ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas Nr.90000017383, Raiņa iela 13, Zilupe, LV – 5751, tālrunis: 65707311,
fakss: 65707315, e-pasts: dome@zilupe.lv

Zilupē

2014. gada 30.oktobrī

protokols Nr.13

Sēde sasaukta plkst. 13.00.
Sēdi atklāj plkst. 13.10.
V.Vaļdens atklāj domes sēdi, iepazīstina ar sēdes darba kārtību.
Darba kārtība:
1. Pārskats par veikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu no 25.09.2014. – 30.10.2014.
2. SIA Bidrija iesniegtā iesnieguma izskatīšana.
3. SIA ZILUPES LTD iesniegtā iesnieguma izskatīšana.
4. Par reklāmas izkārtnes saskaņošanu un izvietošanas atļaujas izsniegšanu Zilupes novadā.
5. Par telpu nomu.
6. Par Zilupes novada domes lēmuma atcelšanu.
7. Par Stacijas ielas 12, Zilupe, iedzīvotāju iesnieguma izskatīšanu.
8. Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības 29.07.2014. lēmumā (protokols Nr.9, 15.§)
„Par zemes vienības atdalīšanu no nekustāmā īpašuma un īpašuma nosaukuma piešķiršanu”.
9. Par platību apstiprināšanu Zilupes novada pašvaldībai valdījumā esošām zemes vienībām.
10. Par nekustamā īpašuma „Agneses” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 004
0015 sadalīšanu.
11. Par nekustamā īpašuma „Robežmājas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6896 003
0004 sadalīšanu.
12. Par nekustamā īpašuma „Robežmājas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6896 003
0004 sadalīšanu.
13. Par nekustamā īpašuma „Bērzupes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 009
0030 sadalīšanu.
14. Par Zilupes novada domes 2003.gada 21.maija sēdes lēmuma (protokols Nr.6. 9.&) „Par
zemes pārreģistrēšanu” un Zilupes novada domes 2006.gada 23.februāra sēdes lēmuma
(protokols Nr.3. 12&) „Par zemes pārreģistrēšanu” atcelšanu.
15. Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
16. Par degvielas patēriņa normām.
Sēdi vada – Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Vitālijs VAĻDENS
Protokolē – sekretāre Jeļena Voitkeviča
Piedalās –
Deputāti: Anna Peličeva, Alla Čekstere, Leonīds Osipovs, Nikolajs Jefimovs, Gunārs Smuļko,
Taisa Semjonova, Sergejs Fenčenko
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Domes juriste
Sniedze IRBE

Galvenā grāmatvede
Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja
Pasienes pagasta pārvaldes vadītāja
Zemes lietu speciāliste
Zemes lietu speciālists
Saimniecības vadītāja
Izglītības darba speciāliste
SIA Zilupes LTD valdes loceklis
Nepiedalās:

Jana BONDARENKO
Vija KUDRJAŠOVA
Skaidrīte MARČENOKA
Marija MEIKŠĀNE
Vilhelms KUŠNERS
Biruta ČEBOTARE
Jeļena VELIGURSKA
Valērijs FITISOVS

Sēdes vadītājs Vitālijs Vaļdens piedāvā balsot par domes sēdes darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Vaļdens, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs,
N.Jefimovs, G.Smuļko, T.Semjonova, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība apstiprināta. Domes sēdes darba kārtībā 16
jautājumi.
1.§
Pārskats par veikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu no 25.09.2014. –
30.10.2014.
Ziņo: V.VAĻDENS
Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Vaļdens,
A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, G.Smuļko, T.Semjonova, S.Fenčenko),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ:
Pieņemt zināšanai domes priekšsēdētāja vietnieka V.Vaļdena pārskatu par veikto
darbu un Zilupes novada pašvaldības domes lēmumu izpildes gaitu no 25.09.2014. –
30.10.2014.
2.§
SIA Bidrija iesniegtā iesnieguma izskatīšana
Ziņo: V.VAĻDENS
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja SIA Bidrija 2014. gada 24. oktobrī
iesniegto iesniegumu (Reģ. Nr.1988) par dzeramā ūdens kvalitāti. Sakarā ar dzeramā ūdens
kvalitātes neatbilstību SIA Bidrija lūdz novada attīstības programmā paredzēt dzeramā ūdens
kvalitātes uzlabošanu Lauderu pagasta Lauderu ciemā, iekļaujot Lauderu ūdens apgādes
sistēmu ūdenssaimniecības attīstības projektos un realizējot tos. 2015.gadā dzeramā ūdens
kvalitātei ūdensapgādes sistēmās jābūt atbilstoši Padomes direktīvas 98/83 EK „Par dzeramās
ūdens kvalitāti” prasībām. Ieguldījumus Lauderu ciema ūdens apgādes sistēmas uzlabošanā
SIA Bidrija lūdz iekļaut statūtu fondā.
Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu” 3. pantu, kas nosaka, ka pašvaldības rīcībai ar finanšu līdzekļiem
jābūt maksimāli lietderīgai, un pamatojoties uz Finanšu komitejas ieteikumu, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Vaļdens, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs,
G.Smuļko, T.Semjonova, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
dome NOLEMJ:
1. Paredzēt dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanu Lauderu pagasta Lauderu ciemā
2015.gadā.
2. Ieguldījumus Lauderu ciema ūdens apgādes sistēmas uzlabošanā iekļaut statūtu
fondā.

