada 

pašvaldības dome NOLEMJ:  

1. Atļaut Diānai Starnovskai, personas kods XXXXX, dzīvesvieta XXXXX, 

Zilupe, Zilupes novads, būvēt garāžu uz zemesgabala Raiņa iela 33, Zilupē, Zilupes 

novadā, zeme ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0048, saskaņā ar Zilupes novada 

pašvaldības teritoriālā plānojuma noteikumiem. 

              

2. 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Zilupes vidusskolas skolotājas 

Dzintras Kučānes, personas kods XXXXX, iesniegumu, kurā tika lūgts rast iespēju 

vismaz daļēji segt ceļa izdevumus, sakarā ar to, kas D.Kučānes dzīvesvieta atrodas 

Ludzā un katru darba dienu nākas braukt ar savu transportu uz darbu Zilupes 

vidusskolā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 

15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, 2013.gada 2.maijā 

Zilupes novada domē apstiprinātās instrukcijas Nr.2 „Par kārtību, kādā Zilupes 

novada pašvaldība tiek veikta degvielas izsniegšanas un izlietojuma uzskaite” 

1.4.punktu. 

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, 

A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada 

pašvaldības dome NOLEMJ:  

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz nākamajai domes sēdei.   

 

 

 

 



17§ 

Latgales audžuģimenes atbalsta biedrības „Muna Sāta” iesnieguma izskatīšana 

Ziņo O.AGAFONOVS 

 

            Izskatot Latgales audžuģimenes atbalsta biedrības „Muna Sāta” (turpmāk 

tekstā – biedrība) ierosinājumu par atlīdzības paaugstināšanu audžuģimenēm, tajā 

skaitā: 

1. Apstiprināt jaunu atlīdzības apmēru audžuģimenēm par Zilupes novada 

nepilngadīgo bērnu uzturēšanu audžuģimenēs; 

2. Segt bērnu ārstniecības izdevumus; 

3. Piesaistīt audžuģimenes Eiropas programmai – izsniegt ģimenēm pārtikas 

produktu komplektus; 

4. Iekļaut bērnus brīvpusdienu sarakstā, 

konstatēts, ka lēmuma pieņemšanai par atlīdzības paaugstināšanu nepieciešamas 

izvērtēt Zilupes novada pašvaldības budžeta iespējas un iespējamo papildus izdevumu 

ietekmi uz citu sfēru finansēšanu, pamatojoties un likuma „par pašvaldībām” 14.panta 

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

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, 

A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada 

pašvaldības dome NOLEMJ:  

1.Atlikt biedrības piedāvājuma izskatīšanu līdz nākamajai domes sēdei. 

2. Uzdot finanšu nodaļai izvērtēt Zilupes novada pašvaldības budžeta iespējas 

veikt šo atlīdzības paaugstinājumu. 

 

18§ 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu Zilupes novada Zaļesjes pagasta un Lauderu 

pagasta teritorijās 

Ziņo V.VAĻDENS 

 

Sakarā ar to, ka zemes vienībām pēc Zilupes novada Zaļesjes pagasta un Lauderu 

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 – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, 

S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:  

 1. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0296 Zaļesje, 

Zaļesjes pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no koda 0702 (trīs, četru un piecu 



stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve) uz kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība). 

 2. Mainīt zemes vienībai 0,50 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 008 

0332 „Vizbulītes”, Zaļesje, Zaļesjes pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi 

nokodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā  darbība ir lauksaimniecība) uz 

kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve). 

 3. Mainīt zemes vienībai 0,101 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 008 

0012 „Menorka”, Zaļesje, Zaļesjes pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi nokodu 

0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā  darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601 

(individuālo dzīvojamo māju apbūve). 

