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

____________________________________________
Zilupē

2015. gada 26.martā

protokols Nr.3

Sēde sasaukta plkst. 13:00.
Sēdi atklāj plkst. 13:00
O.Agafonovs atklāj domes sēdi, iepazīstina ar sēdes darba kārtību.
Darba kārtība:
1. Pārskats par veikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu no
27.02.2015. – 26.03.2015.
2. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “ZILUPES LTD”.
3. Par komisijas Darījumu ar lauksaimniecības zemi nolikuma
apstiprināšanu.
4. Par Zilupes novada pašvaldības domes Iepirkumu komisijas nolikuma
apstiprināšanu.
5. Par atklāta konkursa “Sadzīves atkritumu savākšana un izvešana Zilupes
novada pašvaldības teritorijā” izsludināšana.
6. Par saistošo noteikumu Nr.4 “Grozījumi Zilupes novada pašvaldības
2010. gada 28. jūlija saistošajos noteikumos Nr.5 “NODEVA PAR
PAŠVALDĪBAS DOMES IZSTRĀDĀTO OFICIĀLO DOKUMENTU
UN APLIECINĀTU TO KOPIJU SAŅEMŠANU UN BŪVATĻAUJAS
SAŅEMŠANU”” apstiprināšanu.
7. Par saistošo noteikumu Nr.5 „Grozījumi 2011.gada 27.janvāra Zilupes
novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.10 „Par vienreizēju
pabalstu ģimenei, sakarā ar bērna piedzimšanu”” apstiprināšanu.
8. Par saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījums 2011.gada 27.janvāra Zilupes
novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.14 ,,Par svētku
pabalstiem”” pastiprināšanu.
9. Par prasības pieteikuma iesniegšanu tiesā maza apmēra prasībā par
parāda piedziņu.
10. Par pārdošanas cenas apstiprināšanu dzīvoklim pēc adrese Raiņa iela 15,
dz.11, Zilupe, Zilupes novads.
11. Par 2014.gada pārskata apstiprināšanu SIA „Bidrija“.
12. Par SIA „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” 2014.gada
pārskata apstiprināšanu.

13. Par zemes ierīcības projektu „Projekta „Valsts galvenā autoceļa A12 km
162.0-163.7 rekonstrukcija“ skartās zemes vienības“ apstiprināšanu.
14. Par zemes vienības domājamās daļas atzīšanu par piekrītošu Latvijas
valstij un ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
15. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai.
16. Par zemes vienību atzīšanu par piekrītošu Zilupes novada pašvaldībai.
17. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustāmā īpašuma un īpašuma
nosaukumu piešķiršanu.
18. Par adreses piešķiršanu ēkām.
19. Par SIA Mācību centra „FIBRA” iesnieguma izskatīšana.
20. Par „Ūdens ražošanas rūpnīcas” būvniecības ieceri.
21. Par Vārds Uzvārds iesnieguma izskatīšanu.
22. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu.
23. Par darba grupas “Pastāvīgā Zilupes novada pašvaldības domes saistošo
noteikumu projektu izstrādāšanas darba grupa” izveidošanu.
24. Par saistošo noteikumu Nr.7 “Par pašvaldības zemes nomas maksas
apmēru Zilupes novadā” apstiprināšanu.
25. Par saistošo noteikumu “Par pašvaldības nodevu par suņu turēšanu
Zilupes novadā” izstrādāšanu.
26. Par saistošo noteikumu “Ēku numerācijas un ielu nosaukumu norāžu
izvietošanas kārtība Zilupes novadā” izstrādāšanu.
27. Par saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu
piešķiršanas kārtību Zilupes novadā” izstrādāšanu.
28. Par saistošo noteikumu “Zilupes novada ūdens apgādes un kanalizācijas
tīklu un to būvju ekspluatācijas lietošanas un aizsardzības noteikumi”
izstrādāšanu.
29. Par saistošo noteikumu “Par Zilupes pilsētas sabiedriskās kārtības
noteikumu apstiprināšanu” izstrādāšanu.
30. Par Vienošanās noslēgšanu par grozījumiem 2013. gada 01. februāra
Zemesgabala nomas līgumā Nr.18.
31. Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības domes 26.02.2015. lēmumā
(protokols Nr.2., 24§ 2.) “Par zemes patapinājuma līguma noslēgšanu”.
32. Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības domes 26.02.2015 lēmumā
(protokols Nr.2., 24§ 3.) “Par zemes patapinājuma līguma noslēgšanu”.
33. Par 2010. gada 11. oktobra nekustamā īpašuma patapinājuma līguma
izbeigšanu.
34. Par patapinājuma līguma slēgšanu ar biedrību “Latvijas Sarkanais
Krusts Ludzas komiteju”.
35. Par degvielas patēriņa normām.

Sēdi vada – Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Oļegs AGAFONOVS
Protokolē – sekretāre Iveta Meikšāne

Piedalās –
Deputāti: Anna Peličeva, Alla Čekstere, Leonīds Osipovs, Nikolajs Jefimovs, Taisa
Semjonova, Gunārs Smuļko, Vitālijs Vaļdens.
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Galvenā grāmatvede
Jana BONDARENKO
Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja
Vija KUDRJAŠOVA
Pasienes pagasta pārvaldes vadītāja
Skaidrīte MARČENOKA
Saimniecības vadītāja
Biruta ČEBOTARE
Izpilddirektore
Aina BORSUKA
Domes juriste
Sniedze IRBE
Sociālā dienesta vadītāja
Olga KLOVANE
Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Aina AGAKI
SIA Zilupes LTD valdes loceklis
Valērijs FITISOVS
Zemes lietu speciāliste
Marija MEIKŠĀNE
SIA „Zilupes VSAC” valdes locekle Alīna RAKA
Nepiedalās –
Deputāts
Sergejs FENČENKO
Sēdes vadītājs Oļegs Agafonovs piedāvā balsot par domes sēdes darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere,
L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Vaļdens, T.Semjonova, G.Smuļko), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība
apstiprināta. Domes sēdes darba kārtībā 35 jautājumi.
1.§
Pārskats par veikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu no 27.02.2015. –
26.03.2015.
ziņoO.Agafonovs
Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Vaļdens,
T.Semjonova, G.Smoļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
pašvaldība NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai domes priekšsēdētāja O.Agafonova pārskatu par veikto
darbu un Zilupes novada pašvaldībasdomes lēmumu izpildes gaitu no
27.02.2015. – 26.03.2015.
2.§

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “ZILUPES LTD”
ziņo: S. Irbe, debatēs: O. Agafonovs, V. Vaļdens
O. Agafonovs ziņojuma sniegšanai dod vārdu juristei S. Irbei.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZILUPES LTD” reģ. Nr.46803003381,
juridiskā adrese: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 (turpmāk – SIA
“ZILUPES LTD”) saņēmusi 20.03.2015. vēstuli Nr.1-2.52 no Sabiedrisko

pakalpojumu regulēšanas komisijas, kurā informē, ka izslēdz SIA “ZILUPES LTD”
no regulējamo ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistra. SIA “ZILUPES
LTD” sniedz ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus Zilupes novada
administratīvajā teritorijā. Zilupes novada pašvaldība saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 1. punktu, ir izveidojusi SIA “ZILUPES LTD”,
kuras darbības veidi saskaņā ar statūtiem ir tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana,
ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde, cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas
iekārtu uzstādīšana, notekūdeņu savākšana un attīrīšana, ūdensapgādes sistēmu
būvniecība. Lai SIA “ZILUPES LTD” turpmāk būtu tiesīga sniegt ūdenssaimniecības
sabiedriskos pakalpojumus, nepieciešams Zilupes novada pašvaldībai noslēgt ar SIA
“ZILUPES LTD” deleģēšanas līgumu.
Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu, viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos
pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija, siltumapgāde, sadzīves atkritumu
apsaimniekošana, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana), neatkarīgi no tā,
kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, bet likuma “Par pašvaldībām” 7. pants nosaka,
ka šā likuma 15. pantā paredzēto autonomo funkciju izpildi organizē un par to atbild
pašvaldība, ja likumā nav noteikts citādi.
Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta trešā daļa nosaka, ka no katras
autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt
privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas kārtību,
veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. panta pirmā un otrā daļa nosaka, ka
publiska persona var deleģēt privātpersonai un citai publiskai personai (turpmāk –
pilnvarotā persona) pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu
var veikt efektīvāk un privātpersonai pārvaldes uzdevumu deleģē ar ārēju normatīvo
aktu vai līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 41. panta
trešās daļas noteikumus.
Likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 4. panta pirmā daļa
nosaka, ka sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tāds komersants, kurš regulējamās
nozares sniedz sabiedriskos pakalpojumus noteiktā teritorijā un, kura darbība
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā tiek regulēta saskaņā ar šo likumu, bet likuma 16.
panta pirmā daļa nosaka, ka sabiedrisko pakalpojumu licence dod sabiedrisko
pakalpojumu sniedzējam tiesības uzņemties līdzīgas saistības vienlaikus pret
vairākiem lietotājiem licencē noteiktajā teritorijā un nosaka sabiedrisko pakalpojumu
sniedzēja pienākumu nodrošināt šiem lietotājiem saņemt nepārtrauktus, drošus un
kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus, kuru tarifi (cenas) atbilst ekonomiski
pamatotām izmaksām.
SIA “ZILUPES LTD” darbība ir atbilstoša Valsts pārvaldes iekārtas likuma
88. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 5. un 6. punktā noteiktajiem gadījumiem, kad
publiska persona var veikt komercdarbību, respektīvi, tirgus nav spējīgs nodrošināt
sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā; nozarē pastāv dabiskais monopols,
tādejādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā pakalpojuma pieejamību; deleģētā nozare
uzskatāma par stratēģiski svarīgu nozari; infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli

kapitālieguldījumi; deleģētajā nozarē atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams
nodrošināt augstāku kvalitātes standartu.
Publisko iepirkumu likuma 3. panta pirmās daļas 7. punktu un šo likumu
nepiemēro, ja pasūtītājs slēdz līgumu par tādas institūcijas veiktajiem būvdarbiem vai
piegādēm, vai sniegtajiem pakalpojumiem, kura atrodas pilnīgā pasūtītāja kontrolē,
vismaz 80 procenti no tās finanšu apgrozījuma veido konkrēto uzdevumu izpilde
kontrolējošo pasūtītāju interesēs, un kapitāla daļas pilnībā pieder pasūtītājam. SIA
“ZILUPES LTD” ir Zilupes novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla
daļas pieder Zilupes novada pašvaldībai.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 3. un 7. pantu, 15. panta pirmās
daļas 1. punktu, trešo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40., 41., 42., 431., 45.
pantu, likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 1., 4., 16. un 22. pantu,
Zilupes novada pašvaldības dome,atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs,
A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Vaļdens, T.Semjonova,
G.Smoļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldībaNOLEMJ:
1. Slēgt deleģēšanas līgumu ar SIA “ZILUPES LTD”reģ. Nr.46803003381,
juridiskā adrese: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 līdz
2020. gada 29. aprīlim par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu
sniegšanu Zilupes novada administratīvajā teritorijā.
2. Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes juristei Sniedzei Irbei pirms tā
parakstīšanas nosūtīt saskaņošanai ar Latvijas Republikas Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.
3. Pilnvarot Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Oļegu
Agafonovu noslēgt šā lēmuma 1. punktā minēto līgumu, atbilstoši Valsts
pārvaldes iekārtas likumā noteiktajam.
4. Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes juristei deleģēšanas līgumu
piecu darbdienu laikā no līguma noslēgšanas dienas publicēt Zilupes
novada pašvaldības mājas lapā internetā www.zilupe.lv.
Pielikumā:
1. Deleģēšanas līguma projekts 1 (viens) eks., uz 4 (četrām) lappusēm, oriģināls.
3.§
Par komisijas Darījumu ar lauksaimniecības zemi nolikuma apstiprināšanu
ziņo: S. Irbe, debatēs: O. Agafonovs, V. Vaļdens, A. Borsuka
O. Agafonovs ziņojuma sniegšanai dod vārdu juristei S. Irbei.
S. Irbe informē par lēmuma projektu.
Priekšlikumu un iebildumu nav.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.

2014. gada 01. novembrī stājās spēkā grozījumi likumā “Par zemes
privatizāciju lauku apvidos”, kas paredz īpašu kārtību lauksaimniecības zemju
atsavināšanas jomā. Saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.1
panta pirmo daļu, ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskumu uzrauga
novada pašvaldības komisija. Likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.1
pantā, 29. pantā un 30.2pantā minētās personas neizmanto pirmpirkuma tiesības, vai
lēmumu par atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā, ja minētie
nosacījumi nav ievēroti. Saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”
36. panta trešo daļu pašvaldībai ir neteikts pienākums vest lauksaimniecības zemes
nomas līgumu reģistru.
Saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.1panta ceturto
daļu izdoti Ministru kabineta 2014. gada 02. decembra noteikumi Nr.748 “Noteikumi
par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi” (stājās spēkā
30.12.2014.), kas nosaka:
- kritērijus dominējošās zemes lietošanas kategorijas noteikšanai darījumos ar
lauksaimniecības zemi;
- iesniegumā par darījumu ar lauksaimniecības zemi iekļaujamo informāciju un
tam pievienojamos dokumentus;
- kārtību, kādā lauksaimniecības zemes nomnieks un Latvijas zemes fonda
pārvaldītājs īsteno pirmpirkuma tiesības;
- kārtību, kādā tiek finansēta un izveidota pašvaldības komisija, tās sastāvu, kā arī
pašvaldības komisijas tiesības un pienākumus;
- kārtību, kādā pašvaldības komisija izskata iesniegumus par darījumiem ar
lauksaimniecības zemi un pieņem lēmumu par piekrišanu lauksaimniecības
zemes iegūšanai īpašumā vai atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai
īpašumā;
- kārtību, kādā iegūstami lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dati no citām valsts
informācijas sistēmām;
- termiņus un kārtību, kādā zemes nomnieks vai iznomātājs pašvaldību informē par
noslēgtajiem lauksaimniecības zemes nomas līgumiem.
Ministru kabineta 2014. gada 02. decembra noteikumu Nr.748 “Noteikumi par
lēmumu pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi” 16. punkts un 17. punkts
nosaka, ka novada pašvaldība no pašvaldības pārstāvjiem izveido komisiju vismaz
piecu komisijas locekļu sastāvā, kā arī to, ka komisijas priekšsēdētāju un komisijas
locekļus ievēlē likuma “Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.
Zilupes novada pašvaldības dome 2014. gada 18. decembra sēdē pieņēmusi
lēmumu izveidot Zilupes novada pašvaldības komisiju darījumu ar lauksaimniecības
zemēm izvērtēšanai. Minētajā sēdē nav apstiprināts Darījumu ar lauksaimniecības
zemi izvērtēšanas komisijas nolikums.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu,
41. pantapirmās daļas 2. punktu, likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.1
panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2014. gada 02. decembranoteikumi Nr.748
“Noteikumi par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi” 16.,17.
punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere,

L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Vaļdens, T.Semjonova, G.Smoļko), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldība NOLEMJ:
1. Apstiprināt Nolikumu “Zilupes novada pašvaldības domes Darījumu ar
lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas nolikums”.
2. Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes sekretārei (I. Meikšānei) trīs
darbdienu laikā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas nodot šī lēmuma izrakstu un
nolikumu Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijai un A.
Dembovskim publicēšanai Zilupes novada pašvaldības domes mājas lapā
www.zilupe.lv.
Pielikumā:
1. Zilupes novada pašvaldības domes Darījumu ar lauksaimniecības zemi
izvērtēšanas komisijas nolikums, 1 (viens) eks., uz 3 (trīs) lappusēm, oriģināls.
4.§
Par Zilupes novada pašvaldības domes Iepirkumu komisijas nolikuma
apstiprināšanu
ziņo S. Irbe, debatēs: O. Agafonovs, V. Vaļdens
O. Agafonovs ziņojuma sniegšanai dod vārdu juristei S. Irbei.
S. Irbe informē, ka domes sēdē 26.03.2015. skatīts jautājums par Iepirkuma
komisijas nolikuma apstiprināšanu. Iepazīstoties ar iesniegto informāciju par
iepirkumu dokumentācijas sagatavošanu un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu,
Publisko iepirkumu likuma 22. pantu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta
pirmās daļas 2. punktu, 73. panta pirmās daļas 1. punktu, Zilupes novada pašvaldība
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere,
L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Vaļdens, T.Semjonova, G.Smoļko), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības domes Iepirkumu komisijas nolikumu.
2. Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes sekretārei (I. Meikšānei) trīs
darbdienu laikā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas nodot šī lēmuma
izrakstu un nolikumu Zilupes novada pašvaldības domes Iepirkumu komisijai
(V. Vaļdenam, J. Bondarenko, Ņ. Lazarevai, V. Fitisovam, S. Irbei) un A.
Dembovskim publicēšanai Zilupes novada pašvaldības domes mājas lapā
www.zilupe.lv.
Pielikumā:
1. Zilupes novada pašvaldības domes Iepirkumu komisijas nolikums. 1 (viens)
eks., uz 5 (picām) lappusēm, oriģināls.

