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Sēde sasaukta un atklāta plkst. 13.00. 

 

Sēdi vada – Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Oļegs AGAFONOVS                 

Protokolē – sekretāre Jeļena Voitkeviča 

Piedalās –  

Deputāti:  Vitālijs Vaļdens,  Anna Peličeva, Alla Čekstere,  Leonīds Osipovs, Sergejs 

Fenčenko, Nikolajs Jefimovs, Svetlana Voitkeviča 

Pašvaldības darbinieki:  

Galvenā grāmatvede   Jana BONDARENKO 

Saimniecības vadītāja  Biruta ČEBOTARE 

Sociālā dienesta vadītāja  Olga KLOVANE 

Izglītības darba speciāliste  Jeļena VELIGURSKA 

Domes juriste     Sniedze IRBE 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja       Aina AGAKI 

Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja Vija KUDRJAŠOVA 

Pasienes pagasta pārvaldes vadītāja Skaidrīte MARČENOKA 

Latvijas Sociālistiskās partijas org. komitejas pārstāvis Viktors MATJUŠENOKS 

Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes priekšnieks Oļegs JEMASOVS 

Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes priekšnieks Ivars RUSKULIS 

Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas Zilupes iecirkņa vecākais inspektors Vladimirs 

IVANOVS 

 

Sēdē nepiedalās:   
Deputāts: Gunārs SMUĻKO 

  

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

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

A.Čekstere, L.Osipovs, S.Fenčenko, S.Voitkeviča, N.Jefimovs), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Zilupes novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība apstiprināta. Domes sēdes darba 

kārtībā 14 jautājumi. 

 

Domes sēdes darba kārtība ir šāda: 

1. Pārskats par paveikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu no 23.05.2014. – 

30.06.2014. 

2. Par S.Voitkevičas iesnieguma izskatīšanu. 

3. Par 2013.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. 

4. Par SIA „Ziņas TV” iesnieguma izskatīšanu. 



5. Par Orgkomitejas „Draudzības Kurgāns 2014.” iesnieguma izskatīšanu. 

6. Par Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu premēšanu. 

7. Iestāžu vadītāju iesniegumu izskatīšana. 

8. Par Vārds Uzvārds iesnieguma izskatīšanu. 

9. Par dzīvojamās platības piešķiršanu un dzīvojamā telpas īres līguma slēgšanu ar Vārds 

Uzvārds. 

10. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai. 

11. Par zemes gabala Policijas ielā 14, Zilupe, Zilupes nov. sadalīšanu atsevišķās zemes 

vienībās un jaunas adreses piešķiršanu atdalītai zemes vienībai. 

12. Par grozījumiem 2003.gada 21.maija Zilupes novada domes sēdes lēmumā “Par zemes 

pārreģistrēšanu” (protokols Nr.6.9.&) pirmā punktā. 

13. Par grozījumiem 2006.gada 23.februāra Zilupes novada domes sēdes lēmumā “Par zemes 

pārreģistrēšanu” (protokols Nr.3.12.&). 

14. Par līdzfinansējumu Brīvības tranzītielas asfalta seguma atjaunošanai Zilupes pilsētā. 

 

1.§ 

Pārskats par paveikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu no 23.05.2014. – 

30.06.2014. 

Ziņo O.AGAFONOVS 

 

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

V.Vaļdens, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, S.Fenčenko, S.Voitkeviča, N.Jefimovs), 

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

Pieņemt zināšanai: Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja pārskatu par 

paveikto darbu un Zilupes novada pašvaldības domes lēmumu izpildes gaitu no 23.05.2014. – 

30.06.2014.  

 

2.§ 

S.Voitkevičas iesnieguma izskatīšana 

Ziņo O.AGAFONOVS 

Izskatot Zilupes novada pašvaldības domes deputātes Svetlanas VOITKEVIČAS, 

personas kods, iesniegto 09.06.2014. 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 – 7 deputāti (O.Agafonovs, 

V.Vaļdens, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, S.Fenčenko, N.Jefimovs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, balsošanā nepiedalās S.Voitkeviča - pamats likuma ”Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā “ 11.panta pirmā daļa, Zilupes novada pašvaldības 

dome NOLEMJ:  

1. Izbeigt Svetlanas VOITKEVIČAS, personas kods, deputātes pilnvaras pirms termiņa 

sakarā ar deputātes 09.06.2014. iesniegto iesniegumu par deputāta pilnvaru nolikšanu 

no 01.07.2014. 