 4. Noteikt zemes vienībai ar kopējo platību 1,60 ha un kadastra apzīmējumu 

6896 008 0080 „Ceļmalas”, Zaļesje, Zaļesjes pag., Zilupes nov. divus zemes 

lietošanas mērķus ar sekojošām platībām:  ar kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju 

apbūve) platība 0,50 ha un ar kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība) platība 1,10 ha saskaņā ar grafisko pielikumu. 

 5. Noteikt zemes vienībai ar kopējo platību 0,98 ha un kadastra apzīmējumu 

6896 008 0078 „Orlovka”, Zaļesje, Zaļesjes pag., Zilupes nov. divus zemes lietošanas 

mērķus ar sekojošām platībām:  ar kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve) 

platība 0,38 ha un ar kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība) platība 0,60 ha saskaņā ar grafisko pielikumu. 

 6. Mainīt zemes vienībai 0,50 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 008 

0076 „Pieceļi”, Zaļesje, Zaļesjes pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi nokodu 

0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā  darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601 

(individuālo dzīvojamo māju apbūve). 

 7. Noteikt zemes vienībai ar kopējo platību 0,659 ha un kadastra apzīmējumu 

6896 008 0028 „Vitas”, Zaļesje, Zaļesjes 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 0,299 ha saskaņā ar grafisko pielikumu. 

 8. Mainīt zemes vienībai 0,50 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 008 

0019 „Ezermala”, Zaļesje, Zaļesjes pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi nokodu 

0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā  darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601 

(individuālo dzīvojamo māju apbūve). 

 9. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0087 „Zaļesjes 

darbnīcas”, Zaļesje, Zaļesjes pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no koda 0101 

(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 1003 

(lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve). 

 10. Noteikt zemes vienībai ar kopējo platību 1,0 ha un kadastra apzīmējumu 

6896 008 0089 „Tūjas”, Zaļesje, Zaļesjes pag., Zilupes nov. divus zemes lietošanas 

mērķus ar sekojošām platībām:  ar kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve) 

platība 0,37 ha un ar kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība) platība 0,63 ha saskaņā ar grafisko pielikumu. 

 11. Noteikt zemes vienībai ar kopējo platību 1,1 ha un kadastra apzīmējumu 

6896 008 0088 „Mantojums”, Zaļesje, Zaļesjes pag., Zilupes nov. divus zemes 

lietošanas mērķus ar sekojošām platībām:  ar kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju 

apbūve) platība 0,52 ha un ar kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība) platība 0,58 ha saskaņā ar grafisko pielikumu. 

 12. Mainīt zemes vienībai 0,10 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 008 

0276 „Biznes”, Zaļesje, Zaļesjes pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi nokodu 



0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā  darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601 

(individuālo dzīvojamo māju apbūve). 

 13. Noteikt zemes vienībai ar kopējo platību 1,2 ha un kadastra apzīmējumu 

6896 008 0095 „Astra”, Zaļesje, Zaļesjes 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 0,81 ha saskaņā ar grafisko pielikumu. 

 14. Mainīt zemes vienībai 0,243 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 008 

0051 „Piekrastes”, Zaļesje, Zaļesjes pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi 

nokodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā  darbība ir lauksaimniecība) uz 

kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve). 

 15. Mainīt zemes vienībai 0,463 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 008 

0114 „Priedītes”, Zaļesje, Zaļesjes pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi nokodu 

0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā  darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0601 

(individuālo dzīvojamo māju apbūve). 

            16. Noteikt zemes vienībai ar kopējo platību 1,80 ha un kadastra apzīmējumu 

6864 002 0005 „Vārpa”, Lauderi, Lauderu 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 1,48 ha saskaņā ar grafisko pielikumu. 

 

19§ 

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 Zaļesjes 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 – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, 

S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:  

 1. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai  ar kadastra apzīmējumu 

6896 008 0231 Zaļesjes 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 ar kadastra apzīmējumu 6896 

008 0234 Zaļesjes pag., Zilupes nov. no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, zaļās 

zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā 

darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa). 