5.§
Par atklāta konkursa “Sadzīves atkritumu savākšana un izvešana Zilupes
novada pašvaldības teritorijā” izsludināšana
ziņoS. Irbe, debatēs: O. Agafonovs, V. Vaļdens
O. Agafonovs ziņojuma sniegšanai dod vārdu juristei S. Irbei.
S. Irbe informē, ka Zilupes novada pašvaldības domes sēdē 26.03.2015. skatīts
jautājums par atklāta konkursa “Sadzīves atkritumu savākšana un izvešana Zilupes
novada pašvaldības teritorijā” izsludināšanu.
Ņemot vērā to, ka atklāts konkurss “Atkritumu savākšana un izvešana Zilupes
novada pašvaldības teritorijā” (izsludināts 2013. gadā) neatbilst Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 18. panta pirmajai daļai un Ministru kabineta noteikumu
Nr.184 “Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai
izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju” (stājās spēkā 17.04.2013.) 2.
punktam, 2. punkta 2.1., 2.2., 2.3. un 2.4. apakšpunktiem, jāizsludina atkārtoti jauns
atklāts konkurss “Sadzīves atkritumu savākšana un izvešana Zilupes novada
pašvaldības teritorijā”.Iepazīstoties ar iesniegto informāciju par iepirkuma nolikuma
sagatavošanu un pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18. panta pirmo
daļu, 8. panta pirmās daļas 1. punktu,Ministru kabineta noteikumu Nr.184 “Noteikumi
par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un
materiālu reģenerāciju” 2. punktu, 2. punkta 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. apakšpunktiem,
Publisko iepirkumu likuma 50. panta pirmo daļu, 51. panta pirmo daļu, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs,
N.Jefimovs, V.Vaļdens, T.Semjonova, G.Smoļko), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldībaNOLEMJ:
1. Izsludināt atklātu konkursu “Sadzīves atkritumu savākšana un izvešana
Zilupes novada pašvaldības teritorijā” (identifikācijas Nr. ZNP 2015/4),
saskaņā ar atklāta konkursa nolikumu.
2. Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes sekretārei (I. Meikšānei) trīs
darbdienu laikā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas nodot šī lēmuma
izrakstu Zilupes novada pašvaldības domes Iepirkumu komisijai (V.
Vaļdenam, J. Bondarenko, Ņ. Lazarevai, V. Fitisovam, S. Irbei) un lēmuma
izrakstu ar sagatavoto nolikumu A. Dembovskim publicēšanai Zilupes novada
pašvaldības domes mājas lapā www.zilupe.lv.
Pielikumā:
1. Zilupes novada pašvaldības domes atklāta konkursa “Sadzīves atkritumu
savākšana un izvešana Zilupes novada pašvaldības teritorijā” (identifikācijas
Nr. ZNP 2015/4) nolikums, viens eks., uz 67 (sešdesmit septiņām) lappusēm,
oriģināls.

6.§
Par saistošo noteikumu Nr.4 “Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2010. gada
28. jūlija saistošajos noteikumos Nr.5 “NODEVA PAR PAŠVALDĪBAS DOMES
IZSTRĀDĀTO OFICIĀLO DOKUMENTU UN APLIECINĀTU TO KOPIJU
SAŅEMŠANU UN BŪVATĻAUJAS SAŅEMŠANU”” apstiprināšanu
ziņo: S. Irbe, debatēs: O. Agafonovs, V. Vaļdens
O. Agafonovs ziņojuma sniegšanai dod vārdu juristei S. Irbei.
S. Irbe informē, ka izvērtējot saistošo noteikumu “Grozījumi Zilupes novada
pašvaldības 2010. gada 28. jūlija saistošajos noteikumos Nr.5 “NODEVA PAR
PAŠVALDĪBAS DOMES IZSTRĀDĀTO OFICIĀLO DOKUMENTU UN
APLIECINĀTU TO KOPIJU SAŅEMŠANU UN BŪVATĻAUJAS SAŅEMŠANU”
(turpmāk – saistošie noteikumi Nr.5) projektu, Zilupes novada pašvaldības dome
konstatē, ka nepieciešams veikt grozījumus saistošajos noteikumos Nr.5.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu 21. panta pirmās
daļas 15., 21. panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Vaļdens,
T.Semjonova, G.Smoļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 4 “Grozījumi Zilupes novada pašvaldības
2010. gada 28. jūlija saistošajos noteikumos Nr.5 “NODEVA PAR
PAŠVALDĪBAS DOMES IZSTRĀDĀTO OFICIĀLO DOKUMENTU UN
APLIECINĀTU TO KOPIJU SAŅEMŠANU UN BŪVATĻAUJAS
SAŅEMŠANU””.
2. Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes sekretārei (I. Meikšānei) saistošos
noteikumus Nr.4 “Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2010. gada 28. jūlija
saistošajos noteikumos Nr.5 “NODEVA PAR PAŠVALDĪBAS DOMES
IZSTRĀDĀTO OFICIĀLO DOKUMENTU UN APLIECINĀTU TO
KOPIJU SAŅEMŠANU UN BŪVATĻAUJAS SAŅEMŠANU”” trīs dienu
laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas rakstiskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai saskaņošanai.
3. Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes sekretārei (I. Meikšānei) saistošos
noteikumus Nr.4 “Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2010. gada 28. jūlija
saistošajos noteikumos Nr.5 “NODEVA PAR PAŠVALDĪBAS DOMES
IZSTRĀDĀTO OFICIĀLO DOKUMENTU UN APLIECINĀTU TO
KOPIJU SAŅEMŠANU UN BŪVATĻAUJAS SAŅEMŠANU””trīs
darbdienu laikā pēc saskaņošanas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministriju izlikt redzamā vietā Zilupes novada pašvaldības domes ēkā pēc
adreses: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751 un Zilupes novada
pagasta pārvalžu ēkās, kā arī nosūtīt A. Dembovskim publicēšanai Zilupes
novada pašvaldības domes mājas lapā www.zilupe.lv.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Zilupes novada pašvaldības domes
izpilddirektorei.

Pielikumā:
1. Saistošie noteikumi Nr.4 “Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2010. gada
28. jūlija saistošajos noteikumos Nr.5 “NODEVA PAR PAŠVALDĪBAS
DOMES IZSTRĀDĀTO OFICIĀLO DOKUMENTU UN APLIECINĀTU
TO KOPIJU SAŅEMŠANU UN BŪVATĻAUJAS SAŅEMŠANU””, 1
(viens) eks., uz 5 (piecām) lappusēm.
7.§
Par saistošo noteikumu Nr.5 „Grozījumi 2011.gada 27.janvāra Zilupes novada
pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.10 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei,
sakarā ar bērna piedzimšanu”” apstiprināšanu
ziņo O.Klovane
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja jautājumu par saistošo noteikumu
Nr.5 „Grozījumi 2011.gada 27.janvāra Zilupes novada pašvaldības saistošajos
noteikumos Nr.10 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei, sakarā ar bērna piedzimšanu””
apstiprināšanu.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu,pamatojoties uz
Finanšu komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs,
A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Vaļdens, T.Semjonova,
G.Smoļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5 “Grozījumi 2011.gada 27.janvāra
Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.10 „Par vienreizēju
pabalstu ģimenei, sakarā ar bērna piedzimšanu”.
2. Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes sekretārei (I. Meikšānei)
saistošos noteikumus Nr.5 “ Grozījumi 2011.gada 27.janvāra Zilupes
novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.10 „Par vienreizēju pabalstu
ģimenei, sakarā ar bērna piedzimšanu” trīs dienu laikā pēc saistošo
noteikumu parakstīšanas rakstiskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai saskaņošanai.
3. Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes sekretārei (I. Meikšānei)
saistošos noteikumus Nr.5“Grozījumi 2011.gada 27.janvāra Zilupes
novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.10 „Par vienreizēju pabalstu
ģimenei, sakarā ar bērna piedzimšanu” trīs darbdienu laikā pēc
saskaņošanas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izlikt
redzamā vietā Zilupes novada pašvaldības domes ēkā pēc adreses: Raiņa
iela 13, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751 un Zilupes novada pagasta pārvalžu
ēkās, kā arī nosūtīt A. Dembovskim publicēšanai Zilupes novada
pašvaldības domes mājas lapā www.zilupe.lv.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Zilupes novada pašvaldības domes
izpilddirektorei A. Boruskai.
Pielikumā:

1. saistošie noteikumiNr.5“Grozījumi 2011.gada 27.janvāra Zilupes novada
pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.10 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei,
sakarā ar bērna piedzimšanu” 1 (viens) eks., uz 2 (divām) lappusēm.

8.§
Par saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījums 2011.gada 27.janvāra Zilupes novada
pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.14 ,,Par svētku pabalstiem””
pastiprināšanu
ziņo O.Klovane
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja jautājumu par saistošo noteikumu
Nr.6 „Grozījums 2011.gada 27.janvāra Zilupes novada pašvaldības saistošajos
noteikumos Nr.14 ,,Par svētku pabalstiem”” apstiprināšanu.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, pamatojoties uz
Finanšu komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs,
A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Vaļdens, T.Semjonova,
G.Smoļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ:
1.

2.

3.

4.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6 “ Grozījums 2011.gada 27.janvāra
Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.14 ,,Par svētku
pabalstiem””.
Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes sekretārei (I. Meikšānei) saistošos
noteikumus Nr.6 “ Grozījums 2011.gada 27.janvāra Zilupes novada
pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.14 ,,Par svētku pabalstiem”” trīs dienu
laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas rakstiskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai saskaņošanai.
Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes sekretārei (I. Meikšānei) saistošos
noteikumus Nr.6 “ Grozījums 2011.gada 27.janvāra Zilupes novada
pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.14 ,,Par svētku pabalstiem”” trīs
darbdienu laikā pēc saskaņošanas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministriju izlikt redzamā vietā Zilupes novada pašvaldības domes ēkā pēc
adreses: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751 un Zilupes novada
pagasta pārvalžu ēkās, kā arī nosūtīt A. Dembovskim publicēšanai Zilupes
novada pašvaldības domes mājas lapā www.zilupe.lv.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Zilupes novada pašvaldības domes
izpilddirektorei A. Borsukai.

Pielikumā:
1. 1. saistošie noteikumiNr.6 “ Grozījums 2011.gada 27.janvāra Zilupes novada
pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.14,,Par svētku pabalstiem”” 1 (viens)
eks., uz 2 (divām) lappusēm.

9.§
Par prasības pieteikuma iesniegšanu tiesā maza apmēra prasībā par parāda
piedziņu
ziņo: S. Irbe, debatēs: O. Agafonovs, V. Vaļdens, S.Marčenoka
O. Agafonovs ziņojuma sniegšanai dod vārdu juristei S. Irbei.
S. Irbe informē, ka Zilupes novada pašvaldības domes sēdē 26.03.2015. skatīts
jautājums par prasības pieteikuma iesniegšanu tiesā maza apmēra prasībā par parāda
piedziņu. Iepazīstoties ar iesniegto informāciju par Zilupes novada pašvaldības
kapitālsabiedrības SIA “ZILUPES LTD” dzīvokļu īres un komunālo maksājumu
parādiem, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 4.
punktu, otrās daļas 3. un 6. punktu, “Par dzīvojamo telpu īri” 282 panta pirmās daļas
1. un 2. punktu, 282 panta otru daļu, Civilprocesa likuma 41. panta pirmo daļu, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs,
N.Jefimovs, V.Vaļdens, T.Semjonova, G.Smoļko), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Zilupes novada pašvaldībaNOLEMJ:
1. Iesniegt prasības pieteikumu tiesā maza apmēra prasībā par parāda piedziņu
pret īrniekiem saskaņā ar pielikumā pievienoto sarakstu.
2. Zilupes novada pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās
rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc
deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc
juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no
lēmuma paziņošanas dienas.Zilupes novada pašvaldības domes lēmums stājas
spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas paziņots adresātam rakstveidā, nosūtot
pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.
Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6. pantu, kas
nosaka, ka ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu datu aizsardzību Zilupes
novada pašvaldības domes sēdes lēmuma pielikumā pievienotais īres un komunālo
maksājumu parādnieku saraksts ir konfidenciāls.
Pielikumā:
1. īres un komunālo maksājumu parādnieku saraksts 1 (viens) eks., uz 1 (vienas)
lappuses, oriģināls.

10.§
Par nekustamā īpašuma - Raiņa ielā 15 dz.11, Zilupē atsavināšanu un izsoles
noteikumu apstiprināšanu
ziņo B. Čebotare, S. Irbe

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja jautājumu par pārdošanas cenas
apstiprināšanu nekustamam īpašumam, kas pieder Zilupes novada pašvaldībai,
pamatojoties uz Ludzas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas ierakstu Zilupes pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.55-11. Pārdošanas objekta kadastra numurs 6817 900
0341, kas sastāv no divistabu dzīvokļa 49,2 m2 platībā, kā arī 4902/140156
kopīpašuma domājamām daļām no divām būvēm (kadastra apzīmējumi 6817 003
0017 001, 6817 003 0017 001) un zemes (kadastra apzīmējums 6817 003 0017), kā
arī inženierkomunikāciju un labiekārtojuma kopuma, kas atrodas objektā un ir ar to
nesaraujami saistīts. Pēc sertificēta vērtētāja veiktā tirgus vērtības novērtējuma
sniegtajiem datiem 2015. gada 10. februārī visiespējamākā objekta tirgus vērtība ir
EUR 2800,00 (divi tūkstoši astoņi simti euro un nulle centi).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 1. punktu, 8.
panta otro daļu, 10. panta pirmo daļu, 11. panta pirmo, otro un ceturto daļu, 12. pantu,
15-18. pantu, 20.-25. pantu, 30.-32.pantu, 34.-36. pantu un Zilupes novada
pašvaldības 2014. gada 27 novembra, protokols Nr.14, 28& lēmumu “Par
pašvaldībās nekustamā – dzīvokļa pēc adreses : Raiņa iela 15, dz.11, Zilupe, Zilupes
novads, LV-5751 nodošanu atsavināšanai”, pamatojoties uz 2015.gada 10.marta
Īpašuma atsavināšanas komisijas un 26.03.2015. Finanšu pastāvīgās komitejas
ieteikumu, Zilupes novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Vaļdens,
T.Semjonova, G.Smoļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
pašvaldībaNOLEMJ:
1. Atsavināt Zilupes novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Raiņa
ielā 15 dz.11, Zilupē, Zilupes novadā, LV-5751, ar kadastra Nr. 68179000341,
kopējā platība49,2m2, pārdodot to izsolē ar augšupejošu soli.
2. Apstiprināt izsoles sākuma cenu 4000.00 EUR (četri tūkstoši euro un nulle
centi) un izsoles soli noteikt 400.00 EUR (četri simti euro un nulle centi).
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma pēc adreses: Raiņa ielā 15 dz.11, Zilupē,
Zilupes novadā, LV-5751 atsavināšanas un izsoles komisijas izstrādātos
izsoles noteikumus (skat. pielikumā).
4. Publicēt sludinājumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, Zilupes novada
pašvaldības mājas lapā: www.zilupe.lv.

11.§
Par 2014.gada pārskata apstiprināšanu SIA „Bidrija“
Ziņo: V.Kudrjašova
Izskatīts pašvaldības SIA ”BIDRIJA”, Reģ.nr.42403008777, juridiskā adrese:
Bērzu iela 6, Zilupes novads, Lauderu pagasts, Lauderi, LV-5722, valdes locekļa
Rostislava Klovana iesniegtais uzņēmuma gada pārskats par 2014.gadu un lūgumu to
apstiprināt. Valdes loceklis Rastislavs Klovans lūdz apstiprināt SIA „BIDRIJA”
finanšu gada pārskatu par 2014.gadu.

Pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības Finanšu komitejas ieteikumu un
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Publiskas
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 14.panta pirmo daļu,
66.panta pirmās daļas 1.punktu, Zilupes novada pašvaldība atklāti balsojot: 8
deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Vaļdens,
T.Semjonova, G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav,NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA „BIDRIJA” Reģ.nr.42403008777, juridiskā adrese: Bērzu
iela 6, Zilupes novads, Lauderu pagasts, Lauderi, LV-5722 finanšu gada
pārskatu par 2014.gadu.
Pielikumā:
1. Finanšu gada pārskats par 2014.gadu 1(viens) eks., uz 24 (divdesmit četras)
lpp.

12.§
Par SIA „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” 2014.gada pārskata
apstiprināšanu
Ziņo: A.Raka
Izskatīts pašvaldības SIA ”Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs”,
Reģ.nr.40003257677, juridiskā adrese: Priežu iela 9, Zilupe, Zilupes novads, valdes
locekles Alīnas Rakas iesniegtais uzņēmuma gada pārskats par 2014.gadu un lūgumu
to apstiprināt. Valdes locekle A.Raka lūdz apstiprināt SIA „Zilupes veselības un
sociālās aprūpes centrs” finanšu gada pārskatu par 2014.gadu.
Pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības Finanšu komitejas ieteikumu un
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Publiskas
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 14.panta pirmo daļu,
66.panta pirmās daļas 1.punktu, Zilupes novada pašvaldība atklāti balsojot: 8
deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Vaļdens,
T.Semjonova, G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav,NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” reģ.nr.
40003257677, juridiskā adrese: Priežu iela 9, Zilupe, Zilupes novads, LV5751, finanšu gada pārskatu par 2014.gadu.
Pielikumā:
1. Finanšu gada pārskats par 2014.gadu 1(viens) eks., uz 17 (septiņpadsmit) lpp.

