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ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 

SĒDĒS PROTOKOLS  

Zilupē 

 

 

2016. gada 20.oktobrī       protokols Nr.12 

   

Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēdi atklāj plkst.10.00 

 

Sēdi vada – Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Oļegs AGAFONOVS 

Sēdi protokolē – sekretāre Jeļena VOITKEVIČA 

 

Sēdē piedalās – 9 domes deputāti: Vitālijs VAĻDENS, Alla ČEKSTERE, Taisa SEMJONOVA, 

Nikolajs JEFIMOVS, Leonīds OSIPOVS, Anna PELIČEVA, Gunārs SMUĻKO, Sergejs 

FENČENKO.  

 

Sēdē piedalās - pašvaldības administrācijas darbinieki: 

Izpilddirektore     Aina BORSUKA 

Jurists      Jurijs LIVDĀNS 

Galvenā grāmatvede    Jana BONDARENKO 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja   Aina AGAKI 

Zemes lietu speciāliste   Marija MEIKŠĀNE 

Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja  Vija KUDRJAŠOVA 

Pasienes pagasta pārvaldes vadītāja  Skaidrīte MARČENOKA 
       

Sēdes darba kārtība:  

1. Par saistošo noteikumu Nr.7 “Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1 “Par 

2016.gada budžetu” apstiprināšanu. 

2. Par saistošo noteikumu Nr.8 “Par ēdināšanas izmaksu segšanu izglītojamajiem Zilupes 

novada pašvaldības izglītības iestādēs” apstiprināšanu. 

3. Par izmaiņām Amatu sarakstā. 

4. Par Zilupes novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošām palīgēkām un to domājamām 

daļām. 

5. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu. 

6. Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonda iesnieguma izskatīšana. 

7. Par mēneša darba algas likmes noteikšanu Zilupes novada pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestāžu pedagogiem. 

8. Vārds Uzvārds iesnieguma izskatīšana. 

9. Par rezultātu apstiprināšanu Zilupes novada pašvaldībai piederošā neizīrēta nekustamā 

īpašuma pēc adreses: Lāčplēša iela 6A, Zilupe, Zilupes novads, LV – 5751, kadastra 

numurs 6817 003 0038, izsolē. 

10. Par saistošo noteikumu Nr.9 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2017.gadā 

Zilupes novadā” apstiprināšanu. 

mailto:dome@zilupe.lv
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11. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu. 

12. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustāmā īpašuma un īpašuma nosaukumu 

piešķiršanu. 

13. Par īpašuma nosaukumu piešķiršanu nekustamam īpašumam. 

Par saistošo noteikumu “Par svētku 

                             Domes sēdes vadītājs O.Agafonovs lūdz deputātus apstiprināt izsludināto Domes  sēdes 

darba kārtību. 

Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs, 

N.Jefimovs, T.Semjonova, A.Peličeva, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Zilupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Apstiprināt izsludināto Domes sēdes darba kārtību. 

 

1.§ 

Par saistošo noteikumu Nr.7 “Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1”Par 2016.gada 

budžetu”” apstiprināšanu 

Ziņo: J.Bondarenko 

 

Zilupes novada pašvaldības domē pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 2.punktu un 46.panta pirmo daļu, „Par pašvaldību budžetiem” 16.pantu, Likuma par 

budžetu un finanšu vadību 6.pantu, ka arī pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības Finanšu 

pastāvīgas komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, 

A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova, G.Smuļko, S.Fenčenko, A.Peličeva), PRET – 

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

 

1. Veikt grozījumus pamatbudžeta ieņēmumu daļā: EUR 

Kods 18.6.2.0. Mērķdotācija izglītības iestāžu pedagogu atalgojumam   187 813,- 

 KOPĀ:                       187 813,- 

 

2. Veikt grozījumus pamatbudžeta izdevumu daļā: 

09.220 Zilupes vidusskola 

Kods 1119 Pārējo darbinieku mēnešalga 142 618,- 

Kods 1210 Darba devēja VSAOI  33 643,- 

 

09.100 Zilupes pirmskolas izglītības iestāde 

 

Kods 1119 Pārējo darbinieku mēnešalga 9 347,- 

Kods 1210 Darba devēja VSAOI 2 205,- 

 

3. Veikt grozījumus pamatbudžeta izdevumu tāmēs: 

06.200 Teritoriju attīstība 

Kods 5250 Kapitālais remonts -71 000,- 

Kods 2249 Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi       +50 000,- 

 

09.100. Pasienes pirmskolas izglītības iestāde 

Kods 2241 Ēