
 

 

 

 

 
ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA 

 
Reģistrācijas Nr.90000017383, Raiņa iela 13, Zilupe, LV – 5751, tālrunis: 65707311,  fakss: 65707315, e-pasts: 

dome@zilupe.lv  

 

Zilupē 

 

 SĒDES PROTOKOLS 

Nr.4  

Zilupē,                         2014. gada 26.martā 

 

Sēde sasaukta: plkst. 13.00 

Sēdi atklāj: plkst. 13.00 

Sēdes darba kārtība: 

1. Pārskats par paveikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu no 27.02.2014. līdz 

26.03.2014. 

2. R.Dolgileviča iesnieguma izskatīšana. 

3. Par Saistošo noteikumu Nr.9 „Grozījumi 2009.gada 1.jūlija Zilupes novada pašvaldības 

saistošajos noteikumos Nr.1 „Zilupes novada pašvaldības nolikums”. 

4. Par Vidi degradējoša ēku (būvju) un nekoptu teritoriju apzināšanas komisijas nolikuma 

apspirināšanu. 

5. Par grozījumiem 29.09.2009. Zilupes novada sociālā dienesta nolikumā. 

6. Par Zilupes novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma apstiprināšanu. 

7. Par nekustamā īpašuma „Zilupe-Pasiene” Zilupes novadā nodošanu bez atlīdzības īpašumā 

Zilupes novada pašvaldībai. 

8. Par SIA „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” 2013.gada pārskata apstiprināšanu. 

9. Par SIA „Zilupes LTD” 2013.gada pārskata apstiprināšanu 

10. Patērētāju tiesību aizsardzības centra iesnieguma izskatīšana. 

11. Par sadarbības grāmatas „Latvijas novadu dārgumi” izdošanā. 

12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 

13. Iestāžu vadītāju iesniegumu izskatīšana. 

14. Vārds Uzvārds iesnieguma izskatīšana. 

15. Par izmaiņām Amatu sarakstā. 

16. Par zemes lietošanas mērķa piešķiršanu vai maiņu zemes vienībai. 

17. Par adreses piešķiršanu, maiņu un apstirpināšanu zemes vienībām un ēkām Zilupes 

novadā. 

18. Par adreses piešķiršanu dzīvokļu telpu grupām vai dzēšanu Zilupes pilsētā Zilupes novads. 

19. Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam. 

20. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Zilupes novada Zilupes pilsētas 

teritorijā. 

21. Par zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Zilupes novada pašvaldībai. 

22. Par zemes platību apstiprināšanu. 

23. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Zilupes 

novada pašvaldībai. 

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



25. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0452 un 6817 003 0449 

apvienošanu. 

26. Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam. 

27. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. 

28. Par dzīvojamās mājas Stacijas ielā 3, Zilupē, nojaukšanu. 

29. Par nekustamā īpašuma „Lobiji-Baltkrievija“ Zilupes novadā nodošanu bez atlidzības 

valsts īpašumā. 

30. Par Zaļesjes katlumājas noņemšanu no bilances.  

31. Par aizņēmuma ņemšanu no Latvijas Republikas Valsts Kases projekta „Kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Zilupes mūzikas un mākslas skolas 

ēkā Tautas ielā 2, Zilupe“ (projekta identifikācijas Nr.KPFI15.2/81) finansēšanai. 

32. Par nokavētā nekustāmā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīdus kārtībā no SIA 

„DZERKALI TUR”. 

 

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētājs Oļegs AGAFONOVS                 

Protokolē – sekretāre Jeļena Voitkeviča 

Piedalās –  

Deputāti:  Vitālijs VAĻDENS 

                 Anna PELIČEVA 

                 Svetlana VOITKEVIČA 

                 Alla ČEKSTERE 

                 Leonīds OSIPOVS 

                 Gunārs SMUĻKO 

                 Sergejs FENČENKO 

Pieaicināti:  

Izpilddirektore Aina BORSUKA 

Galvenā grāmatvede Jana BONDARENKO 

Zemes lietu speciāliste Marija MEIKŠĀNE 

Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja Vija KUDRJAŠOVA 

Pasienes pagasta pārvaldes vadītāja Skaidrīte MARČENOKA 

Saimniecības vadītāja Biruta ČEBOTARE 

Sociālā dienesta vadītāja Olga KLOVANE 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Aina AGAKI 

Izglītības darba speciāliste Jeļena VELIGURSKA 

Domes juriste Irbe SNIEDZE 

Nepiedalās: deputāts Roberts DOLGILEVIČS (atteikšanās no domes deputāta pilnvaras)   

 

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

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, 

A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

novada pašvaldības dome NOLEMJ:  

Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības domes sēdes darba kārtību. 

 

1.§ 

Pārskats par paveikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu no 27.02.2014. – 

26.03.2014. 

Ziņo O.AGAFONOVS 

 

Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, 

V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET 

– nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 



Pieņemt zināšanai: domes priekšsēdētāja pārskatu par paveikto darbu un domes lēmumu 

izpildes gaitu no 27.02.2014. – 26.03.2014.  

 

2.§ 

R.Dolgileviča iesnieguma izskatīšana 

Ziņo O.AGAFONOVS 

  Izskatot Zilupes novada pašvaldības domes deputāta Roberta DOLGILEVIČA, personas 

kods, iesniegto 25.03.2014. iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no Zilupes novada domes 

deputātu pienākumu pildīšanas. Balstoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes 

deputāta statusa likuma 3.pantu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, 

V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET 

– nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Izbeigt deputāta pilnvaras pirms termiņa Roberta DOLGILEVIČA, personas kods, sakarā 

ar deputāta personīgo iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu. 

2. Zilupes novada Vēlēšanu komisijai nākošai domes sēdei noteikt un uzaicināt uz domes 

sēdi deputāta kandidātu pēc balsošanas rezultātu aprēķināšanas protokola, kurš būs bijušā 

deputāta vietā no attiecīgās partijas pārkārtotā saraksta. 

 

3.§ 

Par Saistošo noteikumu Nr.9 „Grozījumi 2009.gada 01jūlija Zilupes novada pašvaldības 

saistošajos noteikumos Nr.1 „Zilupes novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 

Ziņo O.AGAFONOVS 

          Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas, 

2.punktu, 54.panta otro daļu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 1.4
1
 daļu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, 

A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Zilupes novada domes saistošos noteikumus Nr.9 “ Grozījumi 2009.gada 

01.jūlija Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Zilupes novada 

pašvaldības nolikums” saskaņā ar pielikumu. 

2. Uzdot kancelejas vadītājai (sekretārei) J. Voitkevičai: 

    2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas, tos rakstiskā un elektroniskā 

veidā nosūtīt 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. 

 

4.§ 

Par Vidi degradējoša ēku (būvju) un nekoptu teritoriju apzināšanas komisijas nolikuma 

apstiprināšanu 

Ziņo O.AGAFONOVS 

          Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas, 2.punktu, 61.panta pirmo 

daļu, «Būvniecības likuma» 31.pantu, «Vispārīgo būvnoteikumu» 5.7.daļu, atklāti balsojot: 

PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, 

L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

http://www.zilupe.lv/


1. Apstiprināt Vidi degradējoša ēku (būvju) un nekoptu teritoriju apzināšanas komisijas 

nolikumu saskaņā ar pielikumu. 

2. Uzdot kancelejas vadītājai (sekretārei) J. Voitkevičai: 

    2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas, tos rakstiskā veidā nosūtīt 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai saskaņošanai; 

  2.2. nodrošināt nolikuma 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. 

 

5.§ 

Par grozījumiem 29.09.2009. Zilupes novada sociālā dienesta nolikumā 

Ziņo O.KLOVANE 

           Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas, 8.punktu, atklāti 

balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, 

A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt grozījumus 29.09.2009. Zilupes novada sociālā dienesta nolikumā saskaņā 

ar pielikumu. 

2. Mainīt Sociālā dienesta struktūras shēmu. 

3. Izteikt nolikuma 37.punktu sekojošā redakcijā: 

„37. Aprūpes mājas pakalpojumus sniedz sociālais aprūpētājs un aprūpētāji”. 

      4.  Uzdot kancelejas vadītājai (sekretārei) J. Voitkevičai: nodrošināt nolikuma 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. 

 

6.§ 

Par Zilupes novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo A.BORSUKA 

           Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas, 8.punktu, atklāti 

balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, 

A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Zilupes novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikumu saskaņā ar pielikumu. 

      2.  Uzdot kancelejas vadītājai (sekretārei) J. Voitkevičai: nodrošināt nolikuma 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. 

 

7.§ 

Par nekustamā īpašuma „Zilupe-Pasiene” Zilupes novadā nodošanu bez atlīdzības 

īpašumā Zilupes novada pašvaldībai 

Ziņo A.BORSUKA 

Zilupes novada pašvaldības domē saņemts 20.03.2014. AS “Latvijas valsts ceļi”, reģ. 

Nr. 40003344207, iesniegums Nr. 4.6.3-29, „Par valsts vietējā ceļa V538 „Zilupe - Pasiene” 

nodošanu patstāvīgā lietošanā” reģistrēts Zilupes novada pašvaldībā 20.03.2014. ar Nr.122, 

http://www.zilupe.lv/
http://www.zilupe.lv/
http://www.zilupe.lv/


kurā iesniedzējs norāda, ka izstrādājot A12 Jēkabpils-Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža 

(Terehova) posma Zilupes tilts Terehovas RKP rekonstrukcijas projektu satiksmes mezglu pie 

Zilupes tilta plāno savienot ar blakusceļu autoceļa V538 Zilupe – Pasiene turpinājumu 

Pasienes virzienā, un tādēļ lūdz pieņemt lēmumu par valsts vietējā ceļa V538 Zilupe – 

Pasiene, posma, km 3,300 – 5,020 (1,72km) bezatlīdzības pārņemšanu Zilupes novada 

īpašumā. AS “Latvijas valsts ceļi” apņemas ceļa posmu Zilupes tilts Terehovas RKP 

rekonstruēt un uzturēt.  

 Pamatojoties uz augstāk minēto, un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, “Par autoceļiem” 4. panta 4.
1
 daļu, saskaņā ar Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 43. panta un pārejas noteikumu 3. punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 

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

G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1.1.Piekrist pārņemt savā īpašumā bez atlīdzības valsts vietējo autoceļu V538 Zilupe – 

Pasiene, posma, 3,300km – 5,020km (1,72 km) Zilupes novada īpašumā. 

1.2.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada pašvaldības domes 

izpilddirektorei Ainai BORSUKAI. 

 

 

8.§ 

Par SIA „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” 2013.gada pārskata 

apstiprināšanu 

Ziņo O.AGAFONOVS 

Izskatīts pašvaldības SIA ”Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs”, 

Reģ.nr.40003257677 valdes locekles Alīnas Rakas iesniegtais uzņēmuma gada pārskats par 

2013.gadu un lūgumu to apstiprināt. Valdes locekle A.Raka lūdz apstiprināt SIA „Zilupes 

veselības un sociālās aprūpes centrs” finanšu gada pārskatu par 2013.gadu.  

Pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības Finanšu komitejas ieteikumu un likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību 

kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 48.panta pirmās daļas 1.punktu un 2.punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, 

A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Apstiprināt SIA „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” finanšu gada pārskatu 

par 2013.gadu.  

Pielikumā: Finanšu gada pārskats par 2013.gadu. 

 

9.§ 

Par SIA „Zilupes LTD” 2013.gada pārskata apstiprināšanu 

Ziņo O.AGAFONOVS 

Izskatīts pašvaldības SIA ”Zilupes LTD”, Reģ.nr.46803003381 valdes locekļa 

Valērija Fitisova iesniegtais uzņēmuma gada pārskats par 2013.gadu un lūgumu to apstiprināt. 

Valdes loceklis V.Fitisovs lūdz apstiprināt SIA „Zilupes LTD” finanšu gada pārskatu par 

2013.gadu.  

Pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības Finanšu komitejas ieteikumu un likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību 

kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 48.panta pirmās daļas 1.punktu un 2.punktu, 



atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, 

A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Apstiprināt SIA „Zilupes LTD” finanšu gada pārskatu par 2013.gadu.  

Pielikumā: Finanšu gada pārskats par 2013.gadu. 

 

10.§ 

Patērētāju tiesību aizsardzības centra iesnieguma izskatīšana 

Ziņo O.AGAFONOVS 

 Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Patērētāju tiesību aizsardzības centra 

(turpmāk tekstā – centrs), ar informāciju, ka centrs plāno īstenot bērnu izklaides vietu 

uzraudzības projektu, veicot bērnu spēļu laukumu pārbaudes. Saistībā ar plānotajām 

pārbaudēm centrs lūdz līdz 22.04.2014.saniegt informāciju par pašvaldības teritorijā 

esošajiem bērnu spēļu laukumiem un to valdītājiem, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, 

S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 Nozīmēt atbildīgās personas par Zilupes novada bērnu spēļu laukumiem: 

1. Zilupes pilsētā – izpilddirektori Ainu BORSUKU; 

2. Lauderu pagastā – Lauderu pagasta pārvaldes vadītāju Viju KUDRJAŠOVU; 

3. Pasienes pagastā - Pasienes pagasta pārvaldes vadītāju Skaidrīti MARČENOKU. 

4. Domes sekretārei paziņot centram par pieņemto lēmumu. 

 

11.§ 

Par sadarbības grāmatas „Latvijas novada dārgumi“ izdošanā 

Ziņo O.AGAFONOVS 

Zilupes novada pašvaldības dome saņēma AS „Lauku Avīze” iesniegumu ar aicinājumu 

sadarboties grāmatas „Latvijas novadu dārgumi” veidošanā, atbalstot Latvijas novadu 

centienus savu novada vēstures izpētē un kultūrvēsturisko pieminekļu saglabāšanā un 

popularizēšanā.   

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, 

A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Atbalstīt AS „Lauku Avīze” izdevumu „Latvijas novadu dārgumi”. 

2. Piešķirt AS „Lauku Avīze” grāmatas izdošanai EUR 150,00 (viens simts 

piecdesmit euro).   

 

12.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

Ziņo O.AGAFONOVS 

 

  Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punkts nosaka, ka dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 

pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos. 

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, kas nosaka, ka 

pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās 

nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš 

attiecīgās pašvaldības. Saskaņā ar šā panta pirmās daļas 5. punktu nekustamā īpašuma 



nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš nodokļu 

maksātājam – šā likuma 26. panta 6.
1
 daļā paredzētajā gadījumā, ja triju gadu laikā no 

maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu 

piedziņu. 

- Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26. panta 6.
1
 daļa nosaka, ka nokavēto 

nodokļu maksājumu piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus 

maksājumus neuzsāk, ja piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 15 euro. 

- Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta ceturtā daļa nosaka, ka Valsts 

ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājas 

lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav 

noteikts citādi. 

  Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtā daļa nosaka, ka 

Valsts ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā 

internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. 

 Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu, 

trešo un ceturto daļu, 26.panta 6.
1
daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, un Finanšu pastāvīgās komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, 

S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 DZĒST nekustamā īpašuma parādus EUR 236.60 (divi simti trīsdesmit seši euro un 

sešdesmit centi) apmērā, tajā skaitā pamatsummu, pamatparāda palielinājumu, nokavējuma 

naudu, saskaņā ar Zemes nekustamā īpašuma nodokļu parādnieku sarakstu (skat. Pielikums 

Nr.1.). 

1.1.PUBLICĒT Zilupes novada pašvaldības domes mājaslapā www.zilupe.lv internetā 

informāciju par nodokļu parādu dzēšanu likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. 

panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā. 

1.2.NORĪKOT par atbildīgo personu lēmuma izpildes organizēšanu un izpildi Zilupes 

novada pašvaldības grāmatvedi kasieri Valentīnu Cirsku un kasieri Ludmilu 

Sļadzi. 

 

13.§ 

Iestāžu vadītāju iesniegumu izskatīšana 

Ziņo O.AGAFONOVS 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Zilupes pirmsskolas izglītības iestādes 

vadītājas I.Agafonovas iesniegumu, kurā viņa lūdz piešķirt līdzekļus dāvanu iegādei iestādes 

absolventiem. Bērnu skaits – 25. Kā arī tika saņemts Zilupes vidusskolas direktores 

A.Čekstres iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzekļus dāvanu iegādei Pasienes pirmsskolas 

izglītības iestādes absolventiem. Bērnu skaits - 2. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu un 15.panta 

pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Zilupes novada 27.01.2011. Saistošo 

noteikumu „Par svētku pabalstiem” piektās daļas 5.1., 5.2. punktu, Finanšu komitejas 

ieteikuma, 

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, L.Osipovs, 

G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, balsošanā nepiedalās O.Agafonovs 

A.Čekstere - pamats likuma ”Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā “ 

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

Apstiprināt svētku pabalsta apmēru - vienai dāvanai paredzot EUR 14,23 (četrpadsmit 

eiro 23 centi). 

 

 

 

http://www.zilupe.lv/


14.§ 

Vārds Uzvārds iesnieguma izskatīšana 

Ziņo O.AGAFONOVS 

 Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Vārds Uzvārds iesniegumu, kurā viņa lūdz 

samazināt nekustamā īpašuma nodokļa likmi par zemes īpašumu ar kadastra apzīmējumu, 

sakarā ar to, ka Vārds Uzvārds ir pirmās grupas invalīde. 

 Pamatojoties uz „Nodokļu atbalsta pasākumu likuma” 4.panta otro daļu, likuma „Par 

pašvaldībām” 46.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu, 5.panta 

1.¹ daļu, 1.² un 2.daļu, balstoties un Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, 

A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 Atteikt samazināt Vārds Uzvārds, personas kods, nekustamā īpašuma nodokļa likmi. 

 

15.§ 

Par izmaiņām Amatu sarakstā 

Ziņo O.AGAFONOVS 

 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja jautājumu par izmaiņām Amatu sarakstā, 

papildinot Amatu sarakstu ar jaunām amata vienībām - Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs un 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieks. 

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, 

A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Iekļaut no 01.04.2014. Amatu sarakstā jaunas amata vienības - Dzimtsarakstu 

nodaļas vadītājs un Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieks.  

2. Dzimtsarakstu nodaļas vadītājam veikt apmaksu 30% no darba algas fonda. 

3. Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietniekam apmaksu veikt par nostrādātām 

stundām.  

4. Nozīmēt no 01.04.2014. par Zilupes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju Jeļenu 

Voitkeviču. 

5. Nozīmēt no 01.04.2014. par Zilupes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas 

vietnieci Skaidrīti Marčenoku. 

 

16.§ 

Par zemes lietošanas mērķa piešķiršanu vai maiņu zemes vienībai 

Ziņo M.MEIKŠĀNE 

                                                                              1. 

 Izskatot Vārds Uzvārds, dzīvo, 17.02.2014.iesniegumu, reģ. 21.02.2014. ar Nr.75, par 

zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kopējo platību 1,7 ha (kadastra apzīmējums) 

nosaukums no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) 

uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība), jo pēc zemes 

gabala robežu plāna eksplikācijas meža masīva platība ir 1,6 ha. 

            Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 

„Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” trešās nodaļas 18.punkts nosaka, ka lietošanas mērķa 

noteikšanu vai maiņu šo noteikumu 16. vai 17.punktā minētajos gadījumos mēneša laikā 

ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs, valsts vai vietējās 



pašvaldības zemei - tās lietotājs vai, ja tāda nav, - nomnieks (turpmāk - persona). Lietošanas 

mērķa noteikšanu vai maiņu var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.    

            Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 

„Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” trešās nodaļas 17.6.punkts nosaka, ja stājies spēkā 

detālplānojums un neapbūvētajai zemes vienībai lietošanas mērķis neatbilst detālplānojumā 

noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai. 

            Pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības Lauderu pagasta teritoriālplānojumu 

un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustāmā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 

un maiņas kārtība” trešās nodaļas 18.punku un 17.6.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 

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

G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

            Mainīt zemes vienībai 1,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu, nosaukums, adrese 

zemes lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība). 

                                                                              2. 

 Izskatot Vārds Uzvārds, dzīvo, 17.02.2014.iesniegumu, reģ. 21.02.2014. ar Nr.76, par 

zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kopējo platību 3,7 ha (kadastra apzīmējums) 

nosaukums, adrese no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība), jo pēc zemes gabala robežu plāna eksplikācijas meža masīva platība ir 3,7 

ha. 

            Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 

„Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” trešās nodaļas 18.punkts nosaka, ka lietošanas mērķa 

noteikšanu vai maiņu šo noteikumu 16. vai 17.punktā minētajos gadījumos mēneša laikā 

ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs, valsts vai vietējās 

pašvaldības zemei - tās lietotājs vai, ja tāda nav, - nomnieks (turpmāk - persona). Lietošanas 

mērķa noteikšanu vai maiņu var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.    

            Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 

„Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” trešās nodaļas 17.6.punkts nosaka, ja stājies spēkā 

detālplānojums un neapbūvētajai zemes vienībai lietošanas mērķis neatbilst detālplānojumā 

noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai. 

            Pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības Lauderu pagasta teritoriālplānojumu 

un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustāmā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 

un maiņas kārtība” trešās nodaļas 18.punku un 17.6.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 

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

G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

            Mainīt zemes vienībai 3,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu, nosaukums, adrese 

zemes lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība). 

                                                                              3. 

 Izskatot Vārds Uzvārds, dzīvo, 21.02.2014.iesniegumu, reģ. 21.02.2014. ar Nr.77, par 

zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kopējo platību 2,1 ha (kadastra apzīmējums) 

nosaukums, adrese no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 



lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība), jo pēc zemes gabala robežu plāna eksplikācijas meža masīva platība ir 1,9 

ha. 

            Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 

„Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” trešās nodaļas 18.punkts nosaka, ka lietošanas mērķa 

noteikšanu vai maiņu šo noteikumu 16. vai 17.punktā minētajos gadījumos mēneša laikā 

ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs, valsts vai vietējās 

pašvaldības zemei - tās lietotājs vai, ja tāda nav, - nomnieks (turpmāk - persona). Lietošanas 

mērķa noteikšanu vai maiņu var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.    

            Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 

„Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” trešās nodaļas 17.6.punkts nosaka, ja stājies spēkā 

detālplānojums un neapbūvētajai zemes vienībai lietošanas mērķis neatbilst detālplānojumā 

noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai. 

            Pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības Lauderu pagasta teritoriālplānojumu 

un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustāmā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 

un maiņas kārtība” trešās nodaļas 18.punku un 17.6.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 

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

G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

            Mainīt zemes vienībai 2,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu, nosaukums, adrese  

zemes lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība). 

                                                                              4. 

 Izskatot Vārds Uzvārds, dzīvo, 24.02.2014.iesniegumu, reģ. 27.02.2014. ar Nr.85, par 

zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kopējo platību 8,9 ha (kadastra apzīmējums) 

nosaukums, adrese no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība), jo pēc zemes gabala robežu plāna eksplikācijas meža masīva platība ir 8,9 

ha. 

            Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 

„Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” trešās nodaļas 18.punkts nosaka, ka lietošanas mērķa 

noteikšanu vai maiņu šo noteikumu 16. vai 17.punktā minētajos gadījumos mēneša laikā 

ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs, valsts vai vietējās 

pašvaldības zemei - tās lietotājs vai, ja tāda nav, - nomnieks (turpmāk - persona). Lietošanas 

mērķa noteikšanu vai maiņu var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.    

            Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 

„Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” trešās nodaļas 17.6.punkts nosaka, ja stājies spēkā 

detālplānojums un neapbūvētajai zemes vienībai lietošanas mērķis neatbilst detālplānojumā 

noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai. 

            Pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības Pasienes pagasta teritoriālplānojumu 

un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustāmā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 

un maiņas kārtība” trešās nodaļas 18.punku un 17.6.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 

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

G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 



            Mainīt zemes vienībai 8,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu, nosaukums, adrese,  

zemes lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība). 

                                                                              5. 

 Izskatot Vārds Uzvārds, dzīvo, pilnvarotās personas SIA „ALBERTO FOREST” 

valdes priekšsēdētāja Alva Budreviča (pamats 2013.gada 13.oktobra pilnvara ar Nr.2327), 

04.03.2014.iesniegumu, reģ. 04.03.2014. ar Nr.98, par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes 

vienībai ar kopējo platību 2,4 ha (kadastra apzīmējums) nosaukums, adrese, no koda 0101 

(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība), jo pēc zemes gabala robežu plāna 

eksplikācijas meža masīva platība ir 2,21 ha. 

            Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 

„Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” trešās nodaļas 18.punkts nosaka, ka lietošanas mērķa 

noteikšanu vai maiņu šo noteikumu 16. vai 17.punktā minētajos gadījumos mēneša laikā 

ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs, valsts vai vietējās 

pašvaldības zemei - tās lietotājs vai, ja tāda nav, - nomnieks (turpmāk - persona). Lietošanas 

mērķa noteikšanu vai maiņu var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.    

            Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 

„Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” trešās nodaļas 17.6.punkts nosaka, ja stājies spēkā 

detālplānojums un neapbūvētajai zemes vienībai lietošanas mērķis neatbilst detālplānojumā 

noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai. 

            Pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības Pasienes pagasta teritoriālplānojumu 

un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustāmā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 

un maiņas kārtība” trešās nodaļas 18.punku un 17.6.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 

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

G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

            Mainīt zemes vienībai 2,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu, nosaukums, adrese,  

zemes lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība). 

                                                                              6. 

 Izskatot Vārds, Uzvārds, dzīvo, 28.02.2014.iesniegumu, reģ. 06.03.2014. ar Nr.104, 

par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kopējo platību 1,4 ha (kadastra 

apzīmējums) nosaukums, adrese, no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība), jo pēc zemes gabala robežu plāna eksplikācijas meža masīva platība ir 1,4 

ha. 

            Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 

„Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” trešās nodaļas 18.punkts nosaka, ka lietošanas mērķa 

noteikšanu vai maiņu šo noteikumu 16. vai 17.punktā minētajos gadījumos mēneša laikā 

ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs, valsts vai vietējās 

pašvaldības zemei - tās lietotājs vai, ja tāda nav, - nomnieks (turpmāk - persona). Lietošanas 

mērķa noteikšanu vai maiņu var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.    

            Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 

„Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” trešās nodaļas 17.6.punkts nosaka, ja stājies spēkā 



detālplānojums un neapbūvētajai zemes vienībai lietošanas mērķis neatbilst detālplānojumā 

noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai. 

            Pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības Pasienes pagasta teritoriālplānojumu 

un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustāmā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 

un maiņas kārtība” trešās nodaļas 18.punku un 17.6.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 

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

G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

            Mainīt zemes vienībai 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu, nosaukums, adrese, 

zemes lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība). 

                                                                              7. 

 Izskatot Vārds, Uzvārds, dzīvo, 28.02.2014.iesniegumu, reģ. 06.03.2014. ar Nr.104, 

par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kopējo platību 10,5 ha (kadastra 

apzīmējums) nosaukums, adrese, no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība), jo pēc zemes gabala robežu plāna eksplikācijas meža masīva platība ir 9,6 

ha. 

            Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 

„Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” trešās nodaļas 18.punkts nosaka, ka lietošanas mērķa 

noteikšanu vai maiņu šo noteikumu 16. vai 17.punktā minētajos gadījumos mēneša laikā 

ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs, valsts vai vietējās 

pašvaldības zemei - tās lietotājs vai, ja tāda nav, - nomnieks (turpmāk - persona). Lietošanas 

mērķa noteikšanu vai maiņu var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.    

            Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 

„Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” trešās nodaļas 17.6.punkts nosaka, ja stājies spēkā 

detālplānojums un neapbūvētajai zemes vienībai lietošanas mērķis neatbilst detālplānojumā 

noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai. 

            Pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības Pasienes pagasta teritoriālplānojumu 

un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustāmā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 

un maiņas kārtība” trešās nodaļas 18.punku un 17.6.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 

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

G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

            Mainīt zemes vienībai 10,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu, nosaukums, adrese,  

zemes lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība). 

 

                                                                              8. 

 Izskatot Vārds Uzvārds, dzīvo, pilnvarotās personas Vārds Uzvārds (pamats 

25.08.2008. pilnvara Nr.2695), 13.03.2014.iesniegumu, reģ. 13.03.2014. ar Nr.110, par zemes 

lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kopējo platību 3,0 ha (kadastra apzīmējums) 

nosaukums, adrese, no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība), jo pēc zemes gabala robežu plāna eksplikācijas meža masīva platība ir 2,9 

ha. 



            Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 

„Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” trešās nodaļas 18.punkts nosaka, ka lietošanas mērķa 

noteikšanu vai maiņu šo noteikumu 16. vai 17.punktā minētajos gadījumos mēneša laikā 

ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs, valsts vai vietējās 

pašvaldības zemei - tās lietotājs vai, ja tāda nav, - nomnieks (turpmāk - persona). Lietošanas 

mērķa noteikšanu vai maiņu var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.    

            Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 

„Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” trešās nodaļas 17.6.punkts nosaka, ja stājies spēkā 

detālplānojums un neapbūvētajai zemes vienībai lietošanas mērķis neatbilst detālplānojumā 

noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai. 

            Pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības Pasienes pagasta teritoriālplānojumu 

un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustāmā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 

un maiņas kārtība” trešās nodaļas 18.punku un 17.6.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 

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

G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

            Mainīt zemes vienībai 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu, nosaukums, adrese,  

zemes lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība). 

 

17.§ 

Par adreses piešķiršanu, maiņu un apstiprināšanu zemes vienībām un ēkām Zilupes 

novadā 

Ziņo M.MEIKŠĀNE 

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

27.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1269 “Adresācijas 

sistēmas noteikumi” 9.1.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, 

V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET 

– nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

          1.  Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0302 

adresi: Pumpuru iela 17, Zilupe, Zilupes nov.. 

          2.  Piešķirt dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0177 002 adresi: 

Brīvības iela 20A, Zilupe, Zilupes nov.. 

          3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6864 001 0001 un ar to funkcionāli saistītām 

ēkām piešķirt adresi „Ābeļziedi”, Rūdovi, Lauderu pag., Zilupes nov.. 

          4. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6864 005 0089 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi „Ābeļziedi”, Smoļskie, Lauderu pag., Zilupes nov., (kods 

103744623). 

          5. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6864 002 0106 un ar to funkcionāli saistītām 

ēkām piešķirt adresi „Blontu mājas”, Blonti, Lauderu pag., Zilupes nov.. 

          6. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6864 003 0013 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi „Blonti”, Sološi, Lauderu pag., Zilupes nov., (kods 

103745127). 

          7. Piešķirt dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 6864 002 0133 005 adresi 

„Ceriņziedu mājas”, Blonti, Lauderu pag., Zilupes nov.. 

          8. Apstiprināt dzīvojamai mājai un ar to saistītām ēkām ar kadastra apzīmējumu 6864 

002 0133 001 adresi „Ceriņziedi”, Blonti, Lauderu pag., Zilupes nov., (kods 105410273). 



          9. Piešķirt dzīvojamai mājai un ēkai ar kadastra apzīmējumiem 6864 004 0045 006 un 

6864 004 0045 007 adresi „Gumenicas māja”, Gumineica, Lauderu pag., Zilupes nov.. 

         10. Apstiprināt dzīvojamai mājai un ar to saistītām ēkām ar kadastra apzīmējumu 6864 

004 0045 001 adresi „Gumenica”, Gumineica, Lauderu pag., Zilupes nov., (kods 105410353). 

          11. Piešķirt dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 6864 003 0037 011 adresi 

„Pirmie Iļjusi”, Iļjusi, Lauderu pag., Zilupes nov.. 

          12. Apstiprināt dzīvojamai mājai un ar to saistītām ēkām ar kadastra apzīmējumu 6864 

003 0037 007 adresi „Iļjusi”, Iļjusi, Lauderu pag., Zilupes nov., (kods 105410273). 

          13. Piešķirt dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 6864 004 0031 005 adresi 

„Pirmā Kolnasāta”, Vacumnīki, Lauderu pag., Zilupes nov.. 

          14. Apstiprināt dzīvojamai mājai un ar to saistītām ēkām ar kadastra apzīmējumu 6864 

004 0031 001 adresi „Kolnasāta”, Vacumnīki, Lauderu pag., Zilupes nov., (kods 103745344). 

          15. Piešķirt dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 6864 006 0004 001 adresi 

„Pirmais Mežkalns”, Cucuri, Lauderu pag., Zilupes nov.. 

          16. Apstiprināt dzīvojamai mājai un ar to saistītām ēkām ar kadastra apzīmējumu 6864 

006 0004 005 adresi „Mežkalns”, Cucuri, Lauderu pag., Zilupes nov., (kods 104343975). 

          17. Piešķirt dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 6884 007 0013 001 adresi 

„Pirmie Purvmaļi”, Šuškova, Pasienes pag., Zilupes nov.. 

          18. Apstiprināt dzīvojamai mājai un ar to saistītām ēkām ar kadastra apzīmējumu 6884 

007 0013 015 adresi „Purvmaļi”, Šuškova, Pasienes pag., Zilupes nov., (kods 104238900). 

          19. Piešķirt dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 6884 007 0165 004 adresi 

„Pirmie Staltupji”, Šuškova, Pasienes pag., Zilupes nov.. 

          20. Apstiprināt dzīvojamai mājai un ar to saistītām ēkām ar kadastra apzīmējumu 6884 

007 0165 001 adresi „Staltupji”, Šuškova, Pasienes pag., Zilupes nov., (kods 104238982). 

          21. Piešķirt dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 6896 007 0051 002 adresi 

„Marinovkas māja”, Bondari, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

          22. Apstiprināt dzīvojamai mājai un ar to saistītām ēkām ar kadastra apzīmējumu 6896 

007 0051 001 adresi „Marinovka”, Bondari, Zaļesjes pag., Zilupes nov., (kods 105634130). 

          23. Piešķirt dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 6896 005 0044 008 adresi 

„Vasiļu mājas”, Rabova, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

          24. Apstiprināt dzīvojamai mājai un ar to saistītām ēkām ar kadastra apzīmējumu 6896 

005 0044 001 adresi „Vasiļi”, Rabova, Zaļesjes pag., Zilupes nov., (kods 106288536). 

          25. Piešķirt dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0028 001 adresi „Vitas 

māja”, Zaļesje, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

          26. Apstiprināt dzīvojamai mājai un ar to saistītām ēkām ar kadastra apzīmējumu 6896 

008 0028 004 adresi „Vitas”, Zaļesje, Zaļesjes pag., Zilupes nov., (kods 103742396). 

          27. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0164 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi no „Rivcāni”, Riucāni, Zaļesjes pag., Zilupes nov. uz adresi „Rivcānu 

mājas”, Riucāni, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

          28. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 002 0231 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi „Rivcāni”, Riucāni, Zaļesjes pag., Zilupes nov., (kods 

103742090). 

          29. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6864 006 0036 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi no „Cucuri”, Cucuri, Lauderu pag., Zilupes nov. uz adresi „Egļukalni”, 

Cucuri, Lauderu pag., Zilupes nov.. 