2. Sakarā ar S.Voitkevičas deputātes pilnvaras pirms termiņa nolikšanu, izslēgt 

S.Voitkeviču: 

2.1. no Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Attīstības, komunālo un 

teritoriāli jautājumu komitejas sastāvam no 01.07.2014. 

2.2. no Administratīvā komisijas sastāva no 01.07.2014. 

3. 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 2013.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

Ziņo O.AGAFONOVS 

Deputāti tiek iepazīstināti ar Zilupes novada pašvaldības publisko gada pārskatu par 

2013.gadu. 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2. punktu, 72. pantu, 

likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 14.panta trešo daļu, Ministru kabineta 17.01.2006. 

noteikumiem Nr. 44 “Noteikumi par gada publisko pārskatu saturu un to sagatavošanas 

kārtību”, pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības domes Finanšu komitejas ieteikumu, 

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

V.Vaļdens, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, S.Fenčenko, S.Voitkeviča, N.Jefimovs), 

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

  1. Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības gada publisko pārskatu par 2013.gadu.  

             2. Uzdot IT speciālistam A.Dembovskim nodrošināt publicēšanu Zilupes novada 

domes oficiālajā mājas lapā www.zilupe.lv  

 

4.§ 

Par SIA „Ziņas TV” iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo O.AGAFONOVS 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja 20.06.2014. SIA „Ziņas TV” iesniegto 

iesniegumu par atbalstu projektam „Lai dzīvo bērni!”. Projekta mērķis ir samazināt bērnu 

traumatismu un mirstību Latvijā, filmējot drošības filmu. Projekta atbalsta summa ir EUR 

400,00 (četri simti euro) – 150,00 + PVN 21% apmērā. Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti 

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

N.Jefimovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:  

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz nākamajai domes sēdei.  

2. Pieaicināt uz nākamo domes sēdi SIA „Ziņas TV” pārstāvi.  

   

5.§ 

Par Latvijas Sociālistiskās partijas org. komitejas „Draudzības Kurgāns 2014” 

iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo O.AGAFONOVS 

            Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja 20.06.2014. Latvijas Sociālistiskās partijas 

org. komitejas  iesniegto iesniegumu par atļauju rīkot ikgadēju atceres pasākumu Draudzības 

Kurgānā 2014.gada 6.jūlijā, plkst. 09:00 beigu laiks 16:30. Pasākuma organizators Latvijas 

Sociālistiskā partija, Reģ. Nr.50008045621, adrese Citadeles iela 2, Rīga, LV-1010, ir 

iesniegusi visus Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma (turpmāk – likums) 

6.pantā norādītus nepieciešamus dokumentus. Uz iesnieguma izskatīšanu pašvaldība 

http://www.zilupe.lv/


pieaicināja Valsts policijas pārstāvi, Valsts robežsardzes pārstāvjus un pasākuma organizatora 

pilnvaroto personu. Pašvaldība pārbaudīja un konstatēta, ka pasākuma organizators ir 

ievērojis visas likumā noteiktās prasības, pieteiktais pasākums netraucēs citu attiecīgajai 

pašvaldībai agrāk pieteiktu publisku pasākumu norisi, tas neapdraudēs sabiedrisko kārtību un 

drošību, cilvēku dzīvību vai veselību. Valsts Policijas pārstāvis, Valsts Robežsardzes pārstāvji 

akceptēja pasākuma norīsi augstāk minētajā datumā un laikā, atklāti balsojot: PAR – 8 

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

N.Jefimovs, A.Čekstere), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ:  

1. Atļaut Draudzības Kurgāna 2014 (pasākuma) rīkošanu pēc adreses ciems Šeški, 

Pasienes pagasts, Zilupes novads 2014.gada 6.jūlijā, sākums plkst. 9:00, beigu laiks 

16:30. Plānotais pasākuma apmeklētāju un dalībnieku skaits – 300 apmeklētāji, 250 

dalībnieki.   

 

6.§ 

Par Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu premēšanu 

Ziņo O.AGAFONOVS 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Zilupes mūzikas un mākslas skolas 

direktores Veras Doreiko-Sinkevičas iesniegto iesniegumu ar lūgumu premēt labākos 

audzēkņus par iegūtām vietām Latvijas valsts konkursos: 

1. Jeļizaveta Meļņikova 2kl. – 3.vieta valsts konkursa II kārtā; 

2. deju kolektīvs  - Renāta Štrauha, Polina Bubuviča, Aleksandra Šaitere: 

2.1.starpnovadu mūsdienu deju kolektīvu radošais konkurss Daugavpilī – 3.vieta; 

2.2. deju konkurss – festivāls „Star´s of the Dance” Līvānos – 2.vieta. 

Pamatojoties uz 23.05.2014. domes lēmumu (protokols Nr.7, 18.§) apstiprinātu Zilupes 

mūzikas un mākslas skolas audzēkņu mācību stimulēšanas reglamentu, Finanšu komitejas 

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

L.Osipovs, S.Fenčenko, S.Voitkeviča, N.Jefimovs, A.Čekstere), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:  

1. Premēt Zilupes mūzikas un mākslas skolas audzēkņus, piešķirot finansiālu atbalstu: 

Jeļizavetai Meļņikovai, personas kods, EUR 20,00 (divdesmit euro, nulle centi), 

Renātai Štrauhai, personas kods, EUR 25,00 (divdesmit pieci euro, nulle centi), 

Polinai Bubovičai, personas kods, EUR 25,00 (divdesmit pieci, nulle euro), 

Aleksandrai Šaiterei, personas kods, EUR 25,00 (divdesmit pieci euro, nulle centi). 

 

 

7.§ 

Iestāžu vadītāju iesniegumu izskatīšana 

Ziņo V.VAĻDENS 

1. 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja 30.06.2014. Zilupes pirmsskolas izglītības 

iestādes vadītājas I.Agafonovas iesniegumu ar lūgumu pieņemt lēmumu par Zilupes PII 

slēgšanu no 01.08.2014. līdz 31.08.2014., sakarā ar darbinieku atvaļinājumiem un 

remontdarbiem. 

Atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Vaļdens, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, 

S.Fenčenko, N.Jefimovs, S.Voitkeviča), PRET – nav, ATTURAS – nav, balsošanā 

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

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

1. Slēgt Zilupes pirmsskolas izglītības iestādi no 01.08.2014. līdz 31.08.2014. 



 

 

 

 

2. 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja 30.06.2014. SIA „Zilupes LTD” valdes 

locekļa Valērija Fitisova iesniegumu ar lūgumu izdalīt avansā EUR 30 000,00 (trīsdesmit 

tūkstoši euro, nulle centi) malkas iegādei, lai nodrošinātu sekmīgu apkures sezona uzsākšanu. 

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

A.Čekstere, L.Osipovs, S.Fenčenko, N.Jefimovs, S.Voitkeviča), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:  

1. Izdalīt SIA „Zilupes LTD” avansā EUR 30 000,00 (trīsdesmit tūkstoši euro) malkas 

iegādei, lai nodrošinātu sekmīgu apkures sezonas uzsākšanu. 

 

8.§ 

Par Vārds Uzvārds iesniegumu izskatīšanu 

Ziņo O.AGAFONOVS 

 Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja  07.05.2014. Vārds Uzvārds iesniegto 

iesniegumu par nodokļu parādu dzēšanu (sakarā ar parādnieka Vārds Uzvārds nāvi). Saskaņā 

ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 3. punkts paredz, ka valsts 

budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda 

naudas dzēš Valsts ieņēmumu dienests šādā gadījumā: fiziskajai personai – nodokļu 

maksātājam – viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu 

parādus, kā arī nokavējuma naudas, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, 

V.Vaļdens, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, S.Fenčenko, S.Voitkeviča, N.Jefimovs), 

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

1. Norakstīt Vārds Uzvārds, personas kods, nekustamā īpašuma un komunālo 

pakalpojumu parādus EUR 735,03 (septiņi simti trīsdesmit pieci euro trīs centi) 

par nekustāmo īpašumu Nosaukums, Adrese, par mirušo tēvu Vārds Uzvārds, 

personas kods. 

 

9.§ 

Par dzīvojamās platības piešķiršanu un dzīvojamā telpas īres līguma slēgšanu ar Vārds 

Uzvārds 

Ziņo L.AĻBREHTE 

Dome izskatīja Vārds Uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, iesniegto 

iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību.  