13.§
Par zemes ierīcības projektu „Projekta „Valsts galvenā autoceļa A12 km 162.0163.7 rekonstrukcija“ skartās zemes vienības“ apstiprināšanu.
ziņo V.Vaļdens

Izskatot sertificēta mērnieka Jāņa Baloža iesniegto zemes ierīcības projekta
lietu Zaļesjes pag., Zilupes nov., kura sastāvā iekļautas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem 68960050004, 68960050008, 68960050012, 68960050013,
68960050023, 68960050032, 68960050039, 68960050056, 68960050056,
68960050104, 68960050147, 68960050149, 68960050150, 68960059011,
68960060007, 68960060019, 68960060020, 68960060021, 68960060023,
68960060030, 68960060037, 68960060043, 68960060111, 68960050021,
68960060096, 68960060099 un 68960060113 sadalei, kurā paredzēts sadalīt katru
zemes gabalu divās vai trijās zemes vienībās, Zilupes novada dome konstatē, ka:
Zemes ierīcības projektā paredzēts neapbūvētas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 68960050004 „Eduard”, Zaļesjes pag., Zilupes nov. sadale, atdalot vienu
zemes vienību un veidojot jaunu nekustamo īpašumu 0,36 ha platībā. Zemes ierīcības
projekts izstrādāts ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada
12.aprīļa noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
prasības, ko apliecina Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2015.gada
3.februāra zemes ierīcības projekta saskaņojums (424994-1.edoc.) un sskaņots ar
Zilupes novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes turētāju
SIA „KVINTESENCE”, reģistrācijas numurs 42403023757, un reģistrēts 2014.gada
27.novembrī ar Nr.6896 SP 005 09.
Zemes ierīcības projektā paredzēts neapbūvētas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 68960050008 „Upmalas”, Zaļesjes pag., Zilupes nov. sadale, atdalot
vienu zemes vienību un veidojot jaunu nekustamo īpašumu 0,13 ha platībā. Zemes
ierīcības projekts izstrādāts ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta
2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” prasības, ko apliecina Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2015.gada 3.februāra zemes ierīcības projekta saskaņojums (425001-1.edoc.) un
saskaņots ar Zilupes novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
datubāzes turētāju SIA „KVINTESENCE”, reģistrācijas numurs 42403023757, un
reģistrēts 2014.gada 27.novembrī ar Nr.6896 SP 005 10.
Zemes ierīcības projektā paredzēts neapbūvētas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 68960050012 „Merkūrijs”, Zaļesjes pag., Zilupes nov. sadale, atdalot
vienu zemes vienību un veidojot jaunu nekustamo īpašumu 0,13 ha platībā. Zemes
ierīcības projekts izstrādāts ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta
2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” prasības, ko apliecina Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2015.gada 29.janvāra zemes ierīcības projekta saskaņojums (425004-1.edoc.) un
projekts sskaņots ar Zilupes novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
datubāzes turētāju SIA „KVINTESENCE”, reģistrācijas numurs 42403023757, un
reģistrēts 2014.gada 28.novembrī ar Nr.6896 SP 005 11.
Zemes ierīcības projektā paredzēts neapbūvētas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 68960050013 „Merkūrijs”, Zaļesjes pag., Zilupes nov. sadale, atdalot
vienu zemes vienību un veidojot jaunu nekustamo īpašumu 0,90 ha platībā. Zemes
ierīcības projekts izstrādāts ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta
2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” prasības, ko apliecina Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2015.gada 3.februāra zemes ierīcības projekta saskaņojums (425007-1.edoc.) un
saskaņots ar Zilupes novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
datubāzes turētāju SIA „KVINTESENCE”, reģistrācijas numurs 42403023757, un
reģistrēts 2014.gada 28.novembrī ar Nr.6896 SP 005 31.

Zemes ierīcības projektā paredzēts neapbūvētas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 68960050023 „Merkūrijs II”, Zaļesjes pag., Zilupes nov. sadale, atdalot
vienu zemes vienību un veidojot jaunu nekustamo īpašumu 0,20 ha platībā. Zemes
ierīcības projekts izstrādāts ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta
2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” prasības, ko apliecina Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2015.gada 3.februāra zemes ierīcības projekta saskaņojums (425011-1.edoc.) un
saskaņots ar Zilupes novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
datubāzes turētāju SIA „KVINTESENCE”, reģistrācijas numurs 42403023757, un
reģistrēts 2014.gada 28.novembrī ar Nr.6896 SP 005 30.
Zemes ierīcības projektā paredzēts neapbūvētas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 68960050032 „Viktorija”, Zaļesjes pag., Zilupes nov. sadale, atdalot
vienu zemes vienību un veidojot jaunu nekustamo īpašumu 0,21 ha platībā. Zemes
ierīcības projekts izstrādāts ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta
2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” prasības, ko apliecina Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2015.gada 26.janvāra zemes ierīcības projekta saskaņojums (425015-1.edoc.) un
saskaņots ar Zilupes novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
datubāzes turētāju SIA „KVINTESENCE”, reģistrācijas numurs 42403023757, un
reģistrēts 2014.gada 28.novembrī ar Nr.6896 SP 005 29.
Zemes ierīcības projektā paredzēts neapbūvētas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 68960050039 „Latgalīte”, Zaļesjes pag., Zilupes nov. sadale, atdalot
vienu zemes vienību un veidojot jaunu nekustamo īpašumu 0,09 ha platībā. Zemes
ierīcības projekts izstrādāts ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta
2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” prasības, ko apliecina Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2015.gada 3.februāra zemes ierīcības projekta saskaņojums (425020-1.edoc.) un
saskaņots ar Zilupes novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
datubāzes turētāju SIA „KVINTESENCE”, reģistrācijas numurs 42403023757, un
reģistrēts 2014.gada 28.novembrī ar Nr.6896 SP 005 26.
Zemes ierīcības projektā paredzēts neapbūvētas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 68960050056 „Margarita”, Zaļesjes pag., Zilupes nov. sadale, atdalot
vienu zemes vienību un veidojot jaunu nekustamo īpašumu 0,32 ha platībā. Zemes
ierīcības projekts izstrādāts ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta
2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” prasības, ko apliecina Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2015.gada 3.februāra zemes ierīcības projekta saskaņojums (425022-1.edoc.) un
saskaņots ar Zilupes novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
datubāzes turētāju SIA „KVINTESENCE”, reģistrācijas numurs 42403023757, un
reģistrēts 2014.gada 28.novembrī ar Nr.6896 SP 005 25.
Zemes ierīcības projektā paredzēts neapbūvētas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 68960050104 „Mākoņi”, Zaļesjes pag., Zilupes nov. sadale, atdalot vienu
zemes vienību un veidojot jaunu nekustamo īpašumu 0,84 ha platībā. Zemes ierīcības
projekts izstrādāts ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada
12.aprīļa noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
prasības, ko apliecina Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2015.gada
26.janvāra zemes ierīcības projekta saskaņojums (425023-1.edoc.) un saskaņots ar
Zilupes novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes turētāju

SIA „KVINTESENCE”, reģistrācijas numurs 42403023757, un reģistrēts 2014.gada
28.novembrī ar Nr.6896 SP 005 24.
Zemes ierīcības projektā paredzēts apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
68960050147 „Kumeliņi”, Zaļesjes pag., Zilupes nov. sadale, atdalot vienu zemes
vienību un veidojot jaunu nekustamo īpašumu 0,85 ha platībā. Zemes ierīcības
projekts izstrādāts ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada
12.aprīļa noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
prasības, ko apliecina Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2015.gada
3.februāra zemes ierīcības projekta saskaņojums (425027-1.edoc.) un saskaņots ar
Zilupes novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes turētāju
SIA „KVINTESENCE”, reģistrācijas numurs 42403023757, un reģistrēts 2014.gada
28.novembrī ar Nr.6896 SP 005 23.
Zemes ierīcības projektā paredzēts neapbūvētas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 68960050149 „Kumeliņi”, Zaļesjes pag., Zilupes nov. sadale, atdalot
vienu zemes vienību un veidojot jaunu nekustamo īpašumu 0,58 ha platībā. Zemes
ierīcības projekts izstrādāts ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta
2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” prasības, ko apliecina Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2015.gada 3.februāra zemes ierīcības projekta saskaņojums (425030-1.edoc.) un
saskaņots ar Zilupes novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
datubāzes turētāju SIA „KVINTESENCE”, reģistrācijas numurs 42403023757, un
reģistrēts 2014.gada 28.novembrī ar Nr.6896 SP 005 22.
Zemes ierīcības projektā paredzēts apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
68960050150 „Vaivariņi”, Zaļesjes pag., Zilupes nov. sadale, atdalot vienu zemes
vienību un veidojot jaunu nekustamo īpašumu 0,19 ha platībā. Zemes ierīcības
projekts izstrādāts ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada
12.aprīļa noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
prasības, ko apliecina Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2015.gada
3.februāra zemes ierīcības projekta saskaņojums (425032-1.edoc.) un saskaņots ar
Zilupes novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes turētāju
SIA „KVINTESENCE”, reģistrācijas numurs 42403023757, un reģistrēts 2014.gada
28.novembrī ar Nr.6896 SP 005 21.
Zemes ierīcības projektā paredzēts neapbūvētas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 68960059011 „Merkūrijs”, Zaļesjes pag., Zilupes nov. sadale, atdalot
vienu zemes vienību un veidojot jaunu nekustamo īpašumu 0,05 ha platībā. Zemes
ierīcības projekts izstrādāts ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta
2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” prasības, ko apliecina Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2015.gada 3.februāra zemes ierīcības projekta saskaņojums (425035-1.edoc.) un
saskaņots ar Zilupes novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
datubāzes turētāju SIA „KVINTESENCE”, reģistrācijas numurs 42403023757, un
reģistrēts 2014.gada 28.novembrī ar Nr.6896 SP 005 20.
Zemes ierīcības projektā paredzēts apbūvētas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 68960060007 „Ludmilas Mājas”, Zaļesjes pag., Zilupes nov. sadale,
atdalot vienu zemes vienību un veidojot jaunu nekustamo īpašumu 0,10 ha platībā.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta
2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” prasības, ko apliecina Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2015.gada 26.janvāra zemes ierīcības projekta saskaņojums (425043-1.edoc.) un

saskaņots ar Zilupes novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
datubāzes turētāju SIA „KVINTESENCE”, reģistrācijas numurs 42403023757, un
reģistrēts 2014.gada 28.novembrī ar Nr.6896 SP 006 19.
Zemes ierīcības projektā paredzēts neapbūvētas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 68960060019 „Smaida”, Zaļesjes pag., Zilupes nov. sadale, atdalot vienu
zemes vienību un veidojot jaunu nekustamo īpašumu 0,45 ha platībā. Zemes ierīcības
projekts izstrādāts ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada
12.aprīļa noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
prasības, ko apliecina Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2015.gada
29.janvāra zemes ierīcības projekta saskaņojums (425047-1.edoc.) un sskaņots ar
Zilupes novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes turētāju
SIA „KVINTESENCE”, reģistrācijas numurs 42403023757, un reģistrēts 2014.gada
28.novembrī ar Nr.6896 SP 006 18.
Zemes ierīcības projektā paredzēts neapbūvētas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 68960060020 „Smaida”, Zaļesjes pag., Zilupes nov. sadale, atdalot vienu
zemes vienību un veidojot jaunu nekustamo īpašumu 0,44 ha platībā. Zemes ierīcības
projekts izstrādāts ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada
12.aprīļa noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
prasības, ko apliecina Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2015.gada
3.februāra zemes ierīcības projekta saskaņojums (425049-1.edoc.) un saskaņots ar
Zilupes novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes turētāju
SIA „KVINTESENCE”, reģistrācijas numurs 42403023757, un reģistrēts 2014.gada
28.novembrī ar Nr.6896 SP 006 17.
Zemes ierīcības projektā paredzēts neapbūvētas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 68960060021 „Saturns”, Zaļesjes pag., Zilupes nov. sadale, atdalot vienu
zemes vienību un veidojot jaunu nekustamo īpašumu 0,27 ha platībā. Zemes ierīcības
projekts izstrādāts ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada
12.aprīļa noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
prasības, ko apliecina Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2015.gada
16.februāra zemes ierīcības projekta saskaņojums (431376-1.edoc.) un saskaņots ar
Zilupes novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes turētāju
SIA „KVINTESENCE”, reģistrācijas numurs 42403023757, un reģistrēts 2014.gada
28.novembrī ar Nr.6896 SP 006 16.
Zemes ierīcības projektā paredzēts neapbūvētas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 68960060023 „Maliņas”, Zaļesjes pag., Zilupes nov. sadale, atdalot
vienu zemes vienību un veidojot jaunu nekustamo īpašumu 0,05 ha platībā. Zemes
ierīcības projekts izstrādāts ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta
2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” prasības, ko apliecina Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2015.gada 3.februāra zemes ierīcības projekta saskaņojums (425060-1.edoc.) un
saskaņots ar Zilupes novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
datubāzes turētāju SIA „KVINTESENCE”, reģistrācijas numurs 42403023757, un
reģistrēts 2014.gada 28.novembrī ar Nr.6896 SP 006 15.
Zemes ierīcības projektā paredzēts neapbūvētas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 68960060030 „Ceļajumiķi”, Zaļesjes pag., Zilupes nov. sadale, atdalot
vienu zemes vienību un veidojot jaunu nekustamo īpašumu 0,50 ha platībā. Zemes
ierīcības projekts izstrādāts ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta
2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” prasības, ko apliecina Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas

2015.gada 3.februāra zemes ierīcības projekta saskaņojums (425063-1.edoc.) un
saskaņots ar Zilupes novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
datubāzes turētāju SIA „KVINTESENCE”, reģistrācijas numurs 42403023757, un
reģistrēts 2014.gada 28.novembrī ar Nr.6896 SP 006 14.
Zemes ierīcības projektā paredzēts neapbūvētas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 68960060037 „Boļeslavs”, Zaļesjes pag., Zilupes nov. sadale, atdalot
vienu zemes vienību un veidojot jaunu nekustamo īpašumu 0,32 ha platībā. Zemes
ierīcības projekts izstrādāts ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta
2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” prasības, ko apliecina Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2015.gada 29.janvāra zemes ierīcības projekta saskaņojums (425064-1.edoc.) un
saskaņots ar Zilupes novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
datubāzes turētāju SIA „KVINTESENCE”, reģistrācijas numurs 42403023757, un
reģistrēts 2014.gada 28.novembrī ar Nr.6896 SP 006 13.
Zemes ierīcības projektā paredzēts neapbūvētas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 68960060043 „Piekūni”, Zaļesjes pag., Zilupes nov. sadale, atdalot vienu
zemes vienību un veidojot jaunu nekustamo īpašumu 0,22 ha platībā. Zemes ierīcības
projekts izstrādāts ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada
12.aprīļa noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
prasības, ko apliecina Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2015.gada
29.janvāra zemes ierīcības projekta saskaņojums (425069-1.edoc.) un saskaņots ar
Zilupes novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes turētāju
SIA „KVINTESENCE”, reģistrācijas numurs 42403023757, un reģistrēts 2014.gada
27.novembrī ar Nr.6896 SP 006 12.
Zemes ierīcības projektā paredzēts neapbūvētas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 68960060099 „Kristina”, Zaļesjes pag., Zilupes nov. sadale, atdalot
vienu zemes vienību un veidojot jaunu nekustamo īpašumu 0,15 ha platībā. Zemes
ierīcības projekts izstrādāts ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta
2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” prasības, ko apliecina Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2015.gada 29.janvāra zemes ierīcības projekta saskaņojums (425074-1.edoc.) un
saskaņots ar Zilupes novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
datubāzes turētāju SIA „KVINTESENCE”, reģistrācijas numurs 42403023757, un
reģistrēts 2014.gada 28.novembrī ar Nr.6896 SP 006 35.
Zemes ierīcības projektā paredzēts neapbūvētas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 68960060111 „Sveta”, Zaļesjes pag., Zilupes nov. sadale, atdalot vienu
zemes vienību un veidojot jaunu nekustamo īpašumu 0,22 ha platībā. Zemes ierīcības
projekts izstrādāts ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada
12.aprīļa noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
prasības, ko apliecina Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2015.gada
29.janvāra zemes ierīcības projekta saskaņojums (425083-1.edoc.) un saskaņots ar
Zilupes novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes turētāju
SIA „KVINTESENCE”, reģistrācijas numurs 42403023757, un reģistrēts 2014.gada
28.novembrī ar Nr.6896 SP 006 34.
Zemes ierīcības projektā paredzēts neapbūvētas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 68960050021 „Roberts”, Zaļesjes pag., Zilupes nov. sadale, atdalot vienu
zemes vienību un veidojot jaunu nekustamo īpašumu 0,11 ha platībā. Zemes ierīcības
projekts izstrādāts ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada
12.aprīļa noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”

prasības, ko apliecina Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2015.gada
3.februāra zemes ierīcības projekta saskaņojums (425011-1.edoc.) un saskaņots ar
Zilupes novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes turētāju
SIA „KVINTESENCE”, reģistrācijas numurs 42403023757, un reģistrēts 2014.gada
28.novembrī ar Nr.6896 SP 005 30.
Zemes ierīcības projektā paredzēts neapbūvētas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 68960060096 „Zemegles”, Zaļesjes pag., Zilupes nov. sadale, atdalot
vienu zemes vienību un veidojot jaunu nekustamo īpašumu 0,01 ha platībā. Zemes
ierīcības projekts izstrādāts ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta
2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” prasības, ko apliecina Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2015.gada 3.februāra zemes ierīcības projekta saskaņojums (425071-1.edoc.) un
saskaņots ar Zilupes novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
datubāzes turētāju SIA „KVINTESENCE”, reģistrācijas numurs 42403023757, un
reģistrēts 2014.gada 28.novembrī ar Nr.6896 SP 006 36.
Zemes ierīcības projektā paredzēts apbūvētas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 68960060113 „Maliņas”, Zaļesjes pag., Zilupes nov. sadale, atdalot
vienu zemes vienību un veidojot jaunu nekustamo īpašumu 0,27 ha platībā. Zemes
ierīcības projekts izstrādāts ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta
2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” prasības, ko apliecina Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
2015.gada 29.janvāra zemes ierīcības projekta saskaņojums (425094-1.edoc.) un
saskaņots ar Zilupes novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
datubāzes turētāju SIA „KVINTESENCE”, reģistrācijas numurs 42403023757, un
reģistrēts 2014.gada 28.novembrī ar Nr.6896 SP 006 33.
Zemes ierīcības projekta galējais mērķis ir atdalītās zemes vienības, pēc
kadastrālās uzmērīšanas, atsavināšanas un īpašnieka maiņas pievienot valsts
autoceļam A12 Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova)
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
27.punktu, Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Latvijas Republikas Ministru
kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 9.8.punktu un 31 punktu, Latvijas Republikas 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.punktu, Zilupes novada plānotā teritorijas plānojuma 2013. –
2025.gadam, kurš apstiprināts ar Zilupes novada domes 2013.gada 25.aprīļa sēdes
lēmumu (protokols Nr.4.3.&) „Par Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013. –
2024.gadam Teritorijas izmantošana, apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”, Latvijas
Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu,
Zilupes novada pašvaldība atklāti balsojot: 8 deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva,
A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Vaļdens, T.Semjonova, G.Smuļko), PRET –
nav, ATTURAS – nav,NOLEMJ:
1. Apstiprināt sertificēta mērnieka Jāņa Baloža iesniegto zemes ierīcības projekta
lietu Zaļesjes pag., Zilupes nov., kura sastāvā iekļautas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem 68960050004, 68960050008, 68960050012, 68960050013,
68960050023, 68960050032, 68960050039, 68960050056, 68960050056,
68960050104, 68960050147, 68960050149, 68960050150, 68960059011,
68960060007, 68960060019, 68960060020, 68960060021, 68960060023,