          30. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6864 006 0001 un ar to 

funkcionāli saistītām ēkām adresi „Cucuri”, Cucuri, Lauderu pag., Zilupes nov., (kods 

105410312). 

          31. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 005 0026 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām adresi no „Olimpijas”, Rabova, Zaļesjes pag., Zilupes nov. uz adresi 

„Sergejs”, Rabova, Zaļesjes pag., Zilupes nov.. 

 



18.§ 

Par adreses piešķiršanu dzīvokļu telpu grupām vai dzēšanu Zilupes pilsētā Zilupes 

novadā 

Ziņo M.MEIKŠĀNE 

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

27.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1269 “Adresācijas 

sistēmas noteikumi”, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, 

S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

  1.  Piešķirt dzīvokļu telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0124 001 001 

adresi: Priežu iela 2B - 1, Zilupe, Zilupes nov.. 

          2.  Piešķirt dzīvokļu telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0124 001 002 

adresi: Priežu iela 2B - 2, Zilupe, Zilupes nov.. 

          3. Dzēst dzīvokļu telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0180 001 001 adresi 

Stacijas iela 2-1, Zilupe, Zilupes nov., (kods 118971024).   

          4. Dzēst dzīvokļu telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 6817 001 0180 001 002 adresi 

Stacijas iela 2-2, Zilupe, Zilupes nov., (kods 118971032).   

 

19.§ 

Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam 

Ziņo M.MEIKŠĀNE 

Izskatot Vārds Uzvārds, dzīvo, 04.03.2014.g. iesniegumu, reģ. 04.03.2014. ar Nr.95, 

par īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam ar kadastra numuru, nosaukums, 

adrese.                                                               

            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, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, 

A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

           Piešķirt nekustamam īpašumam, kurš sastāv no zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem, īpašuma nosaukumu „Nosaukums”, adrese. 

 

20.§ 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Zilupes novada Zilupes pilsētas 

teritorijā 

Ziņo M.MEIKŠĀNE 

Sakarā ar to, ka zemes vienībām, kuras atzītas kā zemēs, kuras ir piekrītošas Zilupes 

novada pašvaldībai, pēc Zilupes novada Zilupes pilsētas teritorijas plānojuma 2013.-

2025.gadam, kurš apstiprināts ar Zilupes novada domes 2013.gada 25.aprīļa sēdes lēmumu 

(protokols Nr.4.3.&) „Zilupes novada Zilupes pilsētas 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 Zilupes 

pilsētas plānoto un atļauto teritorijas plānojumu 2013. – 2025.gadam, atklāti balsojot: PAR 

– 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, 

G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 1. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 002 

0240 platībā 30073 kv.m Brīvības ielā 104, Zilupe, Zilupes nov. no koda 0101 (zeme, uz 

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

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

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

 2. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0245 platībā 43200 kv.m Pumpuru ielā 16, Zilupe, Zilupes nov. no koda 0901 (izglītības un 

zinātnes iestāžu apbūve) uz kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas 

rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma 

pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa). 

 

21.§ 

Par zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Zilupes novada pašvaldībai 

Ziņo M.MEIKŠĀNE 

Sakarā ar to, ka zemes vienība 30073 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 002 

0240 Brīvības ielā 104, Zilupe, Zilupes novads pēc Zilupes novada Zilupes pilsētas plānotā 

teritorijas plānojuma 2013. – 2025.gadam, kurš apstiprināts ar Zilupes novada domes sēdes 

2013.gada 25.aprīļa lēmumu (protokols Nr.4.3.&) ir nepieciešams zaļās zonas ierīkošanai, kas 

ir pašvaldības autonomā funkcija. 

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 Zilupes novada Zilupes pilsētas plānotā teritorijas plānojuma 

2013. – 2025.gadam, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu un 

Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.
1
panta otrās daļas 5.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 

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

G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

           1. Atzīt, ka zemes vienība platībā 30073 kv.m ar kadastra apzīmējumu 6817 002 0240 

Brīvības ielā 104, Zilupe, Zilupes novads ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai. 



           2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Zilupes novada domes 2012.gada 3.aprīļa 

sēdes lēmuma (protokols Nr.4.14.§) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabalu 

atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai” 4.punkts. 

           3. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju atstāt Zilupes novada 

Zilupes pilsētas Valsts Nekustāmā īpašuma kadastra informāciju sistēmā zemes vienību kā 

atsevišķu nekustāmo īpašumu. 

 

22.§ 

Par zemes platību apstiprināšanu 

Ziņo M.MEIKŠĀNE 

          Sakarā ar to, ka Zilupes novada Zilupes pilsētas teritorijā Zilupes novada pašvaldībai 

piekrītošām zemes vienībām platība Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 

nesakrīt ar kadastra karti un līdz ar to ir nepieciešams to apstiprināt platības 

          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 (O.Agafonovs, V.Vaļdens, 

S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

          1. Apstiprināt zemes vienībai ar zemes kadastra apzīmējumu 6817 002 0335 „Dārza 

iela”, Zilupe, Zilupes nov. platību – 0,7299 ha, saskaņā ar grafisko pielikumu. 

          2. Apstiprināt zemes vienībai ar zemes kadastra apzīmējumu 6817 001 0195 „Priežu 

iela”, Zilupe, Zilupes nov. platību – 2,6618 ha, saskaņā ar grafisko pielikumu. 

          3. Apstiprināt zemes vienībai ar zemes kadastra apzīmējumu 6817 001 0157 Priežu ielā 

8A, Zilupe, Zilupes nov. platību – 2,2658 ha, saskaņā ar grafisko pielikumu. 

          4. Apstiprināt zemes vienībai ar zemes kadastra apzīmējumu 6864 002 0290 „Ezeru 

iela”, Lauderu pag., Zilupes nov. platību – 0,08 ha, saskaņā ar grafisko pielikumu. 

 

23.§ 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes vienības atzīšanu par piekrītošu 

Zilupes novada pašvaldībai 

Ziņo M.MEIKŠĀNE 

Sakarā ar to, ka Vārds Uzvārds līdz 2007.gada 30.novembrim nav iesniedzis zemes 

izpirkšanas (pirkšanas) pieprasījumu zemes vienībai 8,15 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

6864 004 0037 „Pauguriņi”, Koņova, Lauderu pag., Zilupes nov., un tas nav iekļauts Lauku 

zemes izpirkšanas reģistrā. Uz zemes vienības 8,15 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 

004 0037 atrodas namīpašums. Vārds Uzvārds miris 2012.gada 5.jūnijā. 

Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” 25.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka 

juridiskām un fiziskām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz pabeigšanas datumam vai – šā likuma 23.panta otrajā daļā 

minētajos gadījumos – līdz 2007.gada 30.novembrim persona nav iesniegusi zemes 

izpirkšanas (pirkšanas) pieprasījumu vai tas nav iekļauts Lauku zemes izpirkšanas reģistrā. 

Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punkts nosaka, ka zemes reformas 

laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma 

apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai 

noslēdzami zemes nomas līgumi. 



             Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” 25.panta pirmās daļas 

1.punktu un Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un 

to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 

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

G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

           1. Izbeigt lietošanas tiesības ar 2006.gada 1.septembri Vārds Uzvārds, personas kods, 

uz zemes vienību 6,6 ha platībā (precizēta pēc kadastra kartes) ar kadastra apzīmējumu 6864 

004 0037 „Pauguriņi”, Koņova, Lauderu pag., Zilupes nov.. 

           2. Atzīt, ka zemes vienība 6,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 004 0037 

Pauguriņi”, Koņova, Lauderu pag., Zilupes nov. ir piekrītošs Zilupes novada pašvaldībai. 

           3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

           4. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju atstāt Zilupes novada 

Lauderu pagasta Valsts Nekustāmā īpašuma kadastra informāciju sistēmā zemes vienību kā 

atsevišķu nekustāmo īpašumu. 

 

24.§ 

Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu 

Ziņo M.MEIKŠĀNE 

1. 

           Izskatot Vārds Uzvārds, personas kods, dzīvo, Zilupes nov., 27.02.2014. iesniegumu, 

reģ. 27.02.2014. ar Nr.87, par zemes nomas līguma noslēgšanu uz zemes vienību 0,13 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu Pasienes pag., Zilupes nov., konstatēts, ka ar Zilupes novada 

domes sēdes 2013.gada 27.augusta lēmumu (protokols Nr.7.18.§) 5.punktu tika atzīts, ka 

zemes vienība 0,13 ha platībā ar kadastra apzīmējumu Pasienes pag., Zilupes nov. ir 

piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.             

           Uz zemes vienība ar kadastra apzīmējumu Pasienes pag., Zilupes nov. nav apbūvēta.  

             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 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, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par 

publiskas personas zemes nomu” trešās nodaļas 18.3.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 

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

G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

             1. Piešķirt Vārds Uzvārds, personas kods, nomā zemes vienību 0,13 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu, Pasienes pag., Zilupes nov. termiņā no 2014.gada 1.aprīļa līdz 

2019.gada 31.martam. 
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             2. Noslēgt zemes nomas līgumu Vārds Uzvārds, personas kods, par zemes vienību 

0,13 ha platībā ar kadastra apzīmējumu, 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 amatpersonai sagatavot zemes nomas 

līgumu. 