 Pamatojoties uz domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītiem apstākļiem: 

1) dzīvojamā māja pēc adreses Raiņa iela 32, Zilupē ir pašvaldības īpašumā no 

07.10.2013.; 

2) saskaņā ar Zilupes novada dzīvokļu komisijas 15.06.2011. lēmumu Vārds Uzvārds ir 

iekļauta palīdzības reģistrā palīdzības sniegšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā 

personām, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas vispārējā kārtībā 2.grupā ar kārtas 

Nr.2 (pēc aktualizācijas uz 01.01.2014. – Nr.2)  

3) dzīvokļu komisija apliecina, ka uz minēto dzīvojamo platību nav citu pretendentu; 

Pamatojoties uz 1993.gada 16.februāra likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri”, 06.12.2001. 

likumu ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.pantu un Zilupes novada 

pašvaldības 27.01.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11 ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā Zilupes novadā”, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, 



A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, S.Fenčenko, S.Voitkeviča, N.Jefimovs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Sakarā ar to, ka nekustamā īpašuma (ēkas) ar kadastra Nr.6817 003 0240, pēc adreses 

Raiņa iela 32, Zilupe, Zilupes nov., izmantošanas mērķis ir – nedzīvojamā ēka, atlikt 

jautājuma izskatīšanu līdz īpašuma lietošanas mērķa maiņai. 

 

10.§ 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai 

Ziņo V.VAĻDENS 

1. 

            Sakarā ar to, ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0360, kura ieskaitīta 

rezerves zemes fondā, pēc Zilupes novada Zaļesjes pagasta teritorijas plānojuma 2013.-

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

(protokols Nr.5.3.&) un pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Zilupes novada 

teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un 

Grafiskā daļa” ir mainīta plānotā (atļautā) zemes izmantošana un līdz ar to ir nepieciešams 

mainīt zemes lietošanas mērķi. 

            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 Zaļesjes 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 17.6.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti 

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

N.Jefimovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

            Mainīt zemes vienībai 4,13 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0360 Zaļesjes 

pag., Zilupes nov. 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. 

            Sakarā ar to, ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 005 0067, kura ir 

īpašumā Andrejam Grišuļonokam, pēc Zilupes novada Zaļesjes pagasta teritorijas plānojuma 

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

lēmumu (protokols Nr.5.3.&) un pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Zilupes novada 

teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un 

Grafiskā daļa” ir mainīta plānotā (atļautā) zemes izmantošana un līdz ar to ir nepieciešams 

mainīt zemes lietošanas mērķi. 

            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 Zaļesjes 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 17.6.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti 

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

N.Jefimovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 



            Mainīt zemes vienībai 6,47 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 005 0067 

„Pēteri”, Zaļesjes pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no koda 1105 (atsevišķi nodalītas 

atklātas autostāvvietas) uz kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība). 

3. 

            Sakarā ar to, ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 005 0033, kura ir 

īpašumā Renātei Aukšmukstei, pēc Zilupes novada Zaļesjes pagasta teritorijas plānojuma 

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

lēmumu (protokols Nr.5.3.&) un pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Zilupes novada 

teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un 

Grafiskā daļa” ir mainīta plānotā (atļautā) zemes izmantošana un līdz ar to ir nepieciešams 

mainīt zemes lietošanas mērķi. 

            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 Zaļesjes 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 17.6.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti 

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

N.Jefimovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

            Mainīt zemes vienībai 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 005 0033 „Lācīši”, 

Zaļesjes pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no koda 0801 (komercobjektu objektu 

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

4. 

            Sakarā ar to, ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 004 0070, kura ir 

īpašumā Ludzas rajona Zaļesjes pagasta zemnieku saimniecībai „KRISTINKI”, pēc Zilupes 

novada Zaļesjes pagasta teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts 2013.gada 

24.maijā Zilupes novada domes sēdē ar lēmumu (protokols Nr.5.3.&) un pašvaldības 

saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam. 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” ir mainīta plānotā (atļautā) 

zemes izmantošana un līdz ar to ir nepieciešams mainīt zemes lietošanas mērķi. 

            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 Zaļesjes 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 17.6.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti 

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

N.Jefimovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

            Mainīt zemes vienībai 3,22 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 004 0070 

„Smiltājs”, Surbeļi, Zaļesjes pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no koda 1003 

(lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve) uz kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība). 

5. 