68960060030, 68960060037, 68960060043, 68960060111, 68960050021,
68960060096, 68960060099 un 68960060113.
2. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68960050004 atdalītajai
neapbūvētai zemes vienībai 0,36 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā
zemes vienībai Nr.1) :
2.1.jaunveidojumam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība
0,36 ha platībā, piešķirt īpašuma nosaukumu „Eduard P”,Zaļesjes pag., Zilupes nov.,
2.2.noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 - zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
3. Paliekošai nekustāmā īpašuma neapbūvētai zemes vienībai platībā 3,44 ha
(zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes vienībai Nr.2) :
3.1.paliekošam nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 3,44 ha
platībā, saglabāt īpašuma nosaukumu „Eduard”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.,
3.2. noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 0101 -zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
4. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68960050008 atdalītajai
neapbūvētai zemes vienībai 0,13 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā
zemes vienībai Nr.1) :
4.1.jaunveidojumam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība
0,13 ha platībā, piešķirt īpašuma nosaukumu „Upmalas P”,Zaļesjes pag., Zilupes
nov.,
4.2.noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 - zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
5. Paliekošai nekustāmā īpašuma neapbūvētai zemes vienībai platībā 0,87 ha
(zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes vienībai Nr.2) :
5.1.paliekošam nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 0,87 ha
platībā, saglabāt īpašuma nosaukumu „Upmalas”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.,
5.2.noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 0101 -zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
6. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68960050012 atdalītajai
neapbūvētai zemes vienībai 0,13 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā
zemes vienībai Nr.2) :
6.1.jaunveidojumam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība
0,13 ha platībā, piešķirt īpašuma nosaukumu „Merkūrijs P”,Zaļesjes pag., Zilupes
nov.,
6.2.noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 - zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
7. Paliekošai nekustāmā īpašuma neapbūvētai zemes vienībai platībā 0,77 ha
(zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes vienībai Nr.1) :
7.1.paliekošam nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 0,77 ha
platībā, saglabāt īpašuma nosaukumu „Merkūrijs”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.,
7.2.noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 0101 -zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
8. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68960050013 atdalītajai
neapbūvētai zemes vienībai 0,90 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā
zemes vienībai Nr.1) :

8.1.jaunveidojumam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība
0,90 ha platībā, piešķirt īpašuma nosaukumu „Merkūrijs P”,Zaļesjes pag., Zilupes
nov.,
8.2.noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 - zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
9. Paliekošai nekustāmā īpašuma neapbūvētai zemes vienībai platībā 0,80 ha
(zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes vienībai Nr.2) :
9.1.paliekošam nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 0,80 ha
platībā, saglabāt īpašuma nosaukumu „Merkūrijs”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.,
9.2.noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 0101 -zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
10. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68960050023 atdalītajai
neapbūvētai zemes vienībai 0,20 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā
zemes vienībai Nr.1) :
10.1.jaunveidojumam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība
0,20 ha platībā, piešķirt īpašuma nosaukumu „Merkūrijs II P”,Zaļesjes pag., Zilupes
nov.,
10.2.noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 - zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
11. Paliekošai nekustāmā īpašuma neapbūvētai zemes vienībai platībā 2,30 ha
(zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes vienībai Nr.2) :
11.1.paliekošam nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 2,30 ha
platībā, saglabāt īpašuma nosaukumu „Merkūrijs II”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.,
11.2.noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 0101 -zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
12. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68960050032 atdalītajai
neapbūvētai zemes vienībai 0,21 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā
zemes vienībai Nr.1) :
12.1.jaunveidojumam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība
0,21 ha platībā, piešķirt īpašuma nosaukumu „Viktorija P”,Zaļesjes pag., Zilupes
nov.,
12.2.noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 - zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
13. Paliekošai nekustāmā īpašuma neapbūvētai zemes vienībai platībā 0,99 ha
(zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes vienībai Nr.2) :
13.1.paliekošam nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 0,99 ha
platībā, saglabāt īpašuma nosaukumu „Viktorija”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.,
13.2.noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 0101 -zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
14. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68960050039 atdalītajai
neapbūvētai zemes vienībai 0,09 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā
zemes vienībai Nr.1) :
14.1.jaunveidojumam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība
0,09 ha platībā, piešķirt īpašuma nosaukumu „Latgalīte P”,Zaļesjes pag., Zilupes
nov.,

14.2.noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 - zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
15. Paliekošai nekustāmā īpašuma neapbūvētai zemes vienībai platībā 2,01 ha
(zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes vienībai Nr.2) :
15.1.paliekošam nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 2,01 ha
platībā, saglabāt īpašuma nosaukumu „Latgalīte”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.,
15.2.noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 0101 -zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
16. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68960050056 atdalītajai
neapbūvētai zemes vienībai 0,32 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā
zemes vienībai Nr.1) :
16.1.jaunveidojumam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība
0,32 ha platībā, piešķirt īpašuma nosaukumu „Margarita P”,Zaļesjes pag., Zilupes
nov.,
16.2.noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 - zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
17. Paliekošai nekustāmā īpašuma neapbūvētai zemes vienībai platībā 0,78 ha
(zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes vienībai Nr.2) :
17.1.paliekošam nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 0,78 ha
platībā, saglabāt īpašuma nosaukumu „Margarita”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.,
17.2.noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 0101 -zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
18. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68960050104 atdalītajai
neapbūvētai zemes vienībai 0,84 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā
zemes vienībai Nr.2) :
18.1.jaunveidojumam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība
0,84 ha platībā, piešķirt īpašuma nosaukumu „Mākoņi P”,Zaļesjes pag., Zilupes nov.,
18.2.noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 - zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
19. Paliekošai nekustāmā īpašuma neapbūvētai zemes vienībai platībā 0,74 ha
(zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes vienībai Nr.1) :
19.1.paliekošam nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 0,74 ha
platībā, saglabāt īpašuma nosaukumu „Mākoņi”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.,
19.2.noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 0201 -zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība,
20. Paliekošai nekustāmā īpašuma neapbūvētai zemes vienībai platībā 12,42 ha
(zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes vienībai Nr.3) :
20.1.paliekošam nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 12,42 ha
platībā, saglabāt īpašuma nosaukumu „Mākoņi”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.,
20.2.noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 0201 -zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
21. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68960050147 atdalītajai
neapbūvētai zemes vienībai 0,85 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā
zemes vienībai Nr.1) :

21.1.jaunveidojumam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība
0,85 ha platībā, piešķirt īpašuma nosaukumu „Kumeliņi P”,Zaļesjes pag., Zilupes
nov.,
21.2.noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 - zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
22. Paliekošai nekustāmā īpašuma apbūvētai zemes vienībai platībā 34,25 ha
(zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes vienībai Nr.2) :
22.1.paliekošam nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 34,25 ha
platībā, saglabāt īpašuma nosaukumu „Kumeliņi”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.,
22.2.paliekošai zemes vienībai 34,25 ha platībā un ar to funkcionāli saistītām
ēkām saglabāt adresi „Kumeliņi”, Lomoši, Zaļesjes pag., Zilupes nov.,
22.3.noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 0101 -zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
23. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68960050149 atdalītajai
neapbūvētai zemes vienībai 0,58 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā
zemes vienībai Nr.2) :
23.1.jaunveidojumam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība
0,58 ha platībā, piešķirt īpašuma nosaukumu „Kumeliņi P”,Zaļesjes pag., Zilupes
nov.,
23.2.noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 - zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
24. Paliekošai nekustāmā īpašuma neapbūvētai zemes vienībai platībā 2,73 ha
(zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes vienībai Nr.1) :
24.1.paliekošam nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 2,73 ha
platībā, saglabāt īpašuma nosaukumu „Kumeliņi”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.,
24.2.noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 0101 -zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
25. Paliekošai nekustāmā īpašuma neapbūvētai zemes vienībai platībā 2,09 ha
(zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes vienībai Nr.3) :
25.1.paliekošam nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 2,09 ha
platībā, saglabāt īpašuma nosaukumu „Kumeliņi”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.,
25.2.noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 0101 -zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
26. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68960050150 atdalītajai
neapbūvētai zemes vienībai 0,19 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā
zemes vienībai Nr.2) :
26.1.jaunveidojumam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība
0,19 ha platībā, piešķirt īpašuma nosaukumu „Vaivariņi P”,Zaļesjes pag., Zilupes
nov.,
26.2.noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 - zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
27. Paliekošai nekustāmā īpašuma apbūvētai zemes vienībai platībā 0,73 ha
(zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes vienībai Nr.1) :
27.1.paliekošam nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 0,73 ha
platībā, saglabāt īpašuma nosaukumu „Vaivariņi”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.,

27.2.paliekošai zemes vienībai 0,73 ha platībā un ar to funkcionāli saistītām ēkām
saglabāt adresi „Vaivariņi”, Lomoši, Zaļesjes pag., Zilupes nov.,
27.3.noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 0801 –komercdarbības objektu
apbūve.
28. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68960059011 atdalītajai
neapbūvētai zemes vienībai 0,05 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā
zemes vienībai Nr.2) :
28.1.jaunveidojumam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība
0,05 ha platībā, piešķirt īpašuma nosaukumu „Merkūrijs P”,Zaļesjes pag., Zilupes
nov.,
28.2.noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 - zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
29. Paliekošai nekustāmā īpašuma neapbūvētai zemes vienībai platībā 2,35 ha
(zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes vienībai Nr.1) :
29.1.paliekošam nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 2,35 ha
platībā, saglabāt īpašuma nosaukumu „Merkūrijs”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.,
29.2.noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 0101 -zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
30. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68960060007 atdalītajai
neapbūvētai zemes vienībai 0,10 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā
zemes vienībai Nr.1) :
30.1.jaunveidojumam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība
0,10 ha platībā, piešķirt īpašuma nosaukumu „Ludmilas Mājas P”,Zaļesjes pag.,
Zilupes nov.,
30.2.noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 - zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
31. Paliekošai nekustāmā īpašuma apbūvētai zemes vienībai platībā 0,70 ha
(zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes vienībai Nr.2) :
31.1.paliekošam nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 0,70 ha
platībā, saglabāt īpašuma nosaukumu „Ludmilas Mājas”, Zaļesjes pag., Zilupes
nov.,
31.2.paliekošai zemes vienībai 0,70 ha platībā un ar to funkcionāli saistītām ēkām
saglabāt adresi „Ludmilas Mājas”, Terehova, Zaļesjes pag., Zilupes nov.,
31.3.noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 0801 –komercdarbības objektu
apbūve.
32. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68960060019 atdalītajai
neapbūvētai zemes vienībai 0,45 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā
zemes vienībai Nr.2) :
32.1.jaunveidojumam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība
0,45 ha platībā, piešķirt īpašuma nosaukumu „Smaida P”,Zaļesjes pag., Zilupes nov.,
32.2.noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 - zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
33. Paliekošai nekustāmā īpašuma neapbūvētai zemes vienībai platībā 2,95 ha
(zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes vienībai Nr.1) :
33.1.paliekošam nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 2,95 ha
platībā, saglabāt īpašuma nosaukumu „Smaida”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.,

33.2.noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 0201 -zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
34. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68960060020 atdalītajai
neapbūvētai zemes vienībai 0,44 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā
zemes vienībai Nr.2) :
34.1.jaunveidojumam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība
0,44 ha platībā, piešķirt īpašuma nosaukumu „Smaida P”,Zaļesjes pag., Zilupes nov.,
34.2.noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 - zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
35. Paliekošai nekustāmā īpašuma neapbūvētai zemes vienībai platībā 4,46 ha
(zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes vienībai Nr.1) :
35.1.paliekošam nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 4,46 ha
platībā, saglabāt īpašuma nosaukumu „Smaida”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.,
35.2.noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 0201 -zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
37. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68960060021 atdalītajai
neapbūvētai zemes vienībai 0,27 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā
zemes vienībai Nr.2) :
37.1.jaunveidojumam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība
0,27 ha platībā, piešķirt īpašuma nosaukumu „Saturns P”,Zaļesjes pag., Zilupes nov.,
37.2.noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 - zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
38. Paliekošai nekustāmā īpašuma neapbūvētai zemes vienībai platībā 19,83 ha
(zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes vienībai Nr.1) :
38.1.paliekošam nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 19,83 ha
platībā, saglabāt īpašuma nosaukumu „Saturns”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.,
38.2.noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 0101 -zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
39. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68960060023 atdalītajai
neapbūvētai zemes vienībai 0,05 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā
zemes vienībai Nr.1) :
39.1.jaunveidojumam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība
0,05 ha platībā, piešķirt īpašuma nosaukumu „Maliņas P”,Zaļesjes pag., Zilupes nov.,
39.2.noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 - zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
40. Paliekošai nekustāmā īpašuma neapbūvētai zemes vienībai platībā 0,01 ha
(zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes vienībai Nr.2) :
40.1.paliekošam nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 0,01 ha
platībā, saglabāt īpašuma nosaukumu „Maliņas”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.,
40.2.noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 1105 –atsevišķi nodalītas
autostāvvietas.
41. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68960060030 atdalītajai
neapbūvētai zemes vienībai 0,50 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā
zemes vienībai Nr.2) :

41.1.jaunveidojumam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība
0,50 ha platībā, piešķirt īpašuma nosaukumu „Ceļajumiķi P”,Zaļesjes pag., Zilupes
nov.,
41.2.noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 - zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
42. Paliekošai nekustāmā īpašuma neapbūvētai zemes vienībai platībā 31,40 ha
(zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes vienībai Nr.1) :
42.1.paliekošam nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 31,40 ha
platībā, saglabāt īpašuma nosaukumu „Ceļajumiķi”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.,
42.2.noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 0201 -zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
43. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68960060037 atdalītajai
neapbūvētai zemes vienībai 0,32 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā
zemes vienībai Nr.2) :
43.1.jaunveidojumam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība
0,32 ha platībā, piešķirt īpašuma nosaukumu „Boļeslavs P”,Zaļesjes pag., Zilupes
nov.,
43.2.noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 - zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
44. Paliekošai nekustāmā īpašuma neapbūvētai zemes vienībai platībā 12,68 ha
(zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes vienībai Nr.1) :
44.1.paliekošam nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 12,68 ha
platībā, saglabāt īpašuma nosaukumu „Boļeslavs”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.,
44.2.noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 0101 -zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
45. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68960060043 atdalītajai
neapbūvētai zemes vienībai 0,22 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā
zemes vienībai Nr.1) :
45.1.jaunveidojumam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība
0,22 ha platībā, piešķirt īpašuma nosaukumu „Piekūni P”,Zaļesjes pag., Zilupes nov.,
45.2.noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 - zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
46. Paliekošai nekustāmā īpašuma neapbūvētai zemes vienībai platībā 0,68 ha
(zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes vienībai Nr.2) :
46.1.paliekošam nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 0,68 ha
platībā, saglabāt īpašuma nosaukumu „Piekūni”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.,
46.2.noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 0801 -komercdarbības objektu
apbūve.
47. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68960060099 atdalītajai
neapbūvētai zemes vienībai 0,15 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā
zemes vienībai Nr.1) :
47.1.jaunveidojumam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība
0,15 ha platībā, piešķirt īpašuma nosaukumu „Kristina P”,Zaļesjes pag., Zilupes nov.,
47.2.noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 - zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.

48. Paliekošai nekustāmā īpašuma neapbūvētai zemes vienībai platībā 1,15 ha
(zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes vienībai Nr.2) :
48.1.paliekošam nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 1,15 ha
platībā, saglabāt īpašuma nosaukumu „Kristina”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.,
48.2.noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 0201 -zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
49. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68960060111 atdalītajai
neapbūvētai zemes vienībai 0,22 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā
zemes vienībai Nr.1) :
49.1.jaunveidojumam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība
0,22 ha platībā, piešķirt īpašuma nosaukumu „Sveta P”,Zaļesjes pag., Zilupes nov.,
49.2.noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 - zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
50. Paliekošai nekustāmā īpašuma neapbūvētai zemes vienībai platībā 2,68 ha
(zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes vienībai Nr.2) :
50.1.paliekošam nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 2,68 ha
platībā, saglabāt īpašuma nosaukumu „Sveta”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.,
50.2.noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 0201 -zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
51. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68960050021 atdalītajai
neapbūvētai zemes vienībai 0,11 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā
zemes vienībai Nr.2) :
51.1.jaunveidojumam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība
0,11 ha platībā, piešķirt īpašuma nosaukumu „Roberts P”,Zaļesjes pag., Zilupes nov.,
51.2.noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 - zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
52. Paliekošai nekustāmā īpašuma neapbūvētai zemes vienībai platībā 3,19 ha
(zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes vienībai Nr.1) :
52.1.paliekošam nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 3,19 ha
platībā, saglabāt īpašuma nosaukumu „Kristina”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.,
52.2.noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 0101 -zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
53. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68960060096 atdalītajai
neapbūvētai zemes vienībai 0,01 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā
zemes vienībai Nr.2) :
53.1.jaunveidojumam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība
0,01 ha platībā, piešķirt īpašuma nosaukumu „Zemegles P”,Zaļesjes pag., Zilupes
nov.,
53.2.noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 - zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
54. Paliekošai nekustāmā īpašuma neapbūvētai zemes vienībai platībā 0,096 ha
(zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes vienībai Nr.1) :
54.1.paliekošam nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 0,096 ha
platībā, saglabāt īpašuma nosaukumu „Zemegles”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.,
54.2.noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 0801 –komercdarbības objektu
apbūve.

55. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68960060113 atdalītajai apbūvētai
zemes vienībai 0,27 ha platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes
vienībai Nr.1) :
55.1.jaunveidojumam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība
0,27 ha platībā, piešķirt īpašuma nosaukumu „Maliņas P”,Zaļesjes pag., Zilupes nov.,
55.2.noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 - zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
56. Paliekošai nekustāmā īpašuma apbūvētai zemes vienībai platībā 11,73 ha
(zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes vienībai Nr.2) :
56.1.paliekošam nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 11,73 ha
platībā, saglabāt īpašuma nosaukumu „Maliņas”, Zaļesjes pag., Zilupes nov.,
56.2.paliekošai zemes vienībai 11,73 ha platībā un ar to funkcionāli saistītām
ēkām saglabāt adresi „Maliņas”, Terehova, Zaļesjes pag., Zilupes nov.,
56.3.noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 0801 –komercdarbības objektu
apbūve.
57. Zemes vienībām noteikt apgrūtinājumus atbilstoši zemes ierīcības projektā
norādītajiem. Konkrētas nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumu, to
izraisošo objektu atrašanās vietas un platības precizē veicot zemes vienību
instrumentālo uzmērīšanu.
58. Jaunizveidojamo zemes vienību platības var tikt precizētas normatīvos aktos
noteiktā apjomā, veicot instrumentālo uzmērīšanu dabā.
59. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā.
60. Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvās tiesas attiecīgajā tiesu namā viena
mēneša laikā no paziņošanas dienas.