             5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja vietniekam 

V.Vaļdenam. 

2. 

           Izskatot Vārds Uzvārds, personas kods, dzīvo, 27.02.2014. iesniegumu, reģ. 

27.02.2014. ar Nr.86, par zemes nomas līguma noslēgšanu uz zemes vienību 0,3 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu, adrese, konstatēts, ka ar Zilupes novada domes sēdes 2013.gada 

27.augusta lēmumu (protokols Nr.7.18.§) 4.punktu tika atzīts, ka zemes vienība 0,13 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu, adrese, ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.             

           Uz zemes vienība ar kadastra apzīmējumu, adrese, nav apbūvēta.  

             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 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, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par 

publiskas personas zemes nomu” trešās nodaļas 18.3.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 

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

G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

             1. Piešķirt Vārds Uzvārds, personas kods, nomā zemes vienību 0,3 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu, adrese,  termiņā no 2014.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 31.martam. 

             2. Noslēgt zemes nomas līgumu Vārds Uzvārds, personas kods, par zemes vienību 

0,13 ha platībā ar kadastra apzīmējumu, adrese,  uz 5 gadiem. 

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

             4. Uzdot Zilupes novada pašvaldības atbildīgai amatpersonai sagatavot zemes nomas 

līgumu. 

             5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja vietniekam 

V.Vaļdenam. 

3. 

            Izskatot Vārds Uzvārds, dzīvo, 06.03.2014.g. iesniegumu, reģ. 06.03.2014. ar Nr.106, 

par neapbūvētu zemes gabalu 3,0 ha platībā kadastra apzīmējumu, adrese,  piešķiršanu nomā, 

tika konstatēts, ka zemes vienība 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu, adrese,  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 

vaiu nav izdoti citi normatīvie akti, kas tuvāk regulētu attiecīgās tiesību normas piemērošanu. 
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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 – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, 

S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

             1. Piešķirt Vārds Uzvārds, personas kods, nomā zemes vienību 3,0 ha platībā ar 

kadastra apzīmējums, adrese, no 2014.gada 1.aprīļa līdz 2016.gada 31.martam bez apbūves 

tiesībām. 

             2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Vārds Uzvārds, personas kods,  par zemes vienību 

3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējums, adrese, uz diviem 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 amatpersonai sagatavot zemes nomas 

līgumu. 

             6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja vietniekam 

V.Vaļdenam. 

4. 

             Izskatot Vārds Uzvārds, personas kods, dzīvo, 20.02.2014.g. iesniegumu, reģ. 

31.07.2013. ar Nr.296, par zemes gabala nošķirtās daļas 420 kv.m platībā ar kadastra 

apzīmējums, adrese, piešķiršanu nomā. 

             Zemes vienība 1168 kv.m platībā ar kadastra apzīmējums, adrese, ir piederoša 

Zilupes novada pašvaldībai un apbūvēts. 

             Latvijas Republikas 2007.gada 30.oktobra noteikumi Nr735 „Noteikumi par 

publiskas personas zemes nomu” otrās nodaļas 7.punkts nosaka, ka apbūvēta zemesgabala 

nomas maksu gadā: 

             7.1. līdz 2009.gada 31.decembrim – 1,5 % apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās 

apbūvēta zemesgabala vērtības privatizācijas vajadzībām; 

             7.2. no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.   

             7.
1
 Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam likumos noteiktos 

nodokļus. 

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


             7.
2
 Apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo 

noteikumu 7.2.apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā. 

             Pamatojoties uz 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 

Latvijas Republikas 2007.gada 30.oktobra noteikumi Nr735 „Noteikumi par publiskas 

personas zemes nomu” otrās nodaļas 7.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, 

S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

             1. Piešķirt Vārds Uzvārds, personas kods, nomā zemes vienības nošķirto daļu 420 

kv.m platībā ar kadastra apzīmējums, adrese, no 2014.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 31.martam 

bez apbūves tiesībām. 

             2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Vārds Uzvārds, personas kods,  uz zemes vienības 

nošķirto daļu 420 kv.m platībā ar kadastra apzīmējums, adrese,  uz 5 gadiem. 

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

bet ne mazāk par 28 euro un PVN. 

             4. Uzdot Zilupes novada pašvaldības atbildīgai amatpersonai sagatavot zemes nomas 

līgumu. 

             5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja vietniekam 

V.Vaļdenam. 

 

25.§ 

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6817 003 0452 un 6817 003 0449 

apvienošanu 

Ziņo M.MEIKŠĀNE 

Sakarā ar to, ka uz zemes vienības 2102 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 

003 0452 Baznīcas ielā 15B, Zilupe, Zilupes nov. un uz zemes vienības 2000 kv.m platībā ar 

kadastra apzīmējumu 6817 003 0449 Baznīcas ielā 17A, Zilupe, Zilupes nov. ir uzbūvētas 

sporta laukuma inženiertīklu pazemes komunikācijas, ir nepieciešams apvienot Zilupes 

novada 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” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu, Latvijas 

Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatā” 4.
1
panta otrās daļas 5.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” un 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.&), 

http://likumi.lv/doc.php?id=165950#p7


atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, 

A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Piekrist, ka Zilupes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000017383, apvieno 

zemes vienības ( kopējā platība 4102 kv.m) ar kadastra apzīmējumiem 6817 003 0452 un 

6817 003 0449 pie nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6817 003 0451 Baznīcas iela 17A, 

Zilupe, Zilupes nov. un piešķirt zemes lietošanas mērķi ar kodu 0503 (sportam un atpūtai 

aprīkotās dabas teritorijas). 

2. Likvidēt un izslēgt adresi Baznīcas iela 15B, Zilupe, Zilupes nov., (kods 

106483453). 

            3. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt izmaiņas Zilupes 

novada Zilupes pilsētas kadastra kartē un Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju 

sistēmā un ievadīt kā atsevišķu nekustamo īpašumu. 

 

26.§ 

Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam 

Ziņo M.MEIKŠĀNE 

Izskatot SIA „MIKROKODS”, juridiskā adrese Brīvības ielā 224, Rīgā, 06.03.2014.g. 

iesniegumu, reģ. 10.03.2014. ar Nr.65, par īpašuma nosaukumu piešķiršanu nekustamiem 

īpašumiem Zilupes novada Pasienes pagastā, saskaņā ar pievienoto sarakstu un pamatojoties 

uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 4.punktu, un Latvijas 

Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, atklāti 

balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, 

A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 0,51 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 6884 006 00070, īpašuma nosaukumu „Pirmās Kalmes”, Pasienes pag., 

Zilupes nov.. 

           2. Piešķirt nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 0,94 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 6884 004 0131, īpašuma nosaukumu „Pirmie Gundari”, Pasienes pag., 

Zilupes nov.. 

           3. Piešķirt nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 0,38 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 6884 006 0072, īpašuma nosaukumu „Pirmās Ogas”, Pasienes pag., 

Zilupes nov.. 

           4. Piešķirt nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 0,18 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 6884 002 0065, īpašuma nosaukumu „Pirmā Horoševa”, Pasienes pag., 

Zilupes nov.. 

           5. Piešķirt nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 0,02 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 6884 006 0140, īpašuma nosaukumu „Pirmais Kumeliņš”, Pasienes 

pag., Zilupes nov.. 

           6. Piešķirt nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 0,02 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 6884 006 0135, īpašuma nosaukumu „Pirmais Terehovas 

robežkontroles punkts”, Pasienes pag., Zilupes nov.. 

           7. Piešķirt nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 0,03 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 6884 003 0217, īpašuma nosaukumu „Pirmie Sauleskalni”, Pasienes 

pag., Zilupes nov.. 

 

 

 

 

 



27.§ 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

Ziņo M.MEIKŠĀNE 

Zilupes novada dome 2014.gada 20.martā saņēmusi Valsts zemes dienesta (turpmāk – 

VZD) Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroja 2014.gada 19.marta vēstuli Nr.9-

03/334457-2/1 „Par informācijas sniegšanu”, kurā lūgts izvērtēt no Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmas iekļauto informāciju par Vārds Uzvārds lietošanā esošo zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu un pieņemt attiecīgu lēmumu par zemes lietošanas tiesību 

izbeigšanu, pamatojoties uz Privatizācijas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 1.punktu, 

un iesniegt to VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes birojā.            

            Izskatot VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroja 2014.gada 19.marta vēstuli 

Nr.9-03/334457-2/1 „Par informācijas sniegšanu” un Zilupes novada pašvaldības rīcībā esošo 

informāciju un dokumentus, Zilupes novada dome, konstatēja un secināja, ka saskaņā ar 

vēstulē norādīto informāciju par zemes vienību 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu  

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta ar statusu – zemes 

lietojums, zemes lietotājs – Vārds Uzvārds.            