            Sakarā ar to, ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0200, kura ir 

Zilupes novada pašvaldībai piekritīga zeme, pēc Zilupes novada Zaļesjes pagasta teritorijas 



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

sēdē ar lēmumu (protokols Nr.5.3.&) un pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Zilupes 

novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi un Grafiskā daļa” ir mainīta plānotā (atļautā) zemes izmantošana un līdz ar to ir 

nepieciešams mainīt zemes lietošanas mērķi. 

            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 Zaļesjes 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 17.6.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti 

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

N.Jefimovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

            Mainīt zemes vienībai 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0200 Zaļesjes 

pag., Zilupes nov. 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. 

            Sakarā ar to, ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0366, kura ir 

Zilupes novada pašvaldībai piekritīga zeme, pēc Zilupes novada Zaļesjes pagasta teritorijas 

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

sēdē ar lēmumu (protokols Nr.5.3.&) un pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Zilupes 

novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi un Grafiskā daļa” ir mainīta plānotā (atļautā) zemes izmantošana un līdz ar to ir 

nepieciešams mainīt zemes lietošanas mērķi. 

            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 Zaļesjes 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 17.6.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti 

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

N.Jefimovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

            Mainīt zemes vienībai 0,02 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0366 Zaļesjes 

pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas 

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

pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa). 

7. 

            Sakarā ar to, ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6864 002 0127, kura ir 

ieskaitīta rezerves zemes fondā, pēc Zilupes novada Lauderu pagasta teritorijas plānojuma 

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

lēmumu (protokols Nr.5.3.&) un pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Zilupes novada 

teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un 

Grafiskā daļa” ir mainīta plānotā (atļautā) zemes izmantošana un līdz ar to ir nepieciešams 

mainīt zemes lietošanas mērķi. 



            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 Zaļesjes 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 17.6.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti 

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

N.Jefimovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

            Mainīt zemes vienībai 0,09 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002 0127 Lauderu 

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

daudzdzīvokļu māju apbūve) uz kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība). 

8. 

            Sakarā ar to, ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6864 002 0188, kura ir 

LAUDERU SVĒTĀ NIKOLAJA PAREIZTICĪGO DRAUDZES ipašumā, pēc Zilupes 

novada Lauderu pagasta teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts 2013.gada 

24.maijā Zilupes novada domes sēdē ar lēmumu (protokols Nr.5.3.&) un pašvaldības 

saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam. 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” ir mainīta plānotā (atļautā) 

zemes izmantošana un līdz ar to ir nepieciešams mainīt zemes lietošanas mērķi. 

            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 Zaļesjes 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 17.6.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti 

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

N.Jefimovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

            Mainīt zemes vienībai 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6864 002 0188 

„Pareizticīgo Baznīca”, Lauderu pag., Zilupes nov. zemes lietošanas mērķi no koda 0907 

(kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve) uz kodu 0101 

(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība). 

9. 

 Izskatot Vārds Uzvārds, dzīvo Adrese, 27.06.2014.iesniegumu, reģ.27.06.2014. ar 

Nr.260, par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kopējo platību ha (kadastra 

apzīmējums) 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 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, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, S.Fenčenko, 

S.Voitkeviča, N.Jefimovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības 

dome NOLEMJ: 

            Mainīt zemes vienībai ha platībā ar kadastra apzīmējumu 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). 

10. 

 Izskatot Vārds Uzvārds, dzīvo Adrese, 26.06.2014.iesniegumu, reģ.26.06.2014. ar 

Nr.259 un Vārds Uzvārds, dzīvo Adrese, 27.06.2014.iesniegumu, reģ.27.06.2014. ar Nr.261, 

par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kopējo platību ha (kadastra apzīmējums) 

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 ha un par zemes lietošanas mērķa 

maiņu zemes vienībai ar kopējo platību ha (kadastra apzīmējums) 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 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, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, S.Fenčenko, 

S.Voitkeviča, N.Jefimovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības 

dome NOLEMJ: 

            1. Mainīt zemes vienībai ha platībā ar kadastra apzīmējumu 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. Mainīt zemes vienībai ha platībā ar kadastra apzīmējumu 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). 

 



11. 