14.§
Par zemes vienības domājamās daļas atzīšanu par piekrītošu Latvijas valstij un
ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
ziņo V.Vaļdens
1.
Zilupes novada pašvaldībā 2015.gada 9.martā tika saņemta VZD Latgales
reģionālās nodaļas Rēzeknes biroja, juridiskā adrese Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē,
06.03.2015. elektroniskā vēstule ar Nr.2-13-L/532, kurā atrunāts, ka ir nepieciešams
izvērtēt par 939/2478 domājamām daļām no zemes vienības 2478 kv.m platībā ar
kadastra apzīmējumu 68170020169 Dārza ielā 15, Zilupe, Zilupes nov. piekritību un
pieņemt attiecīgu lēmumu.
Pamatojoties uz Ludzas rajona tiesas 2002.gada 23.augusta spriedumu
Nr.C22031402 1/6 domājamā daļa no namīpašuma pieder Vārds Uzvārds, personas
kods, Vārds Uzvārds, personas kods, un Vārds Uzvārds, personas kods, katram 1/18
domājamā daļa, kuri mantoja no Vārds Uzvārds.
Pārbaudot Nekustamā īpašuma Xxxx ielā 15, Zilupe, Zilupes nov. lietu tika
konstatēts, ka Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds nav

iesnieguši privatizācijas iesniegumu līdz 1999.gada 1.martam, ko nosaka Latvijas
Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 2.panta 1.punkts.
Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 2.panta
1.punkts 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 4.punkts nosaka, ka zeme, kuras
piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt valstij un
ierakstāma zemesgrāmatās uz valsts vārda, ja uz šīs zemes ir juridiskām personām
piederošas ēkas (būves) vai tādām fiziskajām personām piederošas ēkas (būves),
kurām nav tiesību iegūt zemi īpašumā saskaņā ar zemes reformas likumiem.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu
pilsētās” 2.pantu 1.punktu un Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1 panta
4.punktu,Zilupes novada pašvaldība atklāti balsojot: 8 deputāti (O.Agafonovs,
A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Vaļdens, T.Semjonova,
G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav,NOLEMJ:
1. Atzīt, ka 939/2478 domājamā daļa no zemes vienības 2478kv.m platībā ar
kadastra apzīmējumu 68170020169 Xxxx ielā 15, Zilupe Zilupes nov.. ir
piekrītoša Latvijas valstij un ieskaitāma rezerves zemes fondā, jo vēl nav
pieņemts Ministru kabineta rīkojums.
2.
Zilupes novada pašvaldība 2015.gada 16.martā saņēma Latvijas Republikas
Nodrošinājuma valsts aģentūras 2015.gada 13.marta vēstule Nr.17-8/3203 „Par zemes
vienību statusa maiņu”, kurā lūgts pieņemt lēmumu, ka zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem 68840090121 (0,3 ha), 68840090123 (0,2 ha) un 68840090126 (0,6
ha) nav nododamas zemes reformas pabeigšanai, un tās ir piekritīgas Iekšlietu
ministrijai, jo atrodas valsts robežas joslas zonā. Tā kāuz doto brīdi nav Mistru
kabineta rīkojuma par zemes piekritību valstij, augstāk minētās zemes vienības
ieskaitīt rezerves zemes fondā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu un
Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas
Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas,
pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu
paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 apakšpunktu, Latvijas Republikas un
Krievijas Federācijas valsts robežas joslu nosaka 12 metru platumā skaitot no
robežlīnijas, bet ja robeža noteikta pa upes, strauta vai kanāla vidu, valsts robežas joslu
nosaka 12 metru platumā no ūdensteces krotes vai krasta līnijas.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta pirmās daļas 5.punkts nosaka, ka zeme,
zemes reformas laikā piekrīt valstij un ierakstāma zemesgrāmatās uz valsts vārda,
javietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali
paredzēti jaunu valsts ēku (būvju) celtniecībai vai valsts funkciju īstenošanai.

Ņemot vērā iepriekš minētos normatīvos aktus, zemes vienības nav
nododamas zemēs, zemes reformas pabeigšanai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otro daļu
un Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 674 „Noteikumi par Latvijas
Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas,
pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu
paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2 apakšpunktu un Latvijas Republikas likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 41.panta pirmās daļas 5.punktu,Zilupes novada pašvaldība atklāti
balsojot: 8 deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs,
V.Vaļdens, T.Semjonova, G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav,NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68840090121
Pasienes pag., Zilupes nov. ir piekrītoša Latvijas valstij un ieskaitāma rezerves zemes
fondā, jo vēl nav pieņemts Ministru kabineta rīkojums.
2. Atzīt, ka zemes vienība 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68840090123
Pasienes pag., Zilupes nov. ir piekrītoša Latvijas valstij un ieskaitāma rezerves zemes
fondā, jo vēl nav pieņemts Ministru kabineta rīkojums.
3. Atzīt, ka zemes vienība 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68840090124
Pasienes pag., Zilupes nov. ir piekrītoša Latvijas valstij un ieskaitāma rezerves zemes
fondā, jo vēl nav pieņemts Ministru kabineta rīkojums.
15.§
Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai
ziņo V.Vaļdens
Sakarā ar to, ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68960020129, kura ar
Zilupes novada domes 2008.gada 27,.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.13.14.&)
ir atzīta par piekrītošu 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
ir zaļā zona un līdz ar to ir nepieciešams mainīt zemes lietošanas mērķi.
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustāmā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 17.4.punkts nosaka, ka zemes lietošanas mērķa maiņu ierosina: ja
stājies spēkā detālplānojums un neapbūvētajai zemes vienībai lietošanas mērķis
neatbilst detālplānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 13.punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
17.4.punktu un Zilupes novada plānoto un atļauto teritorijas plānojumu, kurš
apstiprināts ar Zilupes novada domes sēdes 2013.gada 25.aprīļa lēmumu (protokols
Nr.4.3.&), Zilupes novada pašvaldība atklāti balsojot: 8 deputāti (O.Agafonovs,
A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Vaļdens, T.Semjonova,
G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav,NOLEMJ:

1. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai 1,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68960020129 Zaļesjes pag., Zilupes nov. no koda 0101
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu
0501 (dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes
objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma
pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa).

16.§
Par zemes vienību atzīšanu par piekrītošu Zilupes novada pašvaldībai
ziņo V.Vaļdens
1.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68640020224 Xxxx ielā 5,
Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov. atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, kuras
dzīvokļi privatizēti par pajām.
Latvijas Republikas likuma "Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likums" Pārejas noteikumu 13.punkts, nosaka, ka ar jaunievēlētās novada domes
pirmo sēdi izbeidzas visu pirms tam novada teritorijā bijušo vietējo pašvaldību domju
(padomju) pilnvaras. Novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo
pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 4.punkts nosaka, ka zeme,
kuras piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, ja uz šīs zemes ir dzīvojamās
mājas, kurās esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu
privatizāciju" un likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu
privatizāciju".
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 4.punktu
un Latvijas Republikas likuma "Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums"
Pārejas noteikumu 13.punktu, Zilupes novada pašvaldība,atklāti balsojot: 8 deputāti
(O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Vaļdens,
T.Semjonova, G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav,NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 0,15 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68640020224 Xxxx ielā 5, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes
novada pašvaldībai.
2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu,
76.panta otro daļu šo domes lēmumu ir tiesības viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas (paziņošanas dienas) apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes
tiesu namā.
2.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68640020225 Xxxx ielā 1,
Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov. atrodas trīs stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja,
kuras dzīvokļi privatizēti par pajām.

Latvijas Republikas likuma "Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likums" Pārejas noteikumu 13.punkts, nosaka, ka ar jaunievēlētās novada domes
pirmo sēdi izbeidzas visu pirms tam novada teritorijā bijušo vietējo pašvaldību domju
(padomju) pilnvaras. Novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo
pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 4.punkts nosaka, ka zeme,
kuras piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, ja uz šīs zemes ir dzīvojamās
mājas, kurās esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu
privatizāciju" un likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu
privatizāciju".
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 4.punktu
un Latvijas Republikas likuma "Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums"
Pārejas noteikumu 13.punktu, Zilupes novada pašvaldība atklāti balsojot: 8 deputāti
(O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Vaļdens,
T.Semjonova, G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav,NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68640020225
Xxxx ielā 1, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes novada
pašvaldībai.
2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu,
76.panta otro daļu šo domes lēmumu ir tiesības viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas (paziņošanas dienas) apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes
tiesu namā.
3.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68640020226 Xxxx ielā 3,
Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov. atrodas trīs stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja,
kuras dzīvokļi privatizēti par pajām.
Latvijas Republikas likuma "Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likums" Pārejas noteikumu 13.punkts, nosaka, ka ar jaunievēlētās novada domes
pirmo sēdi izbeidzas visu pirms tam novada teritorijā bijušo vietējo pašvaldību domju
(padomju) pilnvaras. Novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo
pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 4.punkts nosaka, ka zeme,
kuras piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, ja uz šīs zemes ir dzīvojamās
mājas, kurās esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu
privatizāciju" un likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu
privatizāciju".
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 4.punktu
un Latvijas Republikas likuma "Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums"
Pārejas noteikumu 13.punktu, Zilupes novada pašvaldība atklāti balsojot: 8 deputāti
(O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Vaļdens,
T.Semjonova, G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav,NOLEMJ:

1. Atzīt, ka zemes vienība 0,21 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68640020226 Xxxx ielā 3, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes
novada pašvaldībai.
2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu,
76.panta otro daļu šo domes lēmumu ir tiesības viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas (paziņošanas dienas) apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes
tiesu namā.
4.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68640020233, Lauderu pag.,
Zilupes nov. atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, kuras dzīvokļi privatizēti par
pajām.
Latvijas Republikas likuma "Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likums" Pārejas noteikumu 13.punkts, nosaka, ka ar jaunievēlētās novada domes
pirmo sēdi izbeidzas visu pirms tam novada teritorijā bijušo vietējo pašvaldību domju
(padomju) pilnvaras. Novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo
pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 4.punkts nosaka, ka zeme,
kuras piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, ja uz šīs zemes ir dzīvojamās
mājas, kurās esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu
privatizāciju" un likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu
privatizāciju".
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 4.punktu
un Latvijas Republikas likuma "Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums"
Pārejas noteikumu 13.punktu, Zilupes novada pašvaldība atklāti balsojot: 8 deputāti
(O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Vaļdens,
T.Semjonova, G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav,NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 0,43 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68640020233, Lauderu pag., Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu,
76.panta otro daļu šo domes lēmumu ir tiesības viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas (paziņošanas dienas) apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes
tiesu namā.
5.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68840070504 „Xxxx”, Šuškova,
Pasienes pag., Zilupes nov. atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, kuras dzīvokļi
privatizēti par pajām.
Latvijas Republikas likuma "Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likums" Pārejas noteikumu 13.punkts, nosaka, ka ar jaunievēlētās novada domes
pirmo sēdi izbeidzas visu pirms tam novada teritorijā bijušo vietējo pašvaldību domju
(padomju) pilnvaras. Novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo
pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 4.punkts nosaka, ka zeme,

kuras piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, ja uz šīs zemes ir dzīvojamās
mājas, kurās esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu
privatizāciju" un likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu
privatizāciju".
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 4.punktu
un Latvijas Republikas likuma "Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums"
Pārejas noteikumu 13.punktu, Zilupes novada pašvaldībaatklāti balsojot: 8 deputāti
(O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Vaļdens,
T.Semjonova, G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav,NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 0,1341 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68840070504 „Xxxx”, Šuškova, Pasienes pag., Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes
novada pašvaldībai.
2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu,
76.panta otro daļu šo domes lēmumu ir tiesības viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas (paziņošanas dienas) apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes
tiesu namā.
6.
Zilupes novada pašvaldībā 2015.gada 11.martā tika saņemta VZD Latgales
reģionālās nodaļas Rēzeknes biroja, juridiskā adrese Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē,
10.03.2015. elektroniskā vēstule ar Nr.2-13-L/556, kurā atrunāts, ka Valsts zemes
dienestam ievadot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68170020169 Xxxx ielā
15, Zilupe, Zilupes nov. zemes robežu plānu Zilupes novada Zilupes pilsētas kadastra
kartē, izveidojās jauna zemes vienība ar platību 1230 kv.m (kadastra apzīmējums
68170020344), kurai ir nepieciešams pieņemt lēmumu par zemes vienības piekritību,
zemes lietošanas mērķa un adreses piešķiršanu.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra noteikumiem
Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi,
kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām
piederošo un piekrītošo zemi” 13.punkts nosaka, jarezerves zemes fondā ieskaitītā
zemes vienība ir valstij vai pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme un tā
nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju īstenošanai, pašvaldības dome var
pieņemt lēmumu par zemes piederību vai piekritību pašvaldībai un Ministru kabinets
var izdot rīkojumu par zemes piederību vai piekritību valstij. Valsts zemes dienests,
pamatojoties uz pašvaldības iesniegto lēmumu vai attiecīgās ministrijas sniegto
informāciju par Ministru kabineta rīkojuma izdošanu, aktualizē kadastra informācijas
sistēmas datus. Šis nosacījums ir spēkā, līdz tiek pieņemts un stājas spēkā likums par
rezerves zemes fonda izmantošanu.
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas
likums”pirmās nodaļas 1.panta 11.punkts nosaka, ka zemes starpgabals — publiskai
personai piederošs zemesgabals, kura platība: pilsētā ir mazāka par pašvaldības
apstiprinātajos apbūves noteikumos paredzēto minimālo apbūves gabala platību vai
kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu apbūvei, vai kuram
nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punkts nosaka, zemes
reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās

ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskajām un juridiskajām
personām, ja šīs personas par zemi saņēmušas kompensāciju, nav pieprasījušas
atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī zemes īpašuma tiesību atjaunošana likumos
nav paredzēta, tikai gadījumos, ja: tā ir zemes starpgabals atbilstoši Valsts un
pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajam un par to pašvaldības dome
(padome) ir pieņēmusi lēmumu, ka tā ir starpgabals, izņemot šā likuma 8.pantā
minēto uz valsts vārda zemesgrāmatā ierakstāmo zemi.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada
9.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām
piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 13.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, 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 un Latvijas Republikas Ministru kabineta
2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi”,
Zilupes novada pašvaldībaatklāti balsojot: 8 deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva,
A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Vaļdens, T.Semjonova, G.Smuļko), PRET –
nav, ATTURAS – nav,NOLEMJ:
1. Piešķirt jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība
1230kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 68170020344, īpašuma nosaukumu Xxxx
iela 15B, Zilupe, Zilupes nov..
2. Piešķirt zemes vienībai 1230kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu
68170020344, adresi Xxxx iela 15B, Zilupe, Zilupes nov..
3. Atzīt, ka zemes vienība 1230kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 68170020344
Xxxx iela 15B, Zilupe, Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai
4. Piešķirt zemes vienībai 1230kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 68170020344
zemes lietošanas mērķi ar kodu 0601 - individuālo dzīvojamo māju apbūve.
5. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju atstāt Ludzas
novada Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā zemes vienību kā
atsevišķu nekustāmo īpašumu.
6. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu,
76.panta otro daļu šo domes lēmumu ir tiesības viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas (paziņošanas dienas) apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes
tiesu namā.