 3. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai 0,10 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 6896 008 0322 Zaļesjes 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 ar kadastra apzīmējumu 6896 

008 0130 „Duboviku kapsēta”, Zaļesjes pag., Zilupes nov. no koda 0101 (zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0907 (kapsētu 

teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematorijas apbūve). 

 5. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6864 

002 0168 „Pareizticīgo Baznīca”, Lauderu pag., Zilupes nov. no koda 0101 (zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0907 (kapsētu 

teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematorijas apbūve). 

 6. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai 0,20 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 6896 008 0282 Zaļesjes 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). 

 

20§ 

Par zemes vienību atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai 

Ziņo V.VAĻDENS 

 

1. 

Sakarā ar to, ka zemes vienība 0,24 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 

008 0231 Zaļesjes pag., Zilupes nov. pēc Zilupes novada Zaļesjes 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.
1
panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras 

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

un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas 

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

celtniecībai vai pašvaldības funkciju īstenošanai  

            Pamatojoties uz Latvijas Republikas 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.
1
panta otrās daļas 5.punktu, atklāti 

balsojot: PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, 

A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības 

dome NOLEMJ:  

           1. Atzīt, ka zemes vienība 0,24 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 008 

0231 (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) Zaļesjes pag., Zilupes nov. ir 

piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai. 

           2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju ievadīt Zilupes 

novada Zaļesjes pagasta Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā 

zemes vienību kā atsevišķu nekustāmo īpašumu. 

 

2. 

Sakarā ar to, ka zemes vienība 0,30 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 

008 0234 Zaļesjes pag., Zilupes nov. pēc Zilupes novada Zaļesjes 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.
1
panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras 

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

un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas 

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

celtniecībai vai pašvaldības funkciju īstenošanai  

            Pamatojoties uz Latvijas Republikas 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.
1
panta otrās daļas 5.punktu, atklāti 

balsojot: PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, 

A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības 

dome NOLEMJ:  

           1. Atzīt, ka zemes vienība 0,30 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 008 

0234 (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) Zaļesjes pag., Zilupes nov. ir 

piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai. 

           2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju ievadīt Zilupes 

novada Zaļesjes pagasta Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā 

zemes vienību kā atsevišķu nekustāmo īpašumu. 

 

3. 

Sakarā ar to, ka zemes vienība 0,10 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 

008 0322 Zaļesjes pag., Zilupes nov. pēc Zilupes novada Zaļesjes 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.
1
panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras 

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

un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas 

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

celtniecībai vai pašvaldības funkciju īstenošanai  

            Pamatojoties uz Latvijas Republikas 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.
1
panta otrās daļas 5.punktu, atklāti 

balsojot: PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, 

A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības 

dome NOLEMJ:  

           1. Atzīt, ka zemes vienība 0,10 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 008 

0322 (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) Zaļesjes pag., Zilupes nov. ir 

piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai. 

           2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju ievadīt Zilupes 

novada Zaļesjes pagasta Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā 

zemes vienību kā atsevišķu nekustāmo īpašumu. 

 

4. 

Sakarā ar to, ka zemes vienība 0,30 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 

008 0130 „Duboviku kapsēta”, Zaļesjes pag., Zilupes nov. pēc Zilupes novada 

Zaļesjes 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 

kapsētu teritorija, 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.
1
panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras 

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

un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas 

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

celtniecībai vai pašvaldības funkciju īstenošanai  

            Pamatojoties uz Latvijas Republikas 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.
1
panta otrās daļas 5.punktu, atklāti 

balsojot: PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, 

A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības 

dome NOLEMJ:  

           1. Atzīt, ka zemes vienība 0,30 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 008 

0130 (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) „Duboviku kapsēta”, Zaļesjes 

pag., Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai. 

           2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju ievadīt Zilupes 

novada Zaļesjes pagasta Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā 

zemes vienību kā atsevišķu nekustāmo īpašumu. 