 Izskatot Vārds Uzvārds, dzīvo Adrese, 27.06.2014.iesniegumu, reģ.27.06.2014. ar 

Nr.263, par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kopējo platību ha (kadastra 

apzīmējums) 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 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, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, S.Fenčenko, 

S.Voitkeviča, N.Jefimovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības 

dome NOLEMJ: 

            Mainīt zemes vienībai ha platībā ar kadastra apzīmējumu 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). 

12. 

 Izskatot Vārds Uzvārds, dzīvo Adrese, 27.06.2014.iesniegumu, reģ.27.06.2014. ar 

Nr.262, par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kopējo platību ha (kadastra 

apzīmējums) 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 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, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, S.Fenčenko, 



S.Voitkeviča, N.Jefimovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības 

dome NOLEMJ: 

            Mainīt zemes vienībai ha platībā ar kadastra apzīmējumu 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). 

 

11.§ 

Par zemes gabala Policijas ielā 14, Zilupe, Zilupes nov. sadalīšanu atsevišķās zemes 

vienībās un jaunas adreses piešķiršanu atdalītai zemes vienībai 

Ziņo V.VAĻDENS 

             Sakarā ar to, ka zemes vienības 7700 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 6817 003 

0300 Policijas ielā 14, Zilupe, Zilupes nov., kura ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai, 

atrodas Vārds Uzvārds piederoša garāžas ēka, ir nepieciešams sadalīt atsevišķās zemes 

vienībās. 

Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 2.pants nosaka, 

ka līdz 1999.gada 1.martam Latvijas pilsoņi – dzīvojamās ēkas īpašnieki vai augļu dārza 

lietotāji, kuriem zeme piešķirta augļu dārza ierīkošanai ar apbūves tiesībām, var pieteikties uz 

zemes iegūšanu īpašumā par maksu, ja bijušie zemes īpašnieki vai viņu mantinieki nav 

pieprasījuši šo zemi vai pieprasījuši par to kompensāciju, vai saņēmuši līdzvērtīgu zemi citā 

vietā. 

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

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.
1 

panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka zeme, kuras 

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

ierakstāma zemesgrāmatās uz valsts vārda, ja uz šīs zemes ir juridiskām personām piederošas 

ēkas (būves) vai tādām fiziskajām personām piederošas ēkas (būves), kurām nav tiesību iegūt 

zemi īpašumā saskaņā ar zemes reformas likumiem. 

            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 16.1.punkts nosaka, ja tiek izveidota jauna 

zemes vienība vai zemes vienības daļa. 

             Pamatojoties uz „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 2.pantu, Latvijas 

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

zemesgrāmatās” 4.
1 

panta pirmās daļas 4.punktu 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 

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

A.Čekstere, L.Osipovs, S.Fenčenko, S.Voitkeviča, N.Jefimovs), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

            1. Atdalīt no zemes vienības 7700 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu.6817 003 

0300 Policijas ielā 14, Zilupe, Zilupes nov. zemes vienību ar platību 135 kv.m (vairāk vai 

mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot), kas ir piekrītoša Latvijas valstij (grafiskais pielikums 

Nr.1). 

            2. Piešķirt atdalītai zemes vienībai 135 kv.m platībā un ar to funkcionāli saistītai ēkai 

adresi Policijas iela 12A, Zilupe, Zilupes nov.. 

            3. Piešķirt zemes vienībai 135 kv.m platībā Policijas ielā 12A, Zilupe, Zilupes nov. 

zemes lietošanas mērķi ar koda 1104 (transportlīdzekļu garāžu apbūve). 

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

novada Zilupes pilsētas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā un kadastra 

kartē, ievadot zemes vienību ar jaunu kadastra apzīmējumu kā atsevišķu īpašumu. 

 

 



12.§ 

Par grozījumiem 2003.gada 21.maija Zilupes novada domes sēdes lēmumā „Par zemes 

pārreģistrēšanu” (protokols Nr.6, 9.&) pirmā punktā 

Ziņo V.VAĻDENS 

Ar Zilupes novada domes 2003.gada 21.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.6.9.&) 

„Par zemes pārreģistrēšanu”, ar kuru tika pārreģistrētas lietošanas tiesības no Vārds Uzvārds 

uz Vārds Uzvārds, personas kods, uz zemi 7,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 008 

0062 Zaļesjes pagasta Sovānu sādžā. 

Sakarā ar to, ka Ar Zilupes novada domes 2003.gada 21.maija sēdes lēmumā (protokols 