3.§
SIA “ZILUPES LTD” iesniegtā iesnieguma izskatīšana
Ziņo: O.AGAFONOVS
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja SIA “ZILUPES LTD” reģ. Nr.
46803003381, juridiskā adrese: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751 (turpmāk –
kapitālsabiedrība) 2014. gada 30. oktobrī iesniegto iesniegumu (Reģ. Nr.332) ar lūgumu
izmaksāt avansu SIA “ZILUPES LTD” EUR 3000,00 (trīs tūkstoši euro un nulle centi)
apmērā pārskaitot uz SIA “ZILUPES LTD” kontu, tehniskā sāls iegādei ielu kaisīšanai un
palielināt SIA “ZILUPES LTD” pamatkapitālu par 12 000,00 (divpadsmit tūkstošiem euro un
nulle centiem) traktora MTZ-820 piekabes un riepu iegādei, izdarot naudas pārskaitījumu uz
SIA “ZILUPES LTD” kontu.
Saskaņā ar Komerclikuma 196. panta trešo daļu “Ja tiek pieņemts lēmums par
pamatkapitāla izmaiņām, vienlaikus izdarāmi attiecīgi grozījumi statūtos”, pamatojoties uz
likuma “Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.
pantu, kas nosaka, ka pašvaldības rīcībai ar finanšu līdzekļiem jābūt maksimāli lietderīgai, un
pamatojoties uz likumu “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 11.
panta pirmo daļu, 42. pantu, 43. panta pirmās daļas pirmo punktu un otro daļu, un 48. panta
pirmās daļas 7. punktu un 9. punktu, Komerclikuma 198. pantu, likuma “Par pašvaldībām”
14. panta pirmās daļas 1. punktu, 21. pantu un Finanšu komitejas ieteikumu, atklāti balsojot:
PAR – 8 deputāti (V.Vaļdens, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, G.Smuļko,
T.Semjonova, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada dome
NOLEMJ:
Izmaksāt avansu SIA “ZILUPES LTD” EUR 3000,00 (trīs tūkstoši euro un nulle
centi) apmērā pārskaitot uz SIA “ZILUPES LTD” kontu, tehniskā sāls iegādei ielu kaisīšanai.
1. Palielināt SIA “ZILUPES LTD” reģ. Nr.46803003381, juridiskā adrese: Raiņa iela
13, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751 pamatkapitālu par 12 000,00 (divpadsmit
tūkstošiem euro un nulle centiem) piekabes un traktora MTZ-820 riepu iegādei
palielinot Zilupes novada pašvaldības kapitāla daļas uzņēmumā par 12 000 daļām.
2. Nosūtīt SIA “ZILUPES LTD” domes lēmumu, lai veiktu izmaiņas statūtos, un,
saskaņā ar attiecīgu paziņojumu komercreģistra iestādei. Paziņojumam pievieno
dalībnieku sapulces protokola izrakstu.
4.§
Par reklāmas izkārtnes saskaņošanu un izvietošanas atļaujas izsniegšanu Zilupes
novadā
Ziņo V.VAĻDENS
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja SIA Magnum NT, reģ. Nr.4000331639,
juridiskā adrese: A.Briāna ielā 9, Rīga, LV-1001, 21.10.2014. reģistrēto iesniegumu par
izkārtņu izvietošanu Lauderu un Zilupes pasta nodaļās.
Pamatojoties uz domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītiem apstākļiem:
1) 21.10.2014. ir saņemts SIA Magnum NT, reģ. Nr.4000331639 iesniegums par vizuālas
reklāmas izvietošanu Zilupes novada pasta ēkās - Partizāņu iela 5, Zilupe, Zilupes nov.
LV-5751 un Lauderu pasta nodaļā, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov., LV-5722.
2) saskaņā ar Zilupes novada saistošajiem noteikumiem Nr.3 ,,Nodeva par reklāmas
materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās
vietās Zilupes novada administratīvajā teritorijā par šādu izvietošanu ir paredzēta
nodeva 2,85 EUR apmērā par vienu izkārtni A3 formāta lapas izmēru.