 

5. 

Sakarā ar to, ka zemes vienība 0,20 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 

008 0282 Zaļesjes pag., Zilupes nov. pēc Zilupes novada Zaļesjes 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.
1
panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras 



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

un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas 

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

celtniecībai vai pašvaldības funkciju īstenošanai  

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

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

valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

4.
1
panta otrās daļas 5.punktu, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, 

V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:  

           1. Atzīt, ka zemes vienība 0,20 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 008 

0282 (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) Zaļesjes pag., Zilupes nov. ir 

piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai. 

           2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju ievadīt Zilupes 

novada Zaļesjes pagasta Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā 

zemes vienību kā atsevišķu nekustāmo īpašumu. 

 

21§ 

Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0405 Domes iela, Zilupe, Zilupes 

novads sadalīšanu divās zemes vienībās un adreses piešķiršanu 

Ziņo V.VAĻDENS 

 

Sakarā ar to, ka uz zemes vienības 15 328 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 

003 0405 Domes iela, Zilupe, Zilupes nov., kura ir piekrītoša Zilupes novada 

pašvaldībai, ielas nobrauktuves starp zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6817 

003 0244 un 6817 003 0241 ir uzbūvēta sporta laukuma daļa, ir nepieciešams sadalīt 

divās atsevišķās zemes vienībās un atdalītai zemes vienībai piešķirt adresi un noteikt 

zemes lietošanas mērķi. 

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

pirmās daļas 27.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, Ministru kabineta 

2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 

9.1.punktu, Zilupes novada Zilupes pilsētas plānotā (atļautā) teritorijas plānojuma 

2013.-2025.gadam, kas apstiprināts 2013.gada 24.maijā Zilupes novada domes sēdē ar 

lēmumu (protokols Nr.5.3.&), atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, 

V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:  

         Sadalīt zemes gabalu 15 328 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0405 (īpašuma kadastra numurs 6817 003 0425) Domes iela, Zilupe, Zilupes nov. 

divās zemes vienībās: 

   1. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0405 atdalītajai 

apbūvētai zemes vienībai 2000 kv.m platībā (grafiskais pielikums Nr.1) : 

   1.1.piešķirt zemes vienībai un ar to funkcionāli saistītai ēkām un būvēm adresi 

Baznīcas iela 17A, Zilupe, Zilupes nov.,  

   1.2.piešķirt apbūvētai zemes vienībai zemes lietošanas mērķi ar kodu 0503 – 

sportam un atpūtai aprīkotas dabas teritorijas.  



         2. Paliekošā zemes vienības platība 13 328 kv.m ar īpašuma nosaukumu 

“Domes iela”, Zilupe, Zilupes nov. un zemes lietošanas mērķi ar koda 1101 – zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā: 

         3. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt izmaiņas 

Zilupes novada Zilupes pilsētas kadastra kartē un Nekustāmā īpašuma valsts kadastra 

informāciju sistēmā, ievadot jaunizveidoto zemes vienību ar jaunu kadastra numuru 

kā atsevišķu īpašumu. 

 

22§ 

Par grozījumiem Zilupes novada domes sēdes 2013.gada 27.augusta lēmuma 

(protokols Nr.7, 11§) „Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam 

un adreses piešķiršanu zemes vienībai un ar to funkcionāli saistītām ēkām” 1.punkta 

otrā apakšpunktā 

Ziņo V.VAĻDENS: 

 

Ar Zilupes novada domes sēdes 2013.gada 27.augusta lēmuma (protokols Nr.7.11.§) 

„Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam un adreses piešķiršanu 

zemes vienībai un ar to funkcionāli saistītām ēkām” 1.punkta otrā apakšpunktā tika 

piešķirta zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 007 0121 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adrese „Sētiņa”, Bondari, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. Sakarā ar to, ka 

VARIS zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 007 0121 ir ievadīta adrese 