             Ar 2005.gada 1.septembri stājās spēkā Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums (turpmāk – Privatizācijas 

pabeigšanas likums), kurā noteikts, ka zemes pastāvīgajiem lietotājiem, kuriem zeme 

piešķirama īpašumā par samaksu, jāveic ar zemes izpirkšanu saistītās darbības un tā ir 

jāizpērk noteiktajos termiņos. Neizpildot kaut vienu no Privatizācijas pabeigšanas likumā 

minētajiem nosacījumiem noteiktajos termiņos, zemes pastāvīgais lietotājs zaudē zemes 

pastāvīgās lietošanas tiesības un iegūst zemes nomas pirmtiesības uz lietošanā bijušo zemi. 

Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešajā daļā 

noteiktajam lēmumu pieņemšana par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu ietilpst pašvaldību 

kompetencē. Saskaņā ar minētā likuma 4.panta otro daļu un Ministru kabineta 2005.gada 

30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 3.punktu datus par zemes nomas 

pirmtiesīgajām personām pašvaldībām nodod VZD. 

Privatizācijas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka 

juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes 

pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas ar 2006.gada 1.septembri, ja līdz 2006.gada 

31.augustam nebija iesniegts zemes izpirkšanas (pirkšanas) pieprasījums un tas nav iekļauts 

Lauku zemes izpirkšanas reģistrā. Atbilstoši Privatizācijas un pabeigšana likuma 25.pnata 

otrajai daļai persona, kurai izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības šajā likumā 

minētajos gadījumos, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Saskaņā 

ar Privatizācijas pabeigšanas likuma pārejas noteikumu 17.punktu personai, kurai zemes 

pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzās ar 2006.gada 1.septembri, zemes nomas pirmtiesība 

izbeidzas 2007.gada 30.novembrī. 

Ņemot vērā VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroja vēstulē sniegto 

informāciju par to, ka Vārds Uzvārds ar 1994.gada 10.novembra Ludzas rajona Pasienes 

pagasta padomes lēmumu Nr.11 piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 10,0 ha platībā un ar 

1995.gada 2.novembra Ludzas rajona Pasienes pagasta padomes lēmumu Nr.19.3.3. (sēdes 

protokols Nr.19) piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 8,4 ha platībā, kā arī to, ka ar 1996.gada 

10.aprīļa Ludzas rajona Pasienes pagasta padomes lēmumu „Par zemes piešķiršanu īpašumā 

pa samaksu” tika piešķirts īpašumā par samaksu uz zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem, bet zemes vienība ar kadastra apzīmējumu nav ierakstīta zemesgrāmatā un 

nodaļas rīcībā nav atzinuma par īpašuma tiesību atjaunošanu Vārds Uzvārds. 

 Saskaņā ar VZD interneta mājas lapā atbilstoši Privatizācijas pabeigšanas likuma  

23.pnata ceturtajai daļai ievietoto informāciju par Lauku zemes izpirkšanas reģistrā 



ierakstītajām ziņām, Zilupes novada pašvaldība konstatējusi, ka Vārds Uzvārds līdz 

2006.gada 31.augustam nebija iesniegusi zemes izpirkšanas (pirkšanas) pieprasījumu VZD 

zemes vienības 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu izpirkšanai. 

Sakarā ar to, ka Vārds Uzvārds līdz 2006.gada 31.augustam nebija iesniegusi zemes 

izpirkšanas (pirkšanas) pieprasījumu zemes vienības 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu, 

adrese, izpirkšanai (pirkšanai) un zemes izpirkšanas (pirkšanas) pieprasījums nav iekļauts 

Lauku zemes izpirkšanas reģistrā, tad saskaņā ar Privatizācijas pabeigšanas likuma 25.panta 

pirmās daļas 1.punktu Vārds Uzvārds zemes lietošanas tiesības izbeidzās 2006.gada 

1.septembrī, savukārt zemes nomas pirmtiesības Vārds Uzvārds bija jāizmanto līdz 2007.gada 

30.novembrim. 

Par neapbūvētu zemi, uz kuru Privatizācijas pabeigšanas likuma noteiktajā termiņā 

netiek izmantotas nomas pirmtiesības, pašvaldībai saskaņā ar Privatizācijas pabeigšanas 

likuma 25.panta 2.² daļu jāpieņem lēmums par attiecīgās zemes izmantošanu zemes reformas 

pabeigšanai vai, gadījumos, kad lēmumu pašvaldība pieņem pēc 2009.gada 30.decembra - par 

ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

4.panta ceturtās daļas 8.punktam pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt persona, kurai 

Privatizācijas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un 

ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas 

bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums. 

Saskaņā ar iepriekš minēto, bijušais zemes lietotājs, kurš nav izmantojis zemes nomas 

pirmtiesības uz neapbūvētu zemi, zaudē jebkādas tiesības iegūt īpašumā viņa lietošanā bijušo 

zemi. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, bijušie zemes lietotāji izmantot zemes nomas pirmtiesības 

var tikai tajā gadījumā, ja pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par zemes lietošanas tiesību 

izbeigšanu bijušajam lietotājam līdz zemes nomas pirmtiesību izbeigšanās termiņam. 

Atbilstoši likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 1.pantā 

noteiktajam, zemes reformas mērķis ir pakāpeniskas privatizācijas gaitā pārkārtot zemes 

lietošanas un īpašuma tiesiskās attiecības laukos. Tajā pašā laikā arī citu zemes reformu 

reglamentējošo normatīvo aktu, tai skaitā Privatizācijas pabeigšanas likuma, normas vērstas 

uz to, lai paātrinātu zemes reformas pabeigšanu un piešķirto privatizācijas sertifikātu 

izmantošanu, nevis personu lietošanā bijušās zemes atņemšanu. Savukārt zemes reformu 

reglamentējošie normatīvie akti, nenosaka rīcību gadījumos, kad pašvaldība lēmumu par 

zemes lietošanas tiesību izbeigšanu pieņem vai tas stājas spēkā pēc zemes nomas pirmtiesību 

izmantošanas termiņa beigām.  

Vietējā pašvaldība atbilstoši likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku 

apvidos” 17.pantam pieņem lēmumu par lietošanas tiesību piešķiršanu attiecībā uz konkrētu 

personu. Arī Privatizācijas pabeigšanas likumā ir īpaši atrunāts, ka vietējā pašvaldība pieņem 

lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. Līdz ar to vietējās pašvaldības bezdarbība 

vai kavēta darbība, nepieņemot lēmumu attiecībā uz personu par to, ka lietošanas tiesības ir 

izbeigušās, nevar radīt personai nelabvēlīgas sekas un nevar liegt iespēju iegūt nomas 

pirmtiesības un iespēju iegūt zemi īpašumā Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 

noteiktajā kārtībā. 

Līdz ar iepriekš minēto, gadījumos, kad lēmums par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

tiek pieņemts vai tas stājas spēkā pēc zemes nomas pirmtiesību izmantošanas termiņa beigām, 

Zilupes novada domei būtu tiesības lēmumā par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos noteikt 

saprātīgu zemes nomas pirmtiesību izmantošanas termiņu. Saskaņā ar likuma „Par zemes 

reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta ceturtajā daļā noteikto VZD, izmantojot 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus, jāsagatavo pārskats par zemi 

un līdz 2014.gada 30.novembrim tas jāsaskaņo ar attiecīgo pašvaldību.  

Tā kā pārskata par zemi saskaņošanas mērķis atbilstoši VZD 2014.gada 21.janvāra 

vēstulē Nr.2-04/65 „Par zemes reformas pabeigšanas procesu lauku apvidos” sniegtajai 

informācijai ir sakārtot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus par 



zemesgrāmatā nereģistrēto zemes vienību statusiem un zemes vienību piekritību, piederību un 

platībām, kā arī to, ka lēmumu par zemes tālāku piekritību Zilupes novada dome varēs 

pieņemt tikai pēc tam, kad Vārds Uzvārds būs izmantojusi viņai dotās nomas pirmtiesības uz 

zemes vienību 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu zemes nomas pirmtiesību termiņš Vārds 

Uzvārds būtu nosakāms ne ilgāk kā trīs mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. 

Atbilstoši Privatizācijas pabeigšanas likuma 25.panta piektajā un sestajā daļā 

noteiktajam, zemes lietotājam, kuram izbeigtas zemes lietošanas tiesības, zemes nomas maksa 

jāmaksā par visu lietošanā piešķirto zemi no dienas, kad tas ieguvis zemes nomas 

pirmtiesības, līdz nomas pirmtiesību beigu termiņam. Taču ņemot vērā to, ka Vārds Uzvārds 

Privatizācijas pabeigšanas likumā noteiktais zemes nomas pirmtiesību izmantošanas termiņš 

ir beidzies 2007.gada 30.novembrī, Zilupes novada dome, lemjot par citu zemes nomas 

pirmtiesību izmantošanas termiņu, varētu lemt par zemes nomas maksas noteikšanu, 

noslēdzot zemes nomas līgumu ar Vārds Uzvārds. 