3) ar 2014.gada 20.oktobra iesniegumu ir apliecināts kā izkārtnes izvietošana ir saskaņota
ar ēkas īpašnieku un uz šo darbību nav citu pretendentu;
un pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.402 no 11.06.2005. ,, Noteikumi par
reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā
saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana’’ un MK noteikumiem
Nr.732 no 02.11.2012. ,,Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās
vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu’’, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(V.Vaļdens, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, G.Smuļko, T.Semjonova,
S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ:
Atļaut SIA Magnum NT, reģ. Nr.4000331639, juridiskā adrese: A.Briāna ielā 9, Rīga,
LV-1001, izvietot vizuālas reklāmas uz Zilupes novada pasta ēkās - Partizāņu iela 5, Zilupe,
Zilupes nov. LV-5751 un Lauderu pasta nodaļā, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov., LV5722 saskaņā ar 2014.gada 20.oktobra iesniegumu.
5.§
Par telpu nomu
Ziņo V.VAĻDENS
Zilupes novada pašvaldības dome 21.10.2014. saņēma Vārds Uzvārds, personas kods,
dzīvesvietas adrese: Adrese, iesniegto iesniegumu (turpmāk – iesniegums). Vārds Uzvārds
iesniegumā lūdz Zilupes novada pašvaldību iznomāt telpas pēc adreses: Zaļesjes c., Zaļesjes
pag., Zilupes nov., LV-5705, lietotu apģērbu tirdzniecībai. Vārds Uzvārds iesniegumā nav
norādījusi termiņu uz kuru vēlas slēgt nomas līgumu. Likuma “Par valsts un pašvaldību
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6.1 panta pirmā daļa nosaka, ka, ja
likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, un nekustamā īpašuma nomas
līgumu – uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem.
Izvērtējot Zilupes novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatēts nekustamais
īpašums ar kadastra numuru 6896 008 0079 001, pēc adreses: Zaļesjes c., Zaļesjes pag.,
Zilupes nov., LV-5705, ar kopējo platību 80m2.
Saskaņā ar 2010. gada 12 maija Ministru kabineta noteikumu Nr.440 “Noteikumi par
tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”
(turpmāk – noteikumi) 2. punkta 2.5. apakšpunktu, tirdzniecības dalībnieks – šo noteikumu
izpratnē juridiskā vai fiziskā persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību un pārdod preces,
un fiziskā persona, kura pārdod šo noteikumu 7. punktā minētās preces. Noteikumu 2. punkta
2.2. apakšpunkts nosaka, ka pastāvīga tirdzniecības vieta – pastāvīgai un sistemātiskai
tirdzniecībai iekārtota tirdzniecības vieta, kas reģistrēta nodokļus un nodevas reglamentējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Lietotu apģērbu tirdzniecība neattiecas uz noteikumu 7.
punktu, līdz ar to, lai Vārds Uzvārds būtu tiesīga pārdot lietotus apģērbus Vārds Uzvārds
jāreģistrē saimnieciskā darbība.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 2010.
gada 12. maija Ministru kabineta noteikumu Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem,
kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 2. punkta 2.5.
apakšpunktu, 7. punktu, 2.punkta 2.2. apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(V.Vaļdens, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, G.Smuļko, T.Semjonova,
S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ:
Atlikt jautājuma izskatīšanu par telpu iznomāšanu pēc adreses Zaļesjes c., Zaļesjes
pag., Zilupes nov., LV-5705, uz laiku līdz Vārds Uzvārds personas kods, dzīvesvietas adrese:
Adrese iesniegs Zilupes novada pašvaldības domei atbilstošus dokumentus Latvijas
Republikas normatīvo aktu prasībām.

6.§
Par Zilupes novada domes lēmuma atcelšanu
Ziņo V.VAĻDENS
Zilupes novada pašvaldība izskatīja Vārds Uzvārds personas kods, dzīvesvietas
adrese: Adrese, 25.09.2014. iesniegto iesniegumu (turpmāk – iesniegums) ar lūgumu atcelt
Zilupes novada pašvaldības domes 2013. gada 31. janvāra lēmumu (protokols Nr.1, 23
paragrāfs) “Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīdus
kārtībā no Vārds Uzvārds”. Savu lūgumu Vārds Uzvārds pamato ar to, ka 2012. gada 05.
aprīlī pārdevusi nekustamo īpašumu – zemi “Tālmeži”, Lauderu pagasts, Zilupes novads,
kadastra numurs 6864 006 0143 (turpmāk – nekustamais īpašums) sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību “Latgales mežs”, reģistrācijas numurs 42403009255 (turpmāk – SIA “Latgales
mežs”). Saskaņā ar zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Elīnas Voilikas 08.08.2012. lēmumu,
žurnāls Nr.300003276133, SIA “Latgales mežs” nostiprinājis tiesības uz nekustamo īpašumu.
Vārds Uzvārds iesniegumā norāda, ka ir veikusi nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu pilnā
apmērā līdz 2012. gada 31. decembrim.
Izvērtējot Zilupes novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos
apstākļus un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otras daļas 3. punktu, 21.
panta pirmās daļas 27. punktu un Civilprocesa likuma 563. panta pirmās daļas 5. punktu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Vaļdens, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs,
N.Jefimovs, G.Smuļko, T.Semjonova, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada dome NOLEMJ:
Atcelt Zilupes novada pašvaldības domes 2013. gada 31. janvāra lēmumu (protokols
Nr.1, 23 paragrāfs) “Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu
bezstrīdus kārtībā no Vārds Uzvārds”.
7.§
Iedzīvotāju iesnieguma izskatīšana par aizliedzošās ceļa zīmes “Kravas automobiļiem
braukt aizliegts” uzstādīšanu
Ziņo V.VAĻDENS
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja 29.10.2014. iedzīvotāju iesniegto
iesniegumu (reģ. Nr.331) dzīvojošu pēc adreses: Stacijas ielas 12, Zilupe, Zilupes novads,
LV-5751 ar lūgumu uzstādīt blakus mājai Stacijas ielā 12, Zilupē, Zilupes novads, LV-5751
aizliedzošo ceļa zīmi “Kravas automobiļiem braukt aizliegts”, jo kravu automobiļi apgrūtina
mājas iedzīvotājiem un valsts dienestiem (ātrā medicīniskā palīdzība un u.c.), piebraukšanu
pie ieejas durvīm, kā rezultātā asfalta ceļa segums tiek bojāts.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Vaļdens, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs,
N.Jefimovs, G.Smuļko, T.Semjonova, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada dome NOLEMJ:
Uzdod Zilupes novada pašvaldības izpilddirektorei Ainai Borsukai sazināties ar
VAS Latvijas Valsts ceļi ar mērķi uzstādīt aizliedzošo ceļa zīmi “Kravas
automobiļiem braukt aizliegts” ne tikai Stacijas ielā, Zilupe, Zilupes novads, LV5751, bet visā Zilupes pilsētā vietās, kur tas nepieciešams.