„Illarioni”, Bondari, Zaļesjes pag., Zilupes nov. ir grozīt Zilupes novada domes sēdes 

2013.gada 27.augusta lēmuma (protokols Nr.7.11.§) „Par īpašuma nosaukuma 

piešķiršanu nekustamam īpašumam un adreses piešķiršanu zemes vienībai un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām” 1.punkta otro apakšpunktu. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 

pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 6 

deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, 

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

NOLEMJ:  

 Grozīt Zilupes novada domes sēdes 2013.gada 27.augusta lēmuma (protokols 

Nr.7.11.§) „Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam un adreses 

piešķiršanu zemes vienībai un ar to funkcionāli saistītām ēkām” 1.punkta otro 

apakšpunktu, un izteikt šādā redakcijā: 

            „2. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 007 0121 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi no „Illarioni”, Bondari, Zaļesjes pag., Zilupes nov. 

uz adresi „Sētiņa”, Bondari, Zaļesjes pag., Zilupes nov..” 

 

23§ 

Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu 

 

Ziņo V.VAĻDENS 

  

1. 

            Izskatot Zemnieku saimniecības „PURVMAĻI”, juridiskā adrese Šuškova, 

Pasienes pag., Zilupes nov., 30.09.2013.g. iesniegumu, reģ. 01.10.2013. ar Nr.368, 

par neapbūvētu zemes gabalu 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 007 0265 

un 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 007 0134 Pasienes pag., Zilupes nov. 

piešķiršanu nomā, tika konstatēts, ka:. 



             Zemes vienības 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 007 0265 un 0,8 

ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 007 0134 Pasienes pag., Zilupes nov. ir 

ieskaitītas 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. 

             Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par 

publiskas personas zemes nomu” trešās nodaļas 18.3.punkts nosaka, ka neapbūvēta 

zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta 

otrajā daļā minētais lēmums par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī 

tad, kad neapbūvēta zemesgabala iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala 

iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes 

kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos 

noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas maksas apmēru, 

izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti, 

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

% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.          

             Pamatojoties uz Latvijas Republikas 2009.gada 1.janvāra likuma 

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

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

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

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

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

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

balsojot: PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, 

A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības 

dome NOLEMJ:  

             1. Piešķirt Zemnieku saimniecībai „PURVMAĻI”, reģistrācijas numurs 

46801004062, nomā zemes vienības 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 007 

0265 un 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 007 0134 Pasienes pag., Zilupes 

nov. no 2013.gada 1.novembra līdz 2015.gada 31.oktobrim bez apbūves tiesībām. 

             2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Zemnieku saimniecību „PURVMAĻI”, 

reģistrācijas numurs 46801004062, par zemes vienībām 0,3 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 6884 007 0265 un 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 007 0134 

Pasienes 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. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=111962
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             5. Uzdot Zilupes novada pašvaldības atbildīgai amatpersonai sagatavot zemes 

nomas līgumu. 

             6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja 

vietniekam V.Vaļdenam. 

2. 

             Izskatot Valerija Avdejenoka dzīvo XXXXX, Pasienes pag., Zilupes nov., 

14.10.2013.g. iesniegumu, reģ. 15.10.2013. ar Nr.375, par zemes gabala daļas 0,12 ha 

platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 007 0508 Pasienes pag., 

Zilupes nov. piešķiršanu nomā. 

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.
1
panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras 

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

un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas 

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

celtniecībai vai pašvaldības funkciju īstenošanai.  

             Zemes vienība 0,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 007 0508 Pasienes 

pag., Zilupes nov. ar Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 24.aprīļa lēmuma 

(protokols Nr.6.18.&) 43.punktu ir atzīta par piekrītošu Zilupes novada pašvaldībai. 

             Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par 

publiskas personas zemes nomu” trešās nodaļas 18.3.punkts nosaka, ka neapbūvēta 

zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta 

otrajā daļā minētais lēmums par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī 

tad, kad neapbūvēta zemesgabala iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala 

iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes 

kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos 

noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas maksas apmēru, 

izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti, 

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

% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.    

             Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem 

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

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

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

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, 

A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada 

pašvaldības dome NOLEMJ:  

             1. Piešķirt Valerijam Avdejenokam, personas kods XXXXX, nomā zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 007 0508 nošķirto daļu 0,12 ha platībā augļu 

dārzam Pasienes pag., Zilupes nov. no 2013.gada 1.novembra līdz 2018.gada 

31.oktobrim bez apbūves tiesībām. 
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             2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Valeriju Avdejenoku, personas kods 

XXXXX, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 007 0508 nošķirto daļu 

0,12 ha platībā Pasienes pag., Zilupes nov. uz 5 gadiem. 

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

             4. Uzdot Zilupes novada pašvaldības atbildīgai personai sagatavot zemes 

nomas līgumu. 

             5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja 

vietniekam V.Vaļdenam. 

 

3. 

             Izskatot Ilonas Perehoževas, dzīvo XXXXX, Zilupe, Zilupes nov., 

14.10.2013.g. iesniegumu, reģ. 15.10.2013. ar Nr.376, par zemes gabala daļas 1400 

kv.m platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0271 Pumpuru ielā 

1A, Zilupe, Zilupes nov. piešķiršanu nomā. 

             Zemes vienība 5600 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0271 

Pumpuru ielā 1A, Zilupe, Zilupes nov. ar Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 

23.februāta lēmuma (protokols Nr.3.23.&) 40.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 un 

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

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

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, 

A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada 

pašvaldības dome NOLEMJ:  

             1. Piešķirt Ilonai Perehoževai, personas kods XXXXX, nomā zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0271 nošķirto daļu 1400 kv.m platībā augļu dārzam 

Pumpuru ielā 1A, Zilupe, Zilupes nov. no 2013.gada 1.novembra līdz 2015.gada 

31.oktobrim bez apbūves tiesībām. 

             2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Ilonu Perehoževu, personas kods 

XXXXX, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0271 nošķirto daļu 

1400 kv.m platībā Pumpuru ielā 1A, 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 atbildīgai personai sagatavot zemes 

nomas līgumu. 

             6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja 

vietniekam V.Vaļdenam. 

 

24§ 

Par adrešu piešķiršanu dzīvokļu telpu grupām Zilupes novada Zaļesjes pagastā 

 

Ziņo V.VAĻDENS 

 

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

4.punktu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra 

noteikumi Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti balsojot: PAR – 6 

deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, 

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

NOLEMJ:  

             1. Piešķirt dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 6896 004 0009 001 

001 adresi „Kosmoss”-1, Surbeļi, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

             2. Piešķirt dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 6896 004 0009 001 

002 adresi „Kosmoss”-2, Surbeļi, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

             3. Piešķirt dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 6896 004 0009 001 

003 adresi „Kosmoss”-3, Surbeļi, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

             4. Piešķirt dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 6896 004 0009 001 

004 adresi „Kosmoss”-4, Surbeļi, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

             5. Piešķirt dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 6896 004 0009 001 

005 adresi „Kosmoss”-5, Surbeļi, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

             6. Piešķirt dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 6896 004 0009 001 

006 adresi „Kosmoss”-6, Surbeļi, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

             7. Piešķirt dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 6896 004 0009 001 

007 adresi „Kosmoss”-7, Surbeļi, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

             8. Piešķirt dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 6896 004 0009 001 

008 adresi „Kosmoss”-8, Surbeļi, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

 

 

25§ 

Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam, kā arī adreses 

piešķiršanu zemes vienībai un ēkām. 

Ziņo O.AGAFONOVS 

 

1. 