Nr.6.9.&) „Par zemes pārreģistrēšanu” nav pareizi norādīts zemes vienības kadastra 

apzīmējums, ir nepieciešams grozīt šo lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti 

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

N.Jefimovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1.  Izdarīt grozījumus Zilupes novada domes 2003.gada 21.maija sēdes lēmumā 

(protokols Nr.6.9.&) „Par zemes pārreģistrēšanu” pirmajā punktā un izteikt to 

šādā redakcijā:  

    “1. Pārreģistrēt zemes lietošanas tiesības no Vārds uzvārds uz Vārds Uzvārds, 

personas kods, uz zemes vienību 7,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0061 

„Graudiņi”, Sovāni, Zaļesjes pag., Zilupes nov., LV-5705.”  

 

13.§ 

Par grozījumiem 2006.gada 23.februāra Zilupes novada domes sēdes lēmumā „Par 

zemes pārreģistrēšanu” (protokols Nr.3, 12.&) 

Ziņo V.VAĻDENS 

Ar Zilupes novada domes 2006.gada 23.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.3.12.&) 

„Par zemes lietošanas tiesību pārreģistrēšanu”, ar kuru pārreģistrētas lietošanas tiesības uz 

mantojamo zemi no Vārds Uzvārds uz viņas brāli Vārds Uzvārds 7,0 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 6896 008 0062 Zaļesjes pagasta Sovanu ciemā. 

Sakarā ar to, ka Ar Zilupes novada domes 2006.gada 23.februāra sēdes lēmumā 

(protokols Nr.3.12.&) „Par zemes lietošanas tiesību pārreģistrēšanu” nav korekti norādīts 

zemes vienības kadastra apzīmējums, ir nepieciešams grozīt 26.02.2006. lēmumu (protokols 

Nr.3.12.&), atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, 

A.Čekstere, L.Osipovs, S.Fenčenko, S.Voitkeviča, N.Jefimovs), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Izdarīt grozījumu Zilupes novada domes 2006.gada 23.februāra sēdes lēmumā 

(protokols Nr.3.12.&) „Par zemes lietošanas tiesību pārreģistrēšanu” un izteikt 

šādā redakcijā:  

    “1. Pārreģistrēt zemes lietošanas tiesības uz mantojamo zemi no Vārds Uzvārds uz 

viņas brāli Vārds Uzvārds, personas kods, 7,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6896 008 

0061 „Graudiņi”, Sovāni, Zaļesjes pag., Zilupes nov., LV-5705.”  

 

14.§ 

Par līdzfinansējumu Brīvības tranzītielas asfalta seguma atjaunošanai Zilupes pilsētā  

Ziņo O.AGAFONOVS 

Šobrīd Zilupes pilsētas Brīvības ielas posms ir nerekonstruētais tranzītielas posms, kur 

esošā infrastruktūra ir nolietojusies un ir nepieciešamība pēc iespējas ātrāk veikt 

infrastruktūras uzlabojumus, lai viss Brīvības ielas posms būtu drošs satiksmei un tās 

dalībniekiem. Pašvaldība no tās budžeta līdzekļiem plāno nodrošināt finansējumu Zilupes 

pilsētas Brīvības tranzītielas uzturēšanai. 



Saskaņā ar Ministru kabineta 15.09.2008. noteikumiem Nr.743 par darbības 

programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.1.2. aktivitāti “Tranzītielu 

sakārtošana pilsētu teritorijās”, kā arī uz likuma “Par pašvaldībām” 15. pantu un 21. pantu: 

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

A.Čekstere, L.Osipovs, S.Fenčenko, S.Voitkeviča, N.Jefimovs), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Piedalīties Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas programmas “Infrastruktūra 

un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.1.2. aktivitāti “Tranzītielu sakārtošana pilsētu 

teritorijās” ar projektu “Zilupes pilsētas Brīvības tranzīta ielas rekonstrukcija”. 

2. Saņemot līdzfinansējumu no Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas, nodrošināt 

finansējumu no Zilupes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem, lai sasniegtu 

plānotos rezultātus. 

3. Noteikt atbildīgo personu par lēmuma izpildi – Zilupes novada pašvaldības domes 

priekšsēdētāja vietnieku Vitāliju Vaļdenu. 

 

Domes sēde slēgta plkst.15.00 

Sēdi vadīja: O.Agafonovs 

Protokolēja:  J.Voitkeviča 

 

 

 

 