8.§
Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības 29.07.2014. lēmumā (protokols Nr.9, 15.§)
„Par zemes vienības atdalīšanu no nekustāmā īpašuma un īpašuma nosaukuma
piešķiršanu”
Ziņo V.VAĻDENS
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja jautājumu par grozījumiem Zilupes novada
pašvaldības 29.07.2014. lēmumā (protokols Nr.9, 15.§) „Par zemes vienības atdalīšanu no
nekustāmā īpašuma un īpašuma nosaukuma piešķiršanu”.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Vaļdens, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs,
N.Jefimovs, G.Smuļko, T.Semjonova, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada dome NOLEMJ:
Izteikt Zilupes novada pašvaldības dome 29.07.2014. lēmuma (protokols Nr.9, 15.§)
lemjošu daļu šādā redakcijā:
„1. Piekrist, ka Vārds Uzvārds, personas kods, atdala zemes vienību 3,3 ha plātībā ar
kadastra apzīmējumu 6864 003 0042 un vienību 2,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864
003 0020 no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 6864 003 0020 „Augstroze”, Lauderu
pag., Zilupes nov.
2. Piešķirt jaunizveidotam nekustamām īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 3,3 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 003 0042 un zemes vienība 2,8 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6864 003 0020, īpašuma nosaukumu „Jaunā Augstroze”, Lauderu pag., Zilupes
nov.”

9.§
Par platību apstiprināšanu Zilupes novada pašvaldībai valdījumā esošām zemes
vienībām
Ziņo V.KUŠNERS
Zilupes novada pašvaldība 2014.gada 27.oktobrī saņēma Valsts zemes dienesta
Latgales reģionālas nodaļas Rēzeknes biroja elektronisko vēstuli „Pašvaldības
lietojumā/valdījumā esošo zemes vienību skaits, kur platība kartē un tekstā pārsniedz
pieļaujamo nesaisti”, kurā lūgts izvērtēt no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas iekļauto informāciju par Zilupes novada pašvaldībai lietojumā/valdījumā esošo
zemes vienību, kur platība kartē un tekstā pārsniedz pieļaujamo nesaisti un pieņemt attiecīgu
lēmumu par zemes platību apstiprināšanu, un iesniegt to VZD Latgales reģionālās nodaļas
Rēzeknes birojā.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu
Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” sestās
nodaļas 132.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Vaļdens, A.Peličeva, A.Čekstere,
L.Osipovs, N.Jefimovs, G.Smuļko, T.Semjonova, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Zilupes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes vienībai ar zemes kadastra apzīmējumu 6864 002 0287 „Mazā
iela”, Lauderu pag., Zilupes nov. platību – 0, 0717 ha, saskaņā ar grafisko pielikumu.
2. Apstiprināt zemes vienībai ar zemes kadastra apzīmējumu 6884 003 0079 Pasienes
pag., Zilupes nov. platību – 0, 8057 ha, saskaņā ar grafisko pielikumu.
3. Apstiprināt zemes vienībai ar zemes kadastra apzīmējumu 6884 001 0420 „Pagasta
Ceļi”, Pasienes pag., Zilupes nov. platību – 1, 1222 ha, saskaņā ar grafisko pielikumu.