7.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 47,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68840090126 Pasienes pag., Zilupes nov. pēcZilupes novada teritorijas plānojuma
2013.-2025.gadam, kas apstiprināts 2013.gada 24.maijā Zilupes novada domes sēdē ar
lēmumu (protokols Nr.5.3.&) un pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Zilupes
novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi un Grafiskā daļa” ir zaļā zona, kas ir pašvaldības autonomā funkcija un ir
nepieciešams pašvaldības funkciju īstenošanai.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka
pašvaldībai ir šāda autonomā funkcija : gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un

uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju
apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu
savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1panta otrās daļas 5.punkts nosaka, zeme, kuras
piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai
un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju)
celtniecībai vai pašvaldības funkciju īstenošanai
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
15.panta 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Latvijas Republikas likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 4.1panta otrās daļas 5.punktu,Zilupes novada pašvaldībaatklāti
balsojot: 8 deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs,
V.Vaļdens, T.Semjonova, G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav,NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 47,0 ha platībāar kadastra apzīmējumu 68840090126
(vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot) Pasienes pag., Zilupes nov. ir
piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju ievadīt Zilupes
novada Pasienes pagasta Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju sistēmā
zemes vienību kā atsevišķu nekustāmo īpašumu.
3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu,
76.panta otro daļu šo domes lēmumu ir tiesības viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas (paziņošanas dienas) apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes
tiesu namā.
17.§
Par zemes vienības atdalīšanu no nekustāmā īpašuma un īpašuma nosaukumu
piešķiršanu
ziņo V.Vaļdens
1.
Izskatot SIA „ALBERTO FOREST” īpašnieka Vārds Uzvārds, juridiskā adrese
Raiņa ielā 32 dz.43, Ludza, Ludzas nov., 15.03.2015.g. iesniegumu, reģ. 16.03.2015. ar
Nr.15, par zemes vienības platībā 1,22 ha ar kadastra apzīmējumu 68840020075 atdalīšanu no
nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 68840040025 „Xxxx”, Pasienes pag., Zilupes nov. un
jauna īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam, kura sastāvā no zemes vienība
ar kadastra apzīmējumu 68840020075, „Xxxx”, Pasienes pag., Zilupes nov. un par zemes
vienības platībā 2,4 ha ar kadastra apzīmējumu 68840020207 atdalīšanu no nekustāmā
īpašuma ar kadastra numuru 68840040025 „Xxxx”, Pasienes pag., Zilupes nov. un jauna
īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam, kura sastāvā no zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 68840020207, „Xxxx”, Pasienes pag., Zilupes nov.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu un Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”
1.panta 14.punktu, Zilupes novada pašvaldībaatklāti balsojot: 8 deputāti

(O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs,
T.Semjonova, G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav,NOLEMJ:

V.Vaļdens,

1. Piekrist, ka SIA „ALBERTO FOREST”, reģistrācijas numurs 42403028082,
atdala zemes vienību platībā 1,22 ha ar kadastra apzīmējumu 68840020075 no nekustāmā
īpašuma ar kadastra numuru 68840040025 „Xxxx”, Pasienes pag., Zilupes nov..
2. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība
platībā 1,22 ha ar kadastra apzīmējumu 68840020075, piešķirt jaunu īpašuma nosaukumu
„Xxxx”, Pasienes pag., Zilupes nov..
3. Piekrist, ka SIA „ALBERTO FOREST”, reģistrācijas numurs 42403028082,
atdala zemes vienību platībā 2,4 ha ar kadastra apzīmējumu 68840020207 no nekustāmā
īpašuma ar kadastra numuru 68840040025 „Xxxx”, Pasienes pag., Zilupes nov..
4. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība
platībā 2,4 ha ar kadastra apzīmējumu 68840020207, piešķirt jaunu īpašuma nosaukumu
„Xxxx”, Pasienes pag., Zilupes nov..
2.
Izskatot Vārds Uzvārds, dzīvo adrese, 20.03.2015.g. iesniegumu, reģ. 20.03.2015. ar
Nr.64, par zemes vienības platībā 3,0 ha ar kadastra apzīmējumu 68640030028 atdalīšanu no
nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 68640020056 „Xxxx”, Lauderu pag., Zilupes nov. un
jauna īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam, kura sastāvā no zemes vienība
ar kadastra apzīmējumu 68640030028, „Xxxx”, Lauderu pag., Zilupes nov.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu un Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”
1.panta 14.punktu, atklāti balsojot: 8 deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere,

L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Vaļdens, T.Semjonova, G.Smuļko), PRET – nav,
ATTURAS – nav,NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Vārds Uzvārds, personas kods, atdala zemes vienību platībā 3,0 ha ar
kadastra apzīmējumu 68640030028 no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 68640020056
„Xxxx”, Lauderu pag., Zilupes nov..
2. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība
platībā 3,0 ha ar kadastra apzīmējumu 68640030028, piešķirt jaunu īpašuma nosaukumu
„Xxxx”, Lauderu pag., Zilupes nov..
18.§

Par adreses piešķiršanu ēkām
ziņo V.Vaļdens
Izskatot VAS „LATVIJAS DZELZCEĻŠ”, juridiskā adrese Gogoļa ielā 3,
Rīgā, 10.03.2015.iesniegumu, reģ.13.03.2015. ar Nr.488, par adreses piešķiršanu
sakaru darbnīcas ēkai Stacijas iela 2, Zilupe, Zilupes nov., kura atrodas uz zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 68170010124.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269
“Adresācijas sistēmas noteikumi” un Ludzas novada domes teritoriālās, Zilupes
novada pašvaldībaatklāti balsojot: 8 deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva,
A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Vaļdens, T.Semjonova, G.Smuļko), PRET –
nav, ATTURAS – nav,NOLEMJ:
1. Piešķirt VAS „LATVIJAS DZELZCEĻŠ”, reģistrācijas numurs
40003032065, piederošai sakaru darbnīcas ēkai adresi Stacijas iela 2, Zilupe,

Zilupes nov., kura atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
68170010124.

19.§
Par Mācību centra „FIBRA” iesnieguma izskatīšana
ziņo A.Borsuka
Zilupes novada pašvaldības dome saņēma Mācību centra „Fibra”
Reģ.Nr.3160801021, juridiskā adrese: Maskavas iela 10-36, Rēzekne, LV-4600,
iesniegumu ar lūgumu noslēgt telpu nomas līgumu par telpu izmantošanu Zaļesjes
pagasta bibliotēkā pēc adreses „Aizsili”, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads. Telpas tiks
īstenotas semināru, apmācības kursu, izglītības programmu un citu izglītojošo
pasākumu īstenošanai. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
Zilupes novada pašvaldībaatklāti balsojot: 8 deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva,
A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Vaļdens, T.Semjonova, G.Smuļko), PRET –
nav, ATTURAS – nav,NOLEMJ:
1. Iznomāt Mācību centram „Fibra” Reģ.Nr.3160801021, juridiskā adrese:
Maskavas iela 10-36, Rēzekne, LV-4600, telpu pašvaldības īpašumā Zaļesjes
pagasta bibliotēkā ar kad.apz. 6896 008 0080 001, pēc adreses „Aizsili”,
Zaļesjes pagasts, Zilupes novads līdz 30.12.2015.
2. Zilupes novada pašvaldības domes juristam A. Šabanovam sagatavot telpu
nomas līgumu.

20.§
Par „Ūdens ražošanas rūpnīcas” būvniecības ieceri.
ziņo A.Borsuka
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja SIA „Favour”, reģ.nr.
40003782626, adrese Kr.Valdemāra iela 11-3, Rīga, LV-1010, pilnvarotās personas
Vārds Uzvārds, personas kods, 25.03.2015 iesniegumu par „Ūdens ražošanas
rūpnīcas” būvniecības ieceri zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6896 008 0093,
„Xxxx”, Zalesjes pagasts, Zilupes novads.
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamo īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas
4.punktu, Finanšu komitejas ieteikumu,Zilupes novada pašvaldība atklāti balsojot: 8
deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Vaļdens,
T.Semjonova, G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav,NOLEMJ:
1. Piekrist būvniecības iecerei „Ūdens ražošanas rūpnīcas” zemes vienībā ar
kadastra apzīmējumu 6896 008 0093, „Xxxx”, Zalesjes pagasts, Zilupes
novads.

21.§
Par Vārds Uzvārds iesnieguma izskatīšanu
ziņo: S.Irbe debatēs: O. Agafonovs, V. Vaļdens, M.Meikšāne
Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6. pantu, kas
nosaka, ka ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu datu aizsardzību un
Informācijas atklātības likuma 8. pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās
personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar likumu,Zilupes novada pašvaldības domes
sēdes lēmums ir konfidenciāls.
22.§
Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu
ziņo: V.Vaļdens
1.
Izskatot Vārds Uzvārds, dzīvo adrese, 17.03.2015.g. iesniegumu, reģ.
17.03.2015. ar Nr.59, par zemes nomas līguma noslēgšanu no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 68170010109 Xxxx ielā 6B, Zilupe, Zilupes nov. zemes
nošķirto daļu 3000 kv.m platībā, kura ir ieskaitīta rezerves zemes fondā.
Latvijas Republikas 2009.gada 1.janvāra likuma „Administratīvā procesa
likums” 15.panta 12.daļa nosaka, ka iestāde vai tiesa nedrīkst atteikties izlemt
jautājumu, pamatojoties uz to, ka šis jautājums nav noregulēts ar likumu vai citu ārējo
normatīvo aktu (iestāžu un tiesu juridiskās obstrukcijas aizliegums). Tas nedrīkst
atteikties piemērot tiesību normu, pamatojoties uz to, ka šī tiesību norma neparedz
piemērošanas mehānismu, ka tas nav pilnīgs vai nav izdoti citi normatīvie akti, kas
tuvāk regulētu attiecīgās tiesību normas piemērošanu. Tas neattiecas tikai uz
gadījumu, kad nav izveidota iestāde vai nedarbojas iestāde, kurai šī tiesību norma ir
jāpiemēro vai citādā veidā jāpiedalās tās piemērošanā.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” trešās nodaļas
17.panta pirmā daļa nosaka, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā
pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ieskaitīšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti uz vietējās pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” trešās nodaļas
17.panta otrā daļa nosaka, ka vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt šā panta pirmajā
daļā minētos zemes gabalus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par publiskas personas
zemes nomu, kuri regulē pašvaldības zemes iznomāšanu. Nomas līgumā paredz
vietējās pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja Ministru kabinets izdod
rīkojumu par iznomātā zemes gabala ieskaitīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja
iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek
piešķirts īpašumā kā līdzvērtīga zeme.
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskās personas zemes nomu” 3.daļas 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 „Administratīvais procesa
likums” 15.panta divpadsmitā daļu, Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības
likums” trešās nodaļas 17.panta pirmo daļu un otro daļu un Latvijas Republikas
Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes
nomu” 3.daļas 18.3.punktu, Zilupes novada pašvaldībaatklāti balsojot: 8 deputāti
(O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Vaļdens,
T.Semjonova, G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav,NOLEMJ:
1. Piešķirt Vārds Uzvārds, personas kods, nomā no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 68170010109 Xxxx ielā 6B, Zilupe, Zilupes nov. zemes
nošķirto daļu 3000kv.m platībā ar 2015.gada 1.aprīli bez apbūves tiesībām uz diviem
gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Vārds Uzvārds, personas kods, par zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 68170010109 Xxxx ielā 6B, Zilupe, Zilupes nov.
zemes nošķirto daļu 3000 kv.m platībā, termiņā no 2015.gada 1.aprīļa līdz 2017.gada
31.martam.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā.
4. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja Latvijas
Republikas Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ieskaitīšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes
konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīga zeme.
5. Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes juristam A. Šabanovam sagatavot
zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja
vietniekam V.Vaļdenam.
2.
Izskatot Vārds Uzvārds, dzīvo adrese, 19.03.2015.g. iesniegumu, reģ.
19.03.2015. ar Nr.61, par zemes nomas līguma noslēgšanu no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 68170020228 Xxxx ielā 5, Zilupe, Zilupes nov. zemes nošķirto
daļu 1920 kv.m platībā uz 10.gadiem, kura ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Ar Zilupes novada domes 2013.gada 27.augusta sēdes lēmumu (protokols
Nr.7.9.§) 13.punktu tika atzīts, ka zemes vienība 49 980 kv.m platībā ar kadastra
apzīmējumu 68170020228 Xxxx ielā 5, Zilupe, Zilupes nov. ir piekrītoša Zilupes
novada pašvaldībai.
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” trešās nodaļas 18.3.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta
otrajā daļā minētais lēmums par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī
tad, kad neapbūvēta zemesgabala iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala

iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos
noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas maksas apmēru,
izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti,
neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir: pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5
% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 13.punktu, un 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu, Zilupes novada pašvaldībaatklāti
balsojot: 8 deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs,
V.Vaļdens, T.Semjonova, G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav,NOLEMJ:
1. Piešķirt Vārds Uzvārds, personas kods, nomā no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 68170020228 Xxxx ielā 5, Zilupe, Zilupes nov. zemes nošķirto
daļu 1920 kv.m platībā ar 2015.gada 1.aprīli bez apbūves tiesībām uz pieciem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Vārds Uzvārds, personas kods, par zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 68170020228 Xxxx 5, Zilupe, Zilupes nov. zemes
nošķirto daļu 1920kv.m platībā, termiņā no 2015.gada 1.aprīļa līdz 2017.gada
31.martam.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā.
4. Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes juristam A. Šabanovam sagatavot
zemes nomas līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja
vietniekam V.Vaļdenam.
3.
Izskatot SIA „Zilupes LTD”, juridiskā adrese Raiņa ielā 13, Zilupe, Zilupes
nov., 18.03.2015.g. iesniegumu, reģ. 18.03.2015. ar Nr.60, par zemes piešķiršanu
nomā un nomas līguma noslēgšanu uz neapbūvētu zemes vienību 3730 kv.m platībā
ar kadastra apzīmējumu 68170020037 Stacijas ielā 3, Zilupe, Zilupes nov. ar apbūves
tiesībām uz 25.gadiem.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68170020037 Stacijas ielā 3, Zilupe,
Zilupes nov. ir piederoša Zilupes novada pašvaldībai, kura reģistrēta Zilupes novada
Zilupes pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā ar folijas Nr.148.
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par
valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas
metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” trešās nodaļas 73.punkts nosaka,
ka ja saskaņā ar publicētajiem nomas nosacījumiem nomnieks veic finanšu līdzekļu
ieguldījumus nomas objektā, kas ir nekustamais īpašums, lai nodrošinātu ilgtspējīgu
pašvaldības infrastruktūras attīstību, vai, ja nomnieks veic nomas objektam
nepieciešamos un derīgos izdevumus, ko nevar amortizēt (atpelnīt) 12 gadu termiņā,
nomas līgumu var slēgt uz laiku, kas nepārsniedz 30 gadu
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” piektās 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
27.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par
valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas
metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” trešās nodaļas 74.punkts un
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” piektās nodaļas 18.3.punktu, Zilupes novada pašvaldībaatklāti
balsojot: 8 deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs,
V.Vaļdens, T.Semjonova, G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav,NOLEMJ:
1. PiešķirtSIA „Zilupes LTD”, reģistrācijas numurs 46803003381, nomā
neapbūvētu zemes vienību 3730kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 68170020037
Stacijas ielā 3, Zilupe, Zilupes nov. ar apbūves tiesībām ar 2015.gada 1.aprīli uz
divdesmit pieciem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA „Zilupes LTD”, reģistrācijas numurs
46803003381, par zemes vienību 3730kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu
68170020037 Stacijas ielā 3, Zilupe, Zilupes nov., termiņā no 2015.gada 1.aprīļa līdz
2040.gada 31.martam.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā.
4. Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes juristam A. Šabanovam sagatavot
zemes nomas līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja
vietniekam V.Vaļdenam.
4.
Izskatot Vārds Uzvārds, dzīvo adrese, 20.03.2015.g. iesniegumu, reģ.
20.03.2015. ar Nr.62, par neapbūvētā zemes gabala 1,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68840010250 Pasienes pag., Zilupes nov. piešķiršanu nomā, tika
konstatēts, ka:.
Ar Zilupes novada domes 2014.gada 26.marta sēdes lēmumu (protokols
Nr.4.27.§) tika izbeigtas lietošanas tiesības Vārds Uzvārds uz neapbūvētu zemes
gabalu 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68840010250 Pasienes pag., Zilupes
nov..
Zilupes novada pašvaldība 2014.gada 2.septembrī noslēdza lauku apvidus
zemes nomas tipveida līgumu Nr.175 ar Vārds Uzvārds uz neapbūvētu zemes gabalu
1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68840010250 Pasienes pag., Zilupes nov..
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punkts nosaka, ka zemes
reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā
ierakstāma, neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
21 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi.

Ar Zilupes novada domes 2014.gada 23.maija sēdes lēmumu (protocols
Nr.7.15.§) tika atzīts, ka zemes vienība 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68840010250 Pasienes pag., Zilupes nov. piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
Vārds Uzvārds 2014.gada 2.septembrī (reģ. ar Nr.176) iesniedza iesniegumu
ar atteikumu no nomas tiesībām uz zemes gabalu 1,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68840010250 Pasienes pa., Zilupes nov..
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
27.punktu, un Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu, Zilupes novada
pašvaldībaatklāti balsojot: 8 deputāti ((O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere,
L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Vaļdens, T.Semjonova, G.Smuļko), PRET – nav,
ATTURAS – nav,NOLEMJ:
1. Piešķirt Vārds Uzvārds, personas kods, nomā zemes vienību 1,0 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 68840010250 Pasienes pag.,Zilupes nov. termiņā no
2015.gada 1.aprīļa līdz 2020.gada 31.martam.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Vārds Uzvārds, personas kods, par zemes
vienību 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68840010250 Pasienes pag.,Zilupes
nov. uz 5 gadiem.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā.
4. Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes juristam A. Šabanovam sagatavot
zemes nomas līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja
vietniekam V.Vaļdenam.
5.
Izskatot Vārds Uzvārds, dzīvo adrese, 20.03.2015.g. iesniegumu, reģ.
20.03.2015. ar Nr.63, par neapbūvētā zemes gabala 1,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68960080250 Zaļesjes pag., Zilupes nov. piešķiršanu nomā, tika
konstatēts, ka:.
Ar Zilupes novada domes 2009.gada 25.marta sēdes lēmumu (protokols
Nr.5.4.§) tika izbeigtas lietošanas tiesības Vārds Uzvārds uz neapbūvētu zemes gabalu
1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68960080250 Zaļesjes pag., Zilupes nov..
Zilupes novada pašvaldība 2009.gada 29.aprīlī noslēdza lauku apvidus zemes
nomas tipveida līgumu ar Jeļenu Stankeviču uz neapbūvētu zemes gabalu 1,0 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68960080250 Zaļesjes pag., Zilupes nov..

Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punkts nosaka, ka zemes
reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā
ierakstāma, neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
21 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi.
Ar Zilupes novada domes 2012.gada 28.maija sēdes lēmumu (protocols
Nr.7.14.§) tika atzīts, ka zemes vienība 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68960080250 Zaļesjes pag., Zilupes nov. piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai.
Vārds Uzvārds 2014.gada 2.septembrī (reģ. ar Nr.174) iesniedza iesniegumu
ar atteikumu no nomas tiesībām uz zemes gabalu 1,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68960080250 Zaļesjes pa., Zilupes nov..
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
27.punktu, un Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu, Zilupes novada
pašvaldībaatklāti balsojot: 8 deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere,
L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Vaļdens, T.Semjonova, G.Smuļko), PRET – nav,
ATTURAS – nav,NOLEMJ:
1. Piešķirt Vārds Uzvārds, personas kods, nomā zemes vienību 1,0 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 68960080250 Zaļesjes pag.,Zilupes nov. termiņā no
2015.gada 1.aprīļa līdz 2020.gada 31.martam.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Vārds Uzvārds, personas kods, par zemes
vienību 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68960080250 Zaļesjes pag.,Zilupes
nov. uz 5 gadiem.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā.
4. Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes juristam A. Šabanovam sagatavot
zemes nomas līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja
vietniekam V.Vaļdenam.