            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 Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra 

noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 9.1.punktu, atklāti balsojot: 

PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, 

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

NOLEMJ:  



           1. Piešķirt nekustamam īpašumam, kuras sastāvā zemes vienība 3,7 ha platībā 

ar kadastra apzīmējumu 6896 004 0009, īpašuma nosaukumu „Kosmoss”, Zaļesjes 

pag., Zilupes nov.. 

           2. Piešķirt zemes vienībai 3,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 004 

0009 un ar to funkcionāli saistītām ēkām adresi „Kosmoss”, Surbeļi, Zaļesjes pag., 

Zilupes nov. 

 

2. 

Izskatot Sanda Šleija, dzīvo XXXXX, Lauderu pag., Zilupes nov., 

23.10.2013.g. iesniegumu, reģ. 23.10.2013. ar Nr.391, par adreses piešķiršanu 

dzīvojamai mājai „Dravas māja”, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov., kura atrodas uz 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6864 002 0126 „Pjaterņi”, Lauderi, Lauderu 

pag., Zilupes nov..    

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

pirmās daļas 4.punktu, dzīvojamās mājas tehnisko projektu un Ministru kabineta 

2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 

9.1.punktu, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, 

S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:  

      Piešķirt Sandim Šleija, personas kods XXXXX, piederošai dzīvojamai mājai 

adresi „Dravas māja”, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov., kura atrodas uz zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6864 002 0126 „Pjaterņi”, Lauderi, Lauderu pag., 

Zilupes nov.. 

 

26§ 

Par ikgadēja apmaksājamā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Oļegam 

Agafonovam 

 

Ziņo V.VAĻDENS 

 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja jautājumu par ikgadējo 

apmaksājamo atvaļinājumu piešķiršanu Zilupes novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājam Oļegam Agafonovam. 

Pamatojoties uz Darba likuma 149.panta pirmo daļu, 150.panta pirmo un otru 

daļu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 

41.panta pirmo daļu, kā arī uz 2011.gada 25.novembra apstiprinātu Zilupes novada 

pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju Nolikuma 3.3., 3.4.punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, 

A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, balsošanā nepiedalās 

O.Agafonovs - pamats likuma ”Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā “ 11.panta pirmā daļa, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:  

1. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Oļegam 

Agafonovam ikgadējo apmaksājamo atvaļinājumu no 04.11.2013. līdz 02.12.2013., uz 

četrām kalendārām nedēļām par nostrādāto laika periodu no 01.04.2012. līdz 

31.03.2013. 

2. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Oļegam 

Agafonovam vienlaicīgi ar atvaļinājuma naudu atvaļinājuma pabalstu 50 (piecdesmit) 

procentu apmērā no mēnešalgas. 

3. Novada domes priekšsēdētāja Oļega Agafonova atvaļinājuma laikā viņu 

aizvieto novada domes priekšsēdētāja vietnieks Vitālijs Vaļdens. 



 

27§ 
Par Zilupes novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam izstrādes 

uzsākšanu 

Ziņo V.VAĻDENS 

 

Zilupes novada pašvaldībai savas turpmākās darbības plānošanai jāizstrādā 

ilgtspējīgās plānošanas stratēģiju. 

Pamatojoties uz Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu, 

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 20. un 21.. pantus, Ministru kabineta 

25.08.2009. noteikumi Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas 

procesā”, kā arī likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  

atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (O.Agafonovs, S.Voitkeviča, A.Peličeva, 

A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, balsošanā nepiedalās 

V.Vaļdens - pamats likuma ”Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā “ 11.panta pirmā daļa, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:  

1. Uzsākt Zilupes novada  ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi 2013.- 2030. 

gadam.  

2. Par Zilupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.- 2030. gadam izstrādes 

vadītāju apstiprināt Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku 

Vitāliju Vaļdenu. 

3. Apstiprināt darba uzdevumu un darba izstrādes termiņus Zilupes novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2013.- 2030. gadam (Pielikumā);  

4. Paziņojumu par Zilupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes 

uzsākšanu publicēt pašvaldības mājas lapā www.zilupe.lv un informatīvajā izdevumā. 