10.§
Par nekustamā īpašuma „Agneses” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 004
0015 sadalīšanu
Ziņo V.KUŠNERS
Zilupes novada domē saņemts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas pilnvarotā
pārstāvja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridiskā adrese: Brīvības iela 224, Rīga,
2014.gada 18.serptembra iesniegums ( reģ. 25.09.2014. ar Nr.1777) ar lūgumu atļaut sadalīt
vairākus Zilupes novada pašvaldības teritorijā ietilpstošos nekustamā īpašuma objektus- valsts
robežai, lai nodrošinātu valsts robežjoslu 12 m platumā visā Zilupes novada pašvaldības
teritorijā, kā arī noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un piešķirt
īpašuma nosaukumu.
Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru
kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts
robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts
robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību”
2.2 apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12
metru platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu,
valsts robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas.
Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2014.gada
28. februāra slēdzienā Nr. 2-01-L/7 „Par atsavināmo zemes platību no Zilupes novada
Pasienes pagasta nekustamā īpašuma „Agneses” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884
004 0015” ar tam pievienoto Pielikumu slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un
priekšlikumam par zemes atsavināšanu ir konstatēts, ka no nekustamā īpašuma „Agneses”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 004 0015 atsavināma zeme 0,13 ha platībā tās
pievienošanai valsts robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884 004 0208
(atsavināmās zemes vienības platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu).
Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās zemes platības atdalīšanu, zemes
vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta 2014.
gada 28.februāra Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „Agneses” z.v. kad. apz. 6884
004 0015).
Iesniegumā ir ieteikums atdalāmajai zemes vienības daļai noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi, pamatojoties uz esošajai zemes vienībai noteikto nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi.
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II
nodaļas 8. panta noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par
sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības
bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un
projektēšanas darbus.
Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 004 0015 sadales
lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu,
Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada
14.augusta noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu,
pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas
norādījumu zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību”
2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta .2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts
robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas,
Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo

daļu, 79.panta pirmo daļu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Vaļdens, A.Peličeva,
A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, G.Smuļko, T.Semjonova, S.Fenčenko), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Agneses” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
6884 004 0015 divās zemes vienībās, atdalot zemes vienības daļu aptuveni 0,13 ha platībā
(atdalāmās zemes vienības platība tiks precizēta veicot zemes vienības kadastrālo
uzmērīšanu), atbilstoši VZD Latgales reģionālās nodaļas 28.02.2014. Zemes vienības sadales
projektam (nekustams īpašums „Agneses” z.v. kad. apz. 6884 004 0015).
2. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība 0,13 ha
platībā, piešķirt īpašuma nosaukumu „Pirmās Agneses”, Pasienes pag., Zilupes nov..
3. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0101 zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
4. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to var
pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601).
11.§
Par nekustamā īpašuma „Robežmājas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6896
003 0004 sadalīšanu
Ziņo V.KUŠNERS
Zilupes novada domē saņemts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas pilnvarotā
pārstāvja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridiskā adrese: Brīvības iela 224, Rīga,
2014.gada 18.serptembra iesniegums ( reģ. 25.09.2014. ar Nr.1777) ar lūgumu atļaut sadalīt
vairākus Zilupes novada pašvaldības teritorijā ietilpstošos nekustamā īpašuma objektus- valsts
robežai, lai nodrošinātu valsts robežjoslu 12 m platumā visā Zilupes novada pašvaldības
teritorijā, kā arī noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un piešķirt
īpašuma nosaukumu.
Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru
kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts
robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts
robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību”
2.2 apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12
metru platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu,
valsts robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas.
Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2014.gada
28. februāra slēdzienā Nr. 2-01-L/8 „Par atsavināmo zemes platību no Zilupes novada
Zaļesjes pagasta nekustamā īpašuma „Robežmājas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6896 003 0004” ar tam pievienoto Pielikumu slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli
un priekšlikumam par zemes atsavināšanu ir konstatēts, ka no nekustamā īpašuma
„Robežmājas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6896 003 0004 atsavināma zeme 0,36
ha platībā tās pievienošanai valsts robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896
003 0164 (atsavināmās zemes vienības platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu).
Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās zemes platības atdalīšanu, zemes
vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta 2014.
gada 28.februāra Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „Robežmājas” z.v. kad. apz.
6896 003 0004).
Iesniegumā ir ieteikums atdalāmajai zemes vienības daļai noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi, pamatojoties uz esošajai zemes vienībai noteikto nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi.

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II
nodaļas 8. panta noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par
sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības
bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un
projektēšanas darbus.
Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6896 003 0004 sadales
lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu,
Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada
14.augusta noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu,
pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas
norādījumu zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību”
2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta .2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts
robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas,
Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo
daļu, 79.panta pirmo daļu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Vaļdens, A.Peličeva,
A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, G.Smuļko, T.Semjonova, S.Fenčenko), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Robežmājas” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6896 003 0004 divās zemes vienībās, atdalot zemes vienības daļu aptuveni 0,36
ha platībā (atdalāmās zemes vienības platība tiks precizēta veicot zemes vienības kadastrālo
uzmērīšanu), atbilstoši VZD Latgales reģionālās nodaļas 28.02.2014. Zemes vienības sadales
projektam (nekustams īpašums „Robežmājas” z.v. kad. apz. 6896 003 0004).
2. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība 0,36 ha
platībā, piešķirt īpašuma nosaukumu „Pirmās Robežmājas”, Zaļesjes pag., Zilupes nov..
3. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0101 zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
4. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to var
pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601).
12.§
Par nekustamā īpašuma „Robežmājas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6896
003 0004 sadalīšanu
Ziņo V.KUŠNERS
Zilupes novada domē saņemts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas pilnvarotā
pārstāvja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridiskā adrese: Brīvības iela 224, Rīga,
2014.gada 18.serptembra iesniegums ( reģ. 25.09.2014. ar Nr.1777) ar lūgumu atļaut sadalīt
vairākus Zilupes novada pašvaldības teritorijā ietilpstošos nekustamā īpašuma objektus- valsts
robežai, lai nodrošinātu valsts robežjoslu 12 m platumā visā Zilupes novada pašvaldības
teritorijā, kā arī noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru
kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts
robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts
robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību”
2.2 apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12
metru platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu,
valsts robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas.

Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2014.gada
28. februāra slēdzienā Nr. 2-01-L/9 „Par atsavināmo zemes platību no Zilupes novada
Zaļesjes pagasta nekustamā īpašuma „Robežmājas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6896 003 0004” ar tam pievienoto Pielikumu slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli
un priekšlikumam par zemes atsavināšanu ir konstatēts, ka no nekustamā īpašuma
„Robežmājas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6896 003 0004 atsavināma zeme 0,22
ha platībā, kas ir citā valsts teritorijā (atsavināmās zemes vienības platība tikts precizēta,
veicot kadastrālo uzmērīšanu).
Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās zemes platības atdalīšanu, zemes
vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta 2014.
gada 28.februāra Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „Robežmājas” z.v. kad. apz.
6896 003 0004).
Iesniegumā ir ieteikums atdalāmajai zemes vienības daļai noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi, pamatojoties uz esošajai zemes vienībai noteikto nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi.
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II
nodaļas 8. panta noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par
sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības
bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un
projektēšanas darbus.
Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6896 003 0004 sadales
lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu,
Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada
14.augusta noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu,
pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas
norādījumu zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību”
2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta .2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts
robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas,
Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo
daļu, 79.panta pirmo daļu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Vaļdens, A.Peličeva,
A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, G.Smuļko, T.Semjonova, S.Fenčenko), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Robežmājas” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6896 003 0004 divās zemes vienībās, atdalot zemes vienības daļu aptuveni 0,22
ha platībā (atdalāmās zemes vienības platība tiks precizēta veicot zemes vienības kadastrālo
uzmērīšanu), atbilstoši VZD Latgales reģionālās nodaļas 28.02.2014. Zemes vienības sadales
projektam (nekustams īpašums „Robežmājas” z.v. kad. apz. 6896 003 0004).
2. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība 0,22 ha
platībā, piešķirt īpašuma nosaukumu „Otrās Robežmājas”, Zaļesjes pag., Zilupes nov..
3. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0101 zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
4. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to var
pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601).

13.§
Par nekustamā īpašuma „Bērzupes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 09
0030
Ziņo V.KUŠNERS
Zilupes novada domē saņemts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas pilnvarotā
pārstāvja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridiskā adrese: Brīvības iela 224, Rīga,
2014.gada 18.serptembra iesniegums ( reģ. 25.09.2014. ar Nr.1777) ar lūgumu atļaut sadalīt
vairākus Zilupes novada pašvaldības teritorijā ietilpstošos nekustamā īpašuma objektus- valsts
robežai, lai nodrošinātu valsts robežjoslu 12 m platumā visā Zilupes novada pašvaldības
teritorijā, kā arī noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un piešķirt
īpašuma nosaukumu.
Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un Ministru
kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts
robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts
robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību”
2.2 apakšpunktu, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12
metru platumā skaitot no robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu,
valsts robežas joslu nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas.
Iesniegumam pievienotā Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2014.gada
10. jūnija slēdzienā Nr. 2-01-L/26 „Par atsavināmo zemes platību no Zilupes novada Pasienes
pagasta nekustamā īpašuma „Bērzupes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 009
0030” ar tam pievienoto Pielikumu slēdzienam par zemes vienības robežu stāvokli un
priekšlikumam par zemes atsavināšanu ir konstatēts, ka no nekustamā īpašuma „Bērzupes”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 009 0030 atsavināma zeme 0,1 ha platībā tās
pievienošanai valsts robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6884 009 0118
(atsavināmās zemes vienības platība tikts precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu).
Lai nodrošinātu robežjoslas vajadzībām nepieciešamās zemes platības atdalīšanu, zemes
vienības sadale veicama saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts Zemes dienesta 2014.
gada 10.jūnija Zemes vienības sadales projektu ( īpašums „Bērzupes” z.v. kad. apz. 6884 009
0030).
Iesniegumā ir ieteikums atdalāmajai zemes vienības daļai noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi, pamatojoties uz esošajai zemes vienībai noteikto nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi.
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma II
nodaļas 8. panta noteiktā kārtībā, kad Ministru kabinets ir pieņēmis konceptuālu lēmumu par
sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcijai ir tiesības
bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas veikt projektēšanas sagatavošanas un
projektēšanas darbus.
Izvērtējot iesniegtos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6884 009 0030 sadales
lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. pantu,
Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada
14.augusta noteikumu Nr.550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu,
pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas
norādījumu zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību”
2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta .2008.gada 23. decembra rīkojumu Nr.862 „Par valsts
robežas joslas zemes vienību Ludzas rajona Blontu, Briģu, Līdumnieku, Goliševas, Malnavas,
Pasienes, Salnavas un Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”, Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 19. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo

daļu, 79.panta pirmo daļu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Vaļdens, A.Peličeva,
A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, G.Smuļko, T.Semjonova, S.Fenčenko), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Bērzupes” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6884 009 0030 divās zemes vienībās, atdalot zemes vienības daļu aptuveni 0,1
ha platībā (atdalāmās zemes vienības platība tiks precizēta veicot zemes vienības kadastrālo
uzmērīšanu), atbilstoši VZD Latgales reģionālās nodaļas 10.06.2014. Zemes vienības sadales
projektam (nekustams īpašums „Bērzupes” z.v. kad. apz. 6884 009 0030).
2. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība 0,1 ha
platībā, piešķirt īpašuma nosaukumu „Pirmās Bērzupes”, Pasienes pag., Zilupes nov..
3. Noteikt atdalītai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0201 zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
4. Šis administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un to var
pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601).
14.§
Par Zilupes novada domes 2003.gada 21.maija sēdes lēmuma (protokols Nr.6. 9.&) ‘Par
zemes pārreģistrēšanu" un Zilupes novada domes 2006.gada 23.februāra sēdes lēmuma
(protokols Nr.3, 12.&) „Par zemes pārreģistrēšanu” atcelšanu
Ziņo V.KUŠNERS
Ar Zilupes novada domes 2003.gada 21.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.6.) „Par
zemes pārreģistrēšanu”, ar kuru tika pārreģistrētas lietošanas tiesības uz mantojamo zemi no
Vārds Uzvārds uz sievas Vārds Uzvārds vārda 7,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896
008 0061 Zaļesjes pagasta Sovanu ciemā.
Ar Zilupes novada domes 2006.gada 23.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.3.12.&)
„Par zemes pārreģistrēšanu”, ar kuru tika pārreģistrētas lietošanas tiesības uz mantojamo zemi
no Vārds Uzvārds uz viņas brāli Vārds Uzvārds 7,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896
008 0061 Zaļesjes pagasta Sovanu ciemā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas Civllikuma 392.pantu, Vārds Uzvārds nebija ieguvusi
mantošanas tiesības pēc viņas vīra Vārds Uzvārds nāves un uz mantojamo zemi 7,0 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0061 Zaļesjes pagasta Sovanu ciemā. Vārds Uzvārds arī
nebija ieguvis mantošanas tiesības pēc viņa māsas Vārds Uzvārds nāves uz mantojamo zemi
7,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0061 Zaļesjes pagasta Sovanu ciemā.
Latvijas Republikas likuma “Administratīvā procesa likums” 86.panta otrās daļas
1.punkts „Prettiesiska administratīvā akta atcelšana”, nosaka, ka adresātam labvēlīgu
prettiesisku administratīvo aktu var atcelt, ja ir vismaz viens no šādiem apstākļiem: adresāts
vēl nav izmantojis savas tiesības, kuras šis administratīvais akts apstiprina vai piešķir.
Līdz ar to ir nepieciešams atcelt Zilupes novada domes 2003.gada 21.maija sēdes
lēmumu (protokols Nr.6.) „Par zemes pārreģistrēšanu” un 2006.gada 23.februāra sēdes
lēmumu (protokols Nr.3.12.&) „Par zemes pārreģistrēšanu”
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas Civllikuma
392.pantu „Laulāto mantošana”, un Latvijas Republikas likuma “Administratīvā procesa
likums” 86.panta otrās daļas 1.punktu „Prettiesiska administratīvā akta atcelšana”, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Vaļdens, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs,
G.Smuļko, T.Semjonova, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
dome NOLEMJ:
1. Atcelt Zilupes novada domes 2003.gada 21.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.6.
9.&) „Par zemes pārreģistrēšanu”, ar kuru tika pārreģistrētas lietošanas tiesības uz mantojamo
zemi no Vārds Uzvārds uz sievas Vārds Uzvārds vārda 7,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6896 008 0061 Zaļesjes pagasta Sovanu ciemā.