23.§
Par darba grupas “Pastāvīgā Zilupes novada pašvaldības domes saistošo
noteikumu projektu izstrādāšanas darba grupa” izveidošanu
ziņo: O. Agafonovs

Saskaņā ar Zilupes novada pašvaldības domes 2009. gada 01.jūlija saistošo
noteikumu Nr.1 “ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” 20. punktu,
atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas
pārvaldīšanai dome no domes deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var
izveidot arī citas komisijas, valdes vai darba grupas, kuras darbojas saskaņā ar domes
apstiprinātajiem nolikumiem. Dome var lemt par komisiju un darba grupu
izveidošanu atsevišķu pašvaldības uzdevumu veikšanai. Šādas komisijas un darba
grupas tiek izveidotas noteiktu uzdevumu veikšanai uz noteiktu laiku, bet ne ilgāku
par vienu kalendāro gadu. Izveidotās darba grupas un komisijas darbojas uz
pašvaldības domes apstiprināta nolikuma pamata vai to kompetence var tikt noteikta
domes lēmumā, ar kuru tā tiek izveidota.
Saskaņā ar Zilupes novada darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma
(apstiprināts ar 25. 11. 2011. sēdes lēmumu (protokols Nr.12.,5§) (turpmāk –
Nolikums) 4.1. punktu, novada dome ar savu lēmumu nosaka darba stundas tarifa
likmi par darbu komisijās, darba grupās citām personām. Stundas tarifa likme noteikta
70% (septiņdesmit procenti) no domes priekšsēdētāja mēnešalgas par darbu
komitejās, komisijās un darba grupās, t.i. EUR 8,39 (astoņi euro un trīsdesmit deviņi
centi). Pamatojoties uz Nolikuma 4.2. punktu, par darbu Domes komisijās un darba
grupas priekšsēdētājam maksimālais apmaksājamo stundu skaits ir 14 (četrpadsmit)
stundas mēnesī,Domes komisijās un darba grupas sekretāram – 10 (desmit) stundas
mēnesī, Domes komisijās un darba grupas loceklim 4 (četras) stundas mēnesī.
Samaksu nepiemēro pašvaldību darbiniekiem, kura darba pienākumos ir darbs
komisijās un darba grupās.
Ievērojot augstāk minēto, ar Zilupes novada pašvaldības domes lēmumu
nepieciešams izveidot darba grupu Zilupes novada pašvaldības saistošo noteikumu
projektu izstrādāšanai, kā arī šajā lēmumā nosakot darba grupas uzdevumus,
kompetenci un darbības pamatprincipus.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 22. punktu,
Zilupes novada pašvaldības domes2009. gada 01.jūlija saistošo noteikumu Nr.1
“ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” 20. punktu, atklāti balsojot:
PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs,
V.Vaļdens, T.Semjonova, G.Smoļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada pašvaldībaNOLEMJ:
1.Izveidot darba grupu “Pastāvīgā Zilupes novada pašvaldības domes saistošo
noteikumu projektu izstrādāšanas darba grupa” šādā sastāvā:
1.1.Darba grupas vadītāja – Zilupes novada pašvaldības izpilddirektore Aina
Borsuka, vadītājas vietnieks – Zilupes novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietnieks Vitālijs Vaļdens.
1.2.Darba grupas locekļi:
1.2.1.Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Vitālijs
Vaļdens;

1.2.2.Zilupes novada pašvaldības domes deputāte Taisa Semjonova;
1.2.3. Zilupes novada pašvaldības domes deputāts Nikolajs Jefimovs;
1.2.4. Zilupes novada pašvaldības domes juriste Sniedze Irbe.
1.3.Darba grupas sekretāre:
1.3.1. Zilupes novada pašvaldības domes sekretāre Iveta Meikšāne.
2. Noteikt darba grupai šādus uzdevumus – izskatīt jautājumus un iesniegt domei
priekšlikumus par:
1.1. pastāvīgi izvērtēt situāciju Zilupes novada pašvaldības saistošo noteikumu
jautājumu jomā, t.sk. izvērtēt saistošo noteikumu atbilstību Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem;
1.2. sniegt ierosinājumus par nepieciešamajiem saistošo noteikumu projektu
grozījumiem.
1.3. klātienē vai iesniedzot ziņojumus, informēt Zilupes novada pašvaldības
domi par aktualitātēm saistošo noteikumu jautājumos.
3. Noteikt šādus darba grupas pamatprincipus:
3.1.darba grupas sēdes darba grupas vadītāja sasauc pēc vajadzības;
3.2.darba grupas sēde var notikt, ja tajā piedalās vismaz puse no darba grupas
locekļiem;
3.3.lēmumus darba grupa pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, ja balsis
sadalās līdzīgi, izšķirošā balss lēmuma pieņemšanā ir darba grupas
vadītājai Ainai Borsukai;
3.4.darba grupas sekretāre Iveta Meikšāne nodrošina darba grupas sēžu
sagatavošanu un norisi, informācijas un dokumentu apriti, sagatavo
izskatīšanai darba grupā iesniegtos dokumentus, sagatavo sanāksmes
protokolu.
3.5.sēžu protokolu paraksta darba grupas vadītāja un protokolētāja. Darba
grupas loceklim ir tiesības pievienot protokolam savu rakstiski iesniegto
atsevišķo viedokli.
3.6.informāciju par darba grupas darbību, tās svarīgākajiem priekšlikumiem
un ierosinājumiem Aivars Dembovskis publicē Zilupes novada
pašvaldības domes mājas lapā www.zilupe.lv.
4. Apstiprināt Nolikumu “Pastāvīgās Zilupes novada pašvaldības domes saistošo
noteikumu projektu izstrādāšanas darba grupas nolikums”.
5. Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes sekretārei (I. Meikšānei) trīs darbdienu
laikā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas nodot šī lēmuma izrakstu un
Pastāvīgās Zilupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu projektu
izstrādāšanas darba grupas nolikumu darba grupas vadītājai A. Borsukai un darba
grupas locekļiem (V. Vaļdenam, T. Semjonovai, N. Jefimovam, S. Irbei) un A.
Dembovskim Pastāvīgās Zilupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu

projektu izstrādāšanas darba grupas nolikuma publicēšanai Zilupes novada
pašvaldības domes mājas lapā www.zilupe.lv.
Pielikumā:
1. Zilupes novada pašvaldības domes “Pastāvīgās Zilupes novada pašvaldības
domes saistošo noteikumu projektu izstrādāšanas darba grupas nolikums”,
viens eks., uz 3 (trīs) lappusēm, oriģināls.

24.§
Par saistošo noteikumu Nr.7 “Par pašvaldības zemes nomas maksas apmēru
Zilupes novadā” apstiprināšanu
ziņo: S. Irbe, debatēs: O. Agafonovs, V. Vaļdens
O. Agafonovs ziņojuma sniegšanai dod vārdu juristei S. Irbei.
S. Irbe informē, ka saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta ceturto
daļu, Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumiem Nr.735 “Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 18. punktu, Zilupes novada pašvaldības domei
nepieciešams izstrādāt saistošos noteikumus “Par pašvaldības zemes nomas maksas
apmēru Zilupes novadā”.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 15. un 16 punktu,
21. panta pirmās daļas 27. punktu,likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2.
punktu, Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumiem Nr.735 “Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 18. punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Vaļdens,
T.Semjonova, G.Smoļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
pašvaldībaNOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 7“Par pašvaldības zemes nomas maksas
apmēru Zilupes novadā” projektu, Zilupes novada pašvaldības dome konstatē,
ka nepieciešams apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7.
2. Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes sekretārei (I. Meikšānei) saistošos
noteikumus Nr.7“Par pašvaldības zemes nomas maksas apmēru Zilupes
novadā” projektu trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas
rakstiskā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai saskaņošanai.
3. Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes sekretārei (I. Meikšānei) saistošos
noteikumus Nr.7“Par pašvaldības zemes nomas maksas apmēru Zilupes
novadā” projektu trīs darbdienu laikā pēc saskaņošanas ar Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministriju izlikt redzamā vietā Zilupes novada
pašvaldības domes ēkā pēc adreses: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes nov., LV-

5751 un Zilupes novada pagasta pārvalžu ēkās, kā arī nosūtīt A. Dembovskim
publicēšanai Zilupes novada pašvaldības domes mājas lapā www.zilupe.lv.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Zilupes novada pašvaldības domes
izpilddirektorei A. Borsukai.
Pielikumā:
1. Saistošie noteikumi Nr.7 “Par pašvaldības zemes nomas maksas apmēru
Zilupes novadā”, 1 (viens) eks, uz 3 (trīs) lappusēm, oriģināls.

25.§
Par saistošo noteikumu “Par pašvaldības nodevu par suņu turēšanu Zilupes
novadā” izstrādāšanu
ziņo: S. Irbe, debatēs: O. Agafonovs, V. Vaļdens
O. Agafonovs ziņojuma sniegšanai dod vārdu juristei S. Irbei.
S. Irbe informē, ka saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 15. punktu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 5.
punktu un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr.480 “Noteikumi par
kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas” 3., 10., 16. un 16.1 punktu,
Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumiem Nr. 491 “Mājas (istabas)
dzīvnieku reģistrācijas kārtība” 3. punktu, Zilupes novada pašvaldības domei
nepieciešams izstrādāt saistošos noteikumus “Par pašvaldības nodevu par suņu
turēšanu Zilupes novadā”.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 15. un 16 punktu,
21. panta pirmās daļas 27. punktu,likuma “Par pašvaldībām” 43. panta ceturto daļu,
likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 5. punktu un Ministru
kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr.480 “Noteikumi par kārtību, kādā
pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas” 3., 10., 16. un 16.1 punktu,Ministru
kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumiem Nr. 491 “Mājas (istabas) dzīvnieku
reģistrācijas kārtība” 3. punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs,
A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Vaļdens, T.Semjonova,
G.Smoļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldībaNOLEMJ:
1. Izstrādāt Zilupes novada saistošos noteikumus “Par pašvaldības nodevu par
suņu turēšanu Zilupes novadā”.
2. Uzdot Pastāvīgajai Zilupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu
projektu izstrādāšanas darba grupai izstrādāt saistošos noteikumus “Par
pašvaldības nodevu par suņu turēšanu Zilupes novadā”.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Zilupes novada pašvaldības domes
izpilddirektorei A. Borsukai.

26.§

Par saistošo noteikumu “Ēku numerācijas un ielu nosaukumu norāžu
izvietošanas kārtība Zilupes novadā” izstrādāšanu
ziņo: S. Irbe, debatēs: O. Agafonovs, V. Vaļdens
O. Agafonovs ziņojuma sniegšanai dod vārdu juristei S. Irbei.
S. Irbe informē, ka saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās
daļas 2. punktu, 43. panta pirmās daļas 5. punktu, Zilupes novada pašvaldības domei
nepieciešams izstrādāt saistošos noteikumus “Ēku numerācijas un ielu nosaukumu
norāžu izvietošanas kārtība Zilupes novadā”.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 15. un 16 punktu,
21. panta pirmās daļas 27. punktu,likuma “Par pašvaldībām” 43. panta ceturto daļu,
“Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 43. panta pirmās daļas 5. punktu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere,
L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Vaļdens, T.Semjonova, G.Smoļko), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldībaNOLEMJ:
1. Izstrādāt Zilupes novada saistošos noteikumus “Ēku numerācijas un ielu
nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Zilupes novadā”.
2. Uzdot Pastāvīgajai Zilupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu
projektu izstrādāšanas darba grupai izstrādāt saistošos noteikumus “Ēku
numerācijas un ielu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Zilupes novadā”.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Zilupes novada pašvaldības domes
izpilddirektorei A. Borsukai.

27.§
Par saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu
piešķiršanas kārtību Zilupes novadā” izstrādāšanu
ziņo: S. Irbe, debatēs: O. Agafonovs, V. Vaļdens
O. Agafonovs ziņojuma sniegšanai dod vārdu juristei S. Irbei.
S. Irbe informē, ka saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās
daļas 3. punktu, un likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta trešo un ceturto
daļu, Zilupes novada pašvaldības domei nepieciešams izstrādāt saistošos noteikumus
“Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršanas kārtību Zilupes novadā”.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 15. un 16 punktu,
21. panta pirmās daļas 27. punktu,likuma “Par pašvaldībām” 43. panta ceturto daļu,
“Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. punktu, un likuma “Par nekustamā
īpašuma nodokli” 5. panta trešo un ceturto daļu,atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Vaļdens,

T.Semjonova, G.Smoļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
pašvaldība NOLEMJ:
1. Izstrādāt Zilupes novada saistošos noteikumus “Par nekustamā īpašuma
nodokļu atvieglojumu piešķiršanas kārtību Zilupes novadā”.
2. Uzdot Pastāvīgajai Zilupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu
projektu izstrādāšanas darba grupai izstrādāt saistošos noteikumus “Par
nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršanas kārtību Zilupes
novadā”.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Zilupes novada pašvaldības domes
izpilddirektorei A. Borsukai.

28.§
Par saistošo noteikumu “Zilupes novada ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu un
to būvju ekspluatācijas lietošanas un aizsardzības noteikumi” izstrādāšanu
ziņo: S. Irbe, debatēs: O. Agafonovs, V. Vaļdens
O. Agafonovs ziņojuma sniegšanai dod vārdu juristei S. Irbei.
S. Irbe informē, ka saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās
daļas 11. punktu, Zilupes novada pašvaldības domei nepieciešams izstrādāt saistošos
noteikumus“Zilupes novada ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu un to būvju
ekspluatācijas lietošanas un aizsardzības noteikumi”.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 15. un 16 punktu,
21. panta pirmās daļas 27. punktu,likuma “Par pašvaldībām” 43. panta ceturto daļu,
“Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 11. punktu,atklāti balsojot: PAR – 8
deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Vaļdens,
T.Semjonova, G.Smoļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
pašvaldībaNOLEMJ:
1. Izstrādāt Zilupes novada saistošos noteikumus “Zilupes novada ūdens apgādes
un kanalizācijas tīklu un to būvju ekspluatācijas lietošanas un aizsardzības
noteikumi”.
2. Uzdot Pastāvīgajai Zilupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu
projektu izstrādāšanas darba grupai izstrādāt saistošos noteikumus “Zilupes
novada ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu un to būvju ekspluatācijas
lietošanas un aizsardzības noteikumi”.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Zilupes novada pašvaldības domes
izpilddirektorei A. Borsukai.

29.§

Par saistošo noteikumu “Par Zilupes pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumu
apstiprināšanu” izstrādāšanu
ziņo: S. Irbe, debatēs: O. Agafonovs, V. Vaļdens
O. Agafonovs ziņojuma sniegšanai dod vārdu juristei S. Irbei.
S. Irbe informē, ka saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās
daļas 2, 4. un 6. punktu, Zilupes novada pašvaldības domei nepieciešams izstrādāt
saistošos noteikumus“Par Zilupes pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumu
apstiprināšanu”.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 15. un 16 punktu,
21. panta pirmās daļas 27. punktu,likuma “Par pašvaldībām” 43. panta ceturto daļu,
“Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 11. punktu,atklāti balsojot: PAR – 8
deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Vaļdens,
T.Semjonova, G.Smoļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
pašvaldībaNOLEMJ:
1. Izstrādāt Zilupes novada saistošos noteikumus “Par Zilupes pilsētas
sabiedriskās kārtības noteikumu apstiprināšanu”.
2. Uzdot Pastāvīgajai Zilupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu
projektu izstrādāšanas darba grupai izstrādāt saistošos noteikumus “Par
Zilupes pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumu apstiprināšanu”.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Zilupes novada pašvaldības domes
izpilddirektorei A. Borsukai.

30.§
Par Vienošanās noslēgšanu par grozījumiem 2013. gada 01. februāra
Zemesgabala nomas līgumā Nr.18
ziņo: S. Irbe, debatēs: O. Agafonovs, V. Vaļdens
O. Agafonovs ziņojuma sniegšanai dod vārdu juristei S. Irbei.
S. Irbe informē, ka Zilupes novada pašvaldības domes sēdē 26.02.2015.
(protokols Nr.2.,24§ 1.) skatīts jautājums par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“ZILUPES LTD” reģ. Nr.46803003381, juridiskā adrese: Raiņa iela 13, Zilupe,
Zilupes novads, LV-5751 (turpmāk – SIA “ZILUPES LTD”) 18.02.2015. iesniegto
iesniegumu, reģistrēts Zilupes novada pašvaldības domē 18.02.2015. ar Nr.43.1 par
zemes patapinājuma līguma noslēgšanu uz zemes vienību 3770 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu Nr.6817 003 0341, adrese: Domes iela 12A, Zilupe, Zilupes novads, LV5751 ūdensapgādes ēku un inženierbūvju uzturēšanai ar apbūves tiesībām uz 10
(desmit) gadiem.

Zemes vienība 3770 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu Nr.6817 003 0341,
adrese: Domes iela 12A, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 reģistrēta Zilupes novada
Zilupes pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā ar folijas Nr.100000515734 uz Zilupes
novada pašvaldības vārda 2013. gada 22. janvārī.
2015. gada 26. februāra Zilupes novada pašvaldības domes sēdes lēmuma
(turpmāk – Lēmums) 2. punktā norādīts: “Uzdot Zilupes novada pašvaldības
atbildīgajai amatpersonai sagatavot zemes nomas līgumu.”. Minētais punkts ir
pretrunā ar Lēmuma 1. punktu, kurā noteikts: “Noslēgt zemes patapinājuma līgumu
ar SIA “Zilupes LTD”, reģistrācijas numurs 46803003381, uz zemes vienību 3770
kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 68170030341 Domes ielā 12A, Zilupe, Zilupes
nov., termiņā no 2015. gada 1. martam līdz 2025. gada 28. februārim ar apbūves
tiesībām.”
Ņemot vērā to, ka Zilupes novada pašvaldības dome un SIA “ZILUPES LTD”
2013. gada 01. februārī jau noslēguši Zemesgabala nomas līgumu Nr.18 uz 10
(desmit) gadiem ar turpmāko termiņa pagarināšanu, nav nepieciešams atkārtoti slēgt
zemes nomas līgumu.
Pamatojoties uz spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un faktisko
situāciju,Zilupes novada pašvaldības domei un SIA “ZILUPES LTD” jānoslēdz
papildus vienošanās 2013. gada 01. februārī Zemesgabala nomas līgumam Nr.18 kurā
jānosaka,
ka
Nomniekam zemes gabals
tiek
iznomāts
ar apbūves
tiesībām ar tiesībām celt uz iznomātās zemes ēkas (būves) kā patstāvīgus īpašuma
objektus. Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” (turpmāk – Noteikumi) 10. punkts nosaka, ka
apbūvēta zemesgabala nomas maksu sāk aprēķināt ar līguma noslēgšanas dienu.
Maksa par faktisko zemes lietošanu līdz zemes nomas līguma noslēgšanai tiek
noteikta, pusēm vienojoties.
Noteikumu 7. punkta 7.2. apakšpunkts nosaka, ka apbūvēta zemesgabala
nomas maksu gadā nosaka: no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības. Noteikumu 7.2 punkts nosaka, ka 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.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.
panta pirmās daļas 2. punktu, 14. panta otrās daļas3. punktu, Civillikuma 1862.,
1864., 1865. pantu,01.02.2013. Zemesgabala nomas līguma Nr.18 6.2. apakšpunktu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere,
L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Vaļdens, T.Semjonova, G.Smoļko), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldībaNOLEMJ:
1. Noslēgt Vienošanos par grozījumiem 2013. gada 01. februāra
Zemesgabala nomas līgumā Nr.18 ar SIA “ZILUPES LTD”reģ.
Nr.46803003381, juridiskā adrese: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads,
LV-5751.

2. Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes juristei S. Irbei sagatavot
Vienošanos par grozījumiem 2013. gada 01. februāra Zemesgabala nomas
līgumā Nr.18.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Zilupes novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietniekam V. Vaļdenam
Pielikumā:
1. Vienošanās par grozījumiem 2013. gada 01. februāra Zemesgabala nomas
līgumā Nr.18, 1 (viens) eks., uz 1 (vienas) lappuses, oriģināls.

31.§
Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības domes 26.02.2015. lēmumā
(protokols Nr.2., 24§ 2.) “Par zemes patapinājuma līguma noslēgšanu”
ziņo: S. Irbe, debatēs: O. Agafonovs, V. Vaļdens
O. Agafonovs ziņojuma sniegšanai dod vārdu juristei S. Irbei.
S. Irbe informē, ka Zilupes novada pašvaldības domes sēdē 26.02.2015.
(protokols Nr.2., 24§ 2.)skatīts jautājums par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“ZILUPES LTD” reģ. Nr.46803003381, juridiskā adrese: Raiņa iela 13, Zilupe,
Zilupes novads, LV-5751 (turpmāk – SIA “ZILUPES LTD”) 18.02.2015. iesniegto
iesniegumu, reģistrēts Zilupes novada pašvaldības domē 18.02.2015. ar Nr.43.1 par
zemes patapinājuma līguma noslēgšanu uz zemes vienību 6054 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu Nr.6817 002 0191, adrese: Lauku šķērsielā 4, Zilupe, Zilupes novads,
LV-5751 attīrīšanas iekārtu inženierbūvju uzturēšanai ar apbūves tiesībām uz 10
(desmit) gadiem.
Zemes vienība 6054 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu Nr. 6817 002 0191,
adrese: Lauku šķērsielā 4, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 ir piekrītoša Zilupes
novada pašvaldībai, pamatojoties uz Zilupes novada domes 2013. gada 27. augusta
sēdes lēmuma (protokols Nr.7., 9§)
2015. gada 26. februāra Zilupes novada pašvaldības domes sēdes lēmuma
(turpmāk – Lēmums) 2. punktā norādīts: “Uzdot Zilupes novada pašvaldības
atbildīgajai amatpersonai sagatavot zemes nomas līgumu.”. Minētais punkts ir
pretrunā ar Lēmuma 1. punktu, kurā noteikts: “Noslēgt zemes patapinājuma līgumu
ar SIA “Zilupes LTD”, reģistrācijas numurs 46803003381, uz zemes vienību 6054
kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 68170020191 Lauku šķērsielā 4, Zilupe, Zilupes
nov., termiņā no 2015. gada 1. martam līdz 2025. gada 28. februārim ar apbūves
tiesībām.”
Ņemot vērā to, ka no Zilupes novada pašvaldības domes lēmuma saturā ir
kļūda, ir jāveic atbilstoši grozījumi Zilupes novada pašvaldības domes sēdēs
26.02.2015. (protokols Nr.2., 24§ 2.) lēmumā.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.
panta pirmās daļas 2. punktu, 14. panta otrās daļas3. punktu, Civillikuma 1862.,

1864., 1865. pantu, 01.02.2013. Zemesgabala nomas līguma Nr.18 6.2. apakšpunktu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere,
L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Vaļdens, T.Semjonova, G.Smoļko), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldībaNOLEMJ:
1. Veikt grozījumus Zilupes novada pašvaldības domes sēdēs 26.02.2015.
(protokols Nr.2., 24§ 2.) lēmumā šādā redakcijā:
1.1. Aizstāt 26.02.2015. (protokols Nr.2., 24§ 2.) lēmuma nosaukumā
vārdus “zemes patapinājuma līguma” ar vārdiem “zemes nomas
līguma”.
1.2.Aizstāt 26.02.2015. (protokols Nr.2., 24§ 2.) lēmuma saturā vārdus
“zemes patapinājuma līguma” ar vārdiem “zemes nomas līguma”.
2. Izteikt 26.02.2015. (protokols Nr.2., 24§ 2.) lēmuma 1. punktu šādā
redakcijā:
2.1. “1.Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA “ZILUPES LTD”,
reģistrācijas numurs 46803003381, juridiskā adrese: Raiņa iela 13, Zilupe,
Zilupes novads, LV-5751, uz zemes vienību 6054 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu 6817 002 0191 Lauku šķērsielā 4, Zilupe, Zilupes novads,
LV-5751 termiņā no 2015. gada 01. aprīļa līdz 2025. gada 28. februārim ar
apbūves tiesībām.”
3. Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes juristam A. Šabanovam
sagatavot zemes nomas līgumu ar apbūves tiesībām.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Zilupes novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietniekam V. Vaļdenam
Pielikumā:
1. Zemes nomas līguma projekts 1 (viens) eks., uz 4 (četrām) lappusēm,
oriģināls.
32.§
Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības domes 26.02.2015 lēmumā
(protokols Nr.2., 24§ 3.) “Par zemes patapinājuma līguma noslēgšanu”
ziņo: S. Irbe, debatēs: O. Agafonovs, V. Vaļdens
O. Agafonovs ziņojuma sniegšanai dod vārdu juristei S. Irbei.
S. Irbe informē, ka Zilupes novada pašvaldības domes sēdē 26.02.2015.
(protokols Nr.2., 24§ 3.)skatīts jautājums par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“ZILUPES LTD” reģ. Nr.46803003381, juridiskā adrese: Raiņa iela 13, Zilupe,
Zilupes novads, LV-5751 (turpmāk – SIA “ZILUPES LTD”) 18.02.2015. iesniegto
iesniegumu, reģistrēts Zilupes novada pašvaldības domē 18.02.2015. ar Nr.43.1 par
zemes patapinājuma līguma noslēgšanu uz zemes vienību 13 693 m2 platībā ar
kadastra apzīmējumu Nr.6817 003 0324, adrese: Mērnieku iela 14, Zilupe, Zilupes

novads, LV-5751 attīrīšanas iekārtu inženierbūvju uzturēšanai ar apbūves tiesībām uz
10 (desmit) gadiem.
Zemes vienība 13 693 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu Nr. 6817 003 0324,
adrese: Mērnieku iela 14, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 reģistrēta 2012. gada 27.
decembrī Zilupes novada pilsētas zemesgrāmatu nodalījumāar folijas
Nr.100000514816 uz Zilupes novada pašvaldības vārda.
2015. gada 26. februāra Zilupes novada pašvaldības domes sēdes lēmuma
(turpmāk – Lēmums) 2. punktā norādīts: “Uzdot Zilupes novada pašvaldības
atbildīgajai amatpersonai sagatavot zemes nomas līgumu.”. Minētais punkts ir
pretrunā ar Lēmuma 1. punktu, kurā noteikts: “Noslēgt zemes patapinājuma līgumu
ar SIA “Zilupes LTD”, reģistrācijas numurs 46803003381, uz zemes vienību 13
693kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 68170030324 Mērnieku ielā 14, Zilupe,
Zilupes nov., termiņā no 2015. gada 1. martam līdz 2025. gada 28. februārim ar
apbūves tiesībām.”
Ņemot vērā to, ka no Zilupes novada pašvaldības domes lēmuma saturā ir
kļūda, ir jāveic atbilstoši grozījumi Zilupes novada pašvaldības domes sēdēs
26.02.2015. (protokols Nr.2., 24§ 3.) lēmumā.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.
panta pirmās daļas 2. punktu, 14. panta otrās daļas3. punktu, Civillikuma 1862.,
1864., 1865. pantu, 01.02.2013. Zemesgabala nomas līguma Nr.18 6.2. apakšpunktu,
atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere,
L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Vaļdens, T.Semjonova, G.Smoļko), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldība NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus Zilupes novada pašvaldības domes sēdēs 26.02.2015.
(protokols Nr.2., 24§ 3.) lēmumā šādā redakcijā:
1.1. Aizstāt 26.02.2015. (protokols Nr.2., 24§ 3.) lēmuma nosaukumā
vārdus “zemes patapinājuma līguma” ar vārdiem “zemes nomas līguma”.
1.2. Aizstāt 26.02.2015. (protokols Nr.2., 24§ 3.) lēmuma saturā vārdus
“zemes patapinājuma līguma” ar vārdiem “zemes nomas līguma”.
2. Izteikt 26.02.2015. (protokols Nr.2., 24§ 3.) lēmuma 1. punktu šādā redakcijā:
2.1. “1.Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA “ZILUPES LTD”, reģistrācijas
numurs 46803003381, juridiskā adrese: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes
novads, LV-5751, uz zemes vienību 13 693 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu 6817 003 0324 Mērnieku ielā 14, Zilupe, Zilupes novads, LV5751 termiņā no 2015. gada 01. aprīļa līdz 2025. gada 28. februārim ar
apbūves tiesībām.”
3. Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes juristam A. Šabanovam sagatavot zemes
nomas līgumu ar apbūves tiesībām.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Zilupes novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietniekam V. Vaļdenam
Pielikumā:

1. Zemes nomas līguma projekts 1 (viens) eks., uz 4 (četrām) lappusēm,
oriģināls.

33.§
Par 2010. gada 11. oktobra nekustamā īpašuma patapinājuma līguma izbeigšanu
ziņo: S. Irbe, debatēs: O. Agafonovs, V. Vaļdens
O. Agafonovs ziņojuma sniegšanai dod vārdu juristei S. Irbei.
S. Irbe informē, ka 2010. gada 11. oktobrī starp Zilupes novada pašvaldības
domi, reģ. Nr.90000017383, juridiskā adrese: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads,
LV-5751 un SIA “ZILUPES LTD”, reģistrācijas numurs 46803003381, juridiskā
adrese: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 noslēgtā nekustamā īpašuma
patapinājuma līguma 1.1. apakšpunktā noteikts, ka Zilupes novada pašvaldības dome
nodod un SIA “ZILUPES LTD” pieņem bezatlīdzības lietošanā:
1. “1.1.1. zemesgabalu 3770 m2, kas atrodas pēc adreses Domes ielā 12a,
Zilupe, Zilupes nov., kadastra Nr.6817 003 0341…”;
2. “1.1.2. zemesgabalu 2600 m2, kas atrodas pēc adreses Domes ielā 14a,
Zilupe, Zilupes nov., kadastra Nr.6817 003 0283…”;
3. “1.1.3. zemesgabalu 6054 m2, kas atrodas pēc adreses Lauku ielā 4, Zilupe,
Zilupes nov., kadastra Nr.6817 002 0191…”;
4. “1.1.4. zemesgabalu 13 693 m2, kas atrodas pēc adreses Mērnieku ielā 14,
Zilupe, Zilupes nov., kadastra Nr.6817 003 0324…”.
Būtiski, ka patapinājums, kā saistību tiesība nav nostiprināma zemesgrāmatā
(Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 2012. gada 20
decembra lēmuma lietā Nr. SKC-2456/2012 tēzē norādīts: “Patapinājums kā saistību
tiesība nav nostiprināma zemesgrāmatā, jo neattiecas uz Zemesgrāmatu likuma 31.
un 44.pantā minētajām tiesībām, kurām ir sakars ar nekustamo īpašumu.
Patapinājuma līguma ierakstīšana zemesgrāmatā Civillikuma 1477.panta izpratnē
nav nepieciešama, jo tā nerada kādas tiesiskas sekas, tostarp neiegūst saistošu spēku
attiecībā pret trešajām personām.”).
Ņemot vērā Zilupes novada pašvaldības domes 26.03.2015. lēmumus 32.§,
33.§ un pamatojoties uz 2010. gada 11. oktobra Nekustamā īpašuma patapinājuma
līguma 1.5. punktu, 5.1.1 apakšpunktu, 5.2. punktu, saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Vaļdens,
T.Semjonova, G.Smoļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
pašvaldībaNOLEMJ:
1.

Izbeigt 2010.gada 11.oktobrī Zilupes novada pašvaldības domei, reģ.
Nr.90000017383, juridiskā adrese: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads, LV5751 un SIA “ZILUPES LTD”, reģistrācijas numurs 46803003381, juridiskā
adrese: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 noslēgto nekustamā
īpašuma patapinājuma līgumu par zemesgabala 3770 m2, kas atrodas pēc
adreses Domes ielā 12a, Zilupe, Zilupes nov., kadastra Nr.6817 003 0341,
zemesgabala 2600 m2, kas atrodas pēc adreses Domes ielā 14a, Zilupe,

2.
3.

4.

Zilupes nov., kadastra Nr.6817 003 0283, zemesgabala 6054 m2, kas atrodas
pēc adreses Lauku ielā 4, Zilupe, Zilupes nov., kadastra Nr.6817 002 0191,
zemesgabala 13 693 m2, kas atrodas pēc adreses Mērnieku ielā 14, Zilupe,
Zilupes nov., kadastra Nr.6817 003 0324 nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
SIA “ZILUPES LTD” nodot šā Lēmuma 1. punktā norādītos zemesgabalus
Zilupes novada pašvaldībai ar nodošanas – pieņemšanas aktu.
Zilupes novada pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās
rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc
deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc
juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no
lēmuma paziņošanas dienas.Zilupes novada pašvaldības domes lēmums stājas
spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas paziņots adresātam rakstveidā, nosūtot
pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Zilupes novada pašvaldības domes
izpilddirektorei A. Borsukai.

34.§
Par patapinājuma līguma slēgšanu ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts
Ludzas komiteju”
ziņo: S. Irbe, debatēs: O. Agafonovs, V. Vaļdens
O. Agafonovs ziņojuma sniegšanai dod vārdu juristei S. Irbei.
S. Irbe informē, ka biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts Ludzas komiteja”
reģistrēta Biedrību un nodibinājumu reģistrā, reģ. Nr.40008002279, juridiskā adrese:
Latgales iela 129, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Biedrības darbības mērķis ir
darboties kā valsts palīgam, uzlabojot mazaizsargāto cilvēku dzīves apstākļos.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. panta otrās daļas 4.1 punktu,
likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot: PAR –
8 deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs,
V.Vaļdens, T.Semjonova, G.Smoļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes
novada pašvaldība NOLEMJ:
1. Zilupes novada pašvaldība nodod biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts
Ludzas komiteja” reģ. Nr.40008002279, juridiskā adrese: Latgales iela 129,
Ludza, LV-5701, bezatlīdzības lietošanā uz 3 (trīs) gadiem nekustamā
īpašuma telpu pēc adreses “Svīres”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes novads,
LV-5732, 16 m2 platībā uz zemesgabala ar kadastra Nr.68840010532.
2. Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes juristei S. Irbei sagatavot telpas
nodošanas – pieņemšanas aktu un nekustamā īpašuma patapinājuma

līgumu ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts Ludzas komiteja” reģ.
Nr.40008002279, Latgales iela 129, Ludza, LV-5701.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Zilupes novada pašvaldības domes
izpilddirektorei A. Borsukai.
Pielikumā:
1. Telpas nodošanas – pieņemšanas akts 1 (viens) eks., uz 2 (divām) lappusēm,
oriģināls;
2. Telpas patapinājuma līgums 1 (viens) eks., uz 4 (četrām) lappusēm.
35. §
Par degvielas patēriņa normām
ziņo: A.Borsuka
Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja jautājumu par degvielas patēriņa
normas apstiprināšanu patapinājuma līgumam automašīnām:
1. AUDI A6, Reģ. Nr.XXXXXX – degvielas patēriņš vasaras periodā
9,0l/100km, ziemas periodā 9,9l/100km;
2. VW POLO, Reģ. Nr. XXXXXX – degvielas patēriņš vasaras periodā
4,5l/100km, ziemas periodā 5,0l/100km;
3. FORD Eskort, Reģ.Nr.XXXXXX – degvielas patēriņš vasaras periodā
8,2l/100km, ziemas periodā 9,0l/100km;
4. AUDI A4, Reģ.Nr. XXXXXX –degvielas patēriņš vasaras periodā
7,9l/100km, ziemas periodā 8,7/100km.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Zilupes novada pašvaldības 2013.gada 24.maija instrukcijas Nr.2 „Par kārtību, kādā
Zilupes novada pašvaldība tiek veikta degvielas izsniegšanas un izlietojuma uzskaite ”
1.4.1.punktu,atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, A.Peličeva,
A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, V.Vaļdens, T.Semjonova, G.Smoļko), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldībaNOLEMJ:
1.

Apstiprināt degvielas patēriņa normas automašīnām:
1.1. AUDI A6, Reģ. Nr.XXXXXX – degvielas patēriņš
9,0l/100km, ziemas periodā 9,9l/100km;
1.2. VW POLO, Reģ. Nr. XXXXXX – degvielas patēriņš
4,5l/100km, ziemas periodā 5,0l/100km;
1.3. FORD Eskort, Reģ.Nr.XXXXXX – degvielas patēriņš
8,2l/100km, ziemas periodā 9,0l/100km;
1.4. AUDI A4, Reģ.Nr. XXXXXX – degvielas patēriņš
7,9l/100km, ziemas periodā 8,7/100km.

Domes sēde slēgta plkst.15.00
Sēdi vadīja: O.Agafonovs
Protokolēja: I.Meikšāne
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