Ņemot vērā iepriekš konstatēto un secināto un pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas 

pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 1.punktu, 

likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 1.pantu un likuma „Par zemes 

reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 17.pantu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, 

S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Izbeigt Vārds Uzvārds, personas kods, lietošanas tiesības uz zemes vienību 1,0 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu, nosaukums, adrese, ar 2006.gada 1.septembri. 

           2. Noteikt, ka Vārds Uzvārds ir tiesības izmantot nomas pirmtiesības uz zemes vienību 

1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu, nosaukums, adrese, līdz 2014.gada 2.jūnijam. 

3. Noteikt, ka Vārds Uzvārds zemes nomas maksas par zemes vienību 1,0 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu, nosaukums, adrese,, jāmaksā no zemes nomas līguma noslēgšanas 

dienas. 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.pantu lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad 

tas paziņots adresātam, bet sūtot pa pastu – septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. 

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu, ir tiesības pārsūdzēt 

Administratīvajā rajona tiesā, Rēzeknes tiesu namā, HYPERLINK "http://administrativa-

rajona-tiesa-rezeknes-tiesu-nams.uz-kartes.zl.lv/" Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601, 

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

28.§ 

Par dzīvojamās mājas Stacijas ielā 3, Zilupē, nojaukšanu 

Ziņo A.BORSUKA 

 Sakarā ar to, ka dzīvojamā māja (inv. Nr.1329) Stacijas ielā 3, Zilupē, ir avārijas 

stāvoklī un tā atjaunošanai nav nepieciešamības, jo dzīvojamā māja Stacijas ielā 3, Zilupē, ir 

avārijas stāvoklī, mājā iedzīvotāju vairāk nav, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, 

S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Nojaukt dzīvojamo māju (inv. Nr.1329), pēc adreses Stacijas ielā 3, Zilupē. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

29.§ 

Par nekustamā īpašuma „Lobiji-Baltkrievija” Zilupes novadā nodošanu bez atlīdzības 

valsts īpašumā 

Ziņo A.BORSUKA 

 

          Zilupes novada pašvaldības dome izteica priekšlikumu par Zilupes novada Pasienes 

pagasta ceļa Loboji – Baltkrievija bez atlīdzības nodošanu valsts īpašumā. Minētais ceļš 

savieno valsts ceļus V520 Meikšāni – Draudzības kurgāns ar RPP Meikšāni un tiek izmantots 

vieglā autotransporta satiksmei ar Baltkrieviju. Pamatojoties uz augstāk minēto, un likuma 

„Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Saskaņā ar Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 42. panta otro un trešo daļu, 43. panta un pārejas noteikumu 3. punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, 

A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1.1.Nodot bez atlīdzības Zilupes novada pašvaldības ceļa “Loboji - Baltkrievija”, 

posmu 0,00km – 0,8km valsts īpašumā, kadastra Nr.6884 009 0049. 

1.3.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada pašvaldības domes 

izpilddirektorei Ainai BORSUKAI. 

 

30.§ 

Par Zaļesjes katlumājas noņemšanu no bilances  

Ziņo B.ČEBOTARE 

 

          Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja jautājumu par Zaļesjes katlumājas 

(inventarizācija Nr.1211233) noņemšanu no bilances, sakarā ar to, ka katlumāja ir avārijas 

stāvoklī, iekritis jumts un izkritusi siena.  

 Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1486 

„Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, 

V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET 

– nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Noņemt no Zilupes novada pašvaldības bilances Zaļesjes katlumāju, pēc adreses 

Zaļesje, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads. 

 

31.§ 

Par aizņēmuma ņemšanu no Latvijas Republikas Valsts Kases projekta „Kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Zilupes mūzikas un mākslas 

skolas ēkā Tautas ielā 2” (projekta identifikācijas Nr.KPFI-15.2/81) finansēšanai  

Ziņo V.VAĻDENS 

 

Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, 

V.Vaļdens, S.Voitkeviča, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET 

– nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 



Lūgt Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi 

atbalstīt ņemt Latvijas Republikas Valsts Kasē aizdevumu (aizdevumu ņemt 

EUR valūtā) – projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu 

emisijas samazināšanai Zilupes mūzikas un mākslas skolas ēkā Tautas ielā 

2” (projekta identifikācijas Nr.KPFI-15.2/81) finansēšanai – EUR 

92673,73 (deviņdesmit divi tūkstoši seši simti septiņdesmit trīs UER 73 euro 

centi) apjomā ar atmaksas termiņu 10 (desmit) gadi (ar atlikto pamatsummas 

maksājumu – pamatsummas atmaksu uzsākt ar 2015.gada 1martu) un ar Valsts 

Kases noteikto procentu likmi gadā no atlikušās summas. Aizdevuma 

pamatsummas un aizdevuma procentu maksājumu atmaksāšanas garantijas – 

Zilupes novada pašvaldības budžeta līdzekļi. 

 

32.§ 

Par nokavētā nekustāmā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīdus 

kārtībā no SIA „DZERKALI TUR” 

Ziņo O.AGAFONOVS 

 

Izskatot Zilupes novada pašvaldības Nekustāmā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu 

2014.gadam Nr.14-146 (konta Nr.2075 un 1900) par stāvokli uz 2014.gada 28.februāri, un 

pamatojoties Zilupes novada pašvaldības Finanšu komitejas 2014.gada 26.marta atzinumu par 

nekustāmā īpašuma nodokļu parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā, Zilupes novada pašvaldības dome 

konstatē: 

Saskaņā ar LR likuma „Par nekustāmā īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu, Sabiedrības ar 

ierobežoto atbildību „DZERKALI TUR” ir uzskatāms par nekustāmā īpašuma nodokļa 

maksātāju. Uzņēmumam likuma „Par nekustāmā īpašuma nodokli” 6.panta pirmajā daļā noteiktajā 

kārtībā tika paziņots par nekustāmā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas  (kalendārajam) 

gadam, nosūtot maksāšanas paziņojumu pēc norādītās juridiskās adreses: „Vīgante”, Garkalnes 

novads, LV-1024. Saskaņā ar maksāšanas paziņojumu, SIA „Dzerkali TUR” par nekustāmo 

īpašumu – zemi un ēku ar kadastra numuru 6817 002 0189,  kas atrodas Brīvības ielā 34 (bij. 

Brīvības iela 38), Zilupē, Zilupes novadā, 2014. taksācijas gadā ir jāmaksā nekustāmā īpašuma 

nodoklis un nokavējuma nauda kopsummā EUR 2114,53 (divi tūkstoši viens simt četrpadsmit euro 

un 53 centi), kas sastāv: 

 nodokļa parāds par 2014.gadu -  EUR 353,24, 

 nodokļa parāds par iepriekšējo periodu – EUR 1292,94, 

 nokavējuma nauda – EUR 468,35, 

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 „DZERKALI TUR” 2014.gadā likuma „Par nekustāmā īpašuma 

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

novada pašvaldība 2013.gada 25.aprīlī nosūtīja SIA „DZERKALI TUR” 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 

30.maijam. Līdz noteiktajam termiņam SIA „DZERKALI TUR” nodokļa parādu nav nomaksājusi. 

Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.pnta pirmajā daļa nosaka, ka „nodokļu maksājumus 

atbilstoši nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu aprēķinam, kā arī citiem dokumentiem par 

maksājumiem budžetā vai pēc nodokļu administrācijas kontroles (pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos 

nodokļu maksājumus (arī soda naudu), kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos 

aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto nokavējuma naudu (turpmāk — nokavētie nodokļu 



maksājumi), kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu 

administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu 

piedziņu”. 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 360.panta 1.daļu „administratīvo aktu izpilda 

piespiedu kārtā, ja ir šāds apstākļu kopums: administratīvais akts ir stājies spēkā, administratīvais 

akts ir kļuvis neapstrīdams, līdz piespiedu izpildes sākumam administratīvais akts nav izpildīts 

labprātīgi”. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, SIA „DZERKALI TUR” 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, un 47.panta pirmo daļu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Voitkeviča, 

A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1.Piedzīt no SIA „DZERKALI TUR” reģistrācijas Nr.40003665733, juridiskā adrese 

„Vīgante”, Garkalnes novads, LV-1024, bezstrīdus kārtībā nokavēto nodokļa maksājumu un 

nokavējuma naudu EUR 2114,53 (divi tūkstoši viens simt četrpadsmit euro un 53 centi) apmērā. 

2.Par pieņemto lēmumu paziņot SIA „DZERKALI TUR”. 

3.Lēmumu izpildei nosūtīt Zvērinātajam tiesu izpildītājam. 

 

 

Domes sēde slēgta plkst.15.00 

Sēdi vadīja: O.Agafonovs 

Protokolēja:  J.Voitkeviča 

 