5. Lēmumu par Zilupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu 

nosūtīt Latgales plānošanas reģionam.  

 

28§ 

Par projekta īstenošanu 

Ziņo V.VAĻDENS 

 

Zilupes novada pašvaldībai ir iespēja pieteikties Vides un reģionālās attīstības 

ministrijas organizētā KPFI atklātā konkursa projektā „Siltumnīcefektgāzu emisiju 

samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojumu infrastruktūrā” projektā 

„Energoefektīgu gaismekļu uzstādīšana Zilupes pilsētā” ar pašvaldības 

līdzfinansējumu LVL 25 047,00 attiecināmo izmaksu segšanai, kopējā projektam 

piešķiramā summa LVL 83 490,00. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 

21.panta pirmās daļas 23.punktu,  

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, 

A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada 

pašvaldības dome NOLEMJ:  

1. Iesnigt pieteikumu projektam „Energoefektīgu gaismekļu uzstādīšana Zilupes 

pilsētā”, un veikt pasākumus projekta īstenošanai.  

2.  Līdzfinansēt projektu „Energoefektīgu gaismekļu uzstādīšana Zilupes pilsētā” 

piešķirot līdzekļus no pašvaldības budžeta attiecināmo izmaksu segšanai LVL 25 

047,00. 

 



29§ 

Par atbalstu projektam „Tirgus laukuma labiekārtošana Zilupē” 

Ziņo O.AGAFONOVS 

 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja jautājumu par atbalstu projektam „Tirgus 

laukuma labiekārtošana Zilupē”. 

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 

21.panta pirmās daļas 23.punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, 

A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada 

pašvaldības dome NOLEMJ:  

           1.Atbalstīt Zilupes novada pašvaldības projektu " Tirgus laukuma 

labiekārtošana Zilupē " iesniegšanai atklātu projektu iesniegumu konkursā Lauku 

attīstības programmas 413.pasākuma ietvaros “Lauku ekonomikas dažādošana un 

dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. 

Projekta attiecināmās izmaksas LVL  7000.00. 

 2. Ja tiks atbalstīts projekts, līdzfinansējumu 10 % apmērā no attiecināmām 

izmaksām un projekta neattiecināmās izmaksas  (PVN) segt no Zilupes novada 

pašvaldības budžeta. 

 3. Projekta finansējumu norādīt naudas izteiksmē pēc iepirkuma procedūras 

veikšanas. 

30§ 

Par atbalstu projektam „Norāžu zīmju uzstādīšana, veicot labiekārtošanu 

Zilupes pilsētā” 

Ziņo O.AGAFONOVS 

 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja jautājumu par atbalstu projektam „Norāžu 

zīmju uzstādīšana, veicot labiekārtošanu Zilupes pilsētā”. 

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 

21.panta pirmās daļas 23.punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, 

A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada 

pašvaldības dome NOLEMJ:  

           1.Atbalstīt Zilupes novada pašvaldības projektu "Norāžu zīmju uzstādīšana 

veicot labiekārtošanu Zilupes pilsētā "iesniegšanai atklātu projektu iesniegumu 

konkursā Lauku attīstības programmas 413.pasākuma ietvaros “Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 

teritorijā”. Projekta attiecināmās izmaksas LVL  7000.00. 

 2. Ja tiks atbalstīts projekts, līdzfinansējumu 10 % apmērā no attiecināmām 

izmaksām un projekta neattiecināmās izmaksas  (PVN) segt no Zilupes novada 

pašvaldības budžeta. 

 3. Projekta finansējumu norādīt naudas izteiksmē pēc iepirkuma procedūras 

veikšanas. 
 

 

 



Domes sēde slēgta plkst.15.00 

 

Sēdi vadīja: O.Agafonovs 

 

Protokolēja:  J.Voitkeviča 

 

 

 

 

 

 