2. Atcelt Zilupes novada domes 2006.gada 23.februāra sēdes lēmumu (protokols
Nr.3.12.&) „Par zemes pārreģistrēšanu”, ar kuru tika pārreģistrētas lietošanas tiesības uz
mantojamo zemi no Vārds Uzvārds uz viņas brāli Vārds Uzvārds 7,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6896 008 0061 Zaļesjes pagasta Sovanu ciemā.
3. Atstāt spēkā esošu Zaļesjes pagasta zemes komisijas 1996.gada 7.maija lēmumu
Nr.43 „Atzinums par īpašuma tiesību atjaušanu”, ar kuru tika atzītas īpašuma tiesības uz
mantojamo zemi Vārds Uzvārds platībā 7,0 ha ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0061
Zaļesjes pagasta Sovanu ciemā.
4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta
otro daļu šo domes lēmumu ir tiesības viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
(paziņošanas dienas) apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā.
15.§
Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā
Ziņo V.KUŠNERS
Ar Zilupes novada domes 2014.gada 25.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.10.7.§)
tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības Vārds Uzvārds uz zemes vienību 1,68 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6884 007 0347 un uz zemes vienību 2,05 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6884 007 0367 „Pavlovi”, Pasienes pag., Zilupes nov. ar tiesībām izmantot
nomas pirmtiesības trīs mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas datuma.
Latvijas Republikas likums „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta
ceturtā daļa nosaka, ka Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība, izmantojot
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus, sagatavo pārskatu par zemi
un līdz 2014.gada 30.novembrim saskaņo to ar attiecīgo pašvaldību.
Vārds Uzvārds tika izsūtītas ierakstītas vēstules 03.09.2014 ar reģ. Nr.1.3.6/267,
17.09.2014 ar reģ. Nr.1.3.6/277un 21.10.2014 ar reģ. Nr.1.3.6/301 par zemes pirmtiesību
izmantošanu, un nav saņemts Zilupes novada pašvaldībā iesniegums uz nomu zemes
pirmtiesību izmantošanu uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6884 007 0347 un
6884 007 0367, kā arī telefoniskais zvans.
Sakarā ar to, ka līdz 2014.gada 30.novembrim jābūt izpildītiem zemes reformas
pabeigšanas uzdevumiem, ir nepieciešams pieņemt lēmumu par zemes vienību ar kadastra
apzīmējumiem 6884 007 0347 un 6884 007 0367 „Pavlovi”, Pasienes pag., Zilupes nov.
ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” grozījumu 25.panta 21.daļa nosaka, ka zemes
nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
izbeigšanās. Ja minētajā termiņā persona zemes nomas pirmtiesības neizlieto, pašvaldība
pieņem lēmumu par attiecīgās zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai vai par
ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ja pašvaldība lēmumu pieņem līdz 2009.gada
30.decembrim, tad zemi ieskaita zemes reformas pabeigšanai, bet, ja lēmumu pieņem pēc
2009.gada 30.decembra, - zemi ieskaita rezerves zemes fondā.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku
apvidos” 4.panta ceturtā daļu un Latvijas Republikas likumu „Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 21.daļu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Vaļdens, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs,
N.Jefimovs, G.Smuļko, T.Semjonova, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada dome NOLEMJ:
1. Ieskaitīt zemes vienību 1,68 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 007 0347 un
zemes vienību 2,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6884 007 0367 „Pavlovi”, Pasienes
pag., Zilupes nov. rezerves zemes fondā.

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta
otro daļu šo domes lēmumu ir tiesības viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
(paziņošanas dienas) apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā.
16.§
Par degvielas patēriņa normām
Ziņo V.VAĻDENS
1.
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja jautājumu par degvielas patēriņa normas
apstiprināšanu patapinājuma līgumam automašīnai VW CARAVELLE, Reģ. Nr.JM5335 –
degvielas patēriņš vasaras periodā 7,9l/100km, ziemas periodā 8,7l/100km.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zilupes
novada pašvaldības 2013.gada 24.maija instrukcijas Nr.2 „Par kārtību, kādā Zilupes novada
pašvaldība tiek veikta degvielas izsniegšanas un izlietojuma uzskaite ” 1.4.1.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Vaļdens, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs,
N.Jefimovs, G.Smuļko, T.Semjonova, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt degvielas patēriņa normās automašīnai VW CARAVELLE, Reģ. Nr.JM5335 –
degvielas patēriņš vasaras periodā 7,9l/100km, ziemas periodā 8,7l/100km.
2.
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja jautājumu par degvielas patēriņa normas
apstiprināšanu patapinājuma līgumam automašīnai OPEL FRONTERA, reģ. Nr.JD8372 –
degvielas patēriņš vasaras periodā 8,5l/100km, ziemas periodā 9,41l/100km.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zilupes
novada pašvaldības 2013.gada 24.maija instrukcijas Nr.2 „Par kārtību, kādā Zilupes novada
pašvaldība tiek veikta degvielas izsniegšanas un izlietojuma uzskaite ” 1.4.1.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Vaļdens, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs,
N.Jefimovs, G.Smuļko, T.Semjonova, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt degvielas patēriņa normās automašīnai OPEL FRONTERA, reģ. Nr.JD8372 –
degvielas patēriņš vasaras periodā 8,5l/100km, ziemas periodā 9,41l/100km.
3.
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja jautājumu par degvielas patēriņa normas
apstiprināšanu patapinājuma līgumam automašīnai RENAULT LAGUNA, reģ. Nr.JT4305 –
degvielas patēriņš vasaras periodā 5,9l/100km, ziemas periodā 6,51l/100km.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zilupes
novada pašvaldības 2013.gada 24.maija instrukcijas Nr.2 „Par kārtību, kādā Zilupes novada
pašvaldība tiek veikta degvielas izsniegšanas un izlietojuma uzskaite ” 1.4.1.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Vaļdens, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs,
N.Jefimovs, G.Smuļko, T.Semjonova, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt degvielas patēriņa normās automašīnai RENAULT LAGUNA, reģ. Nr.JT4305
– degvielas patēriņš vasaras periodā 5,9l/100km, ziemas periodā 6,51l/100km.
Domes sēde slēgta plkst.15.00
Sēdi vadīja: V.Vaļdens
Protokolēja: J.Voitkeviča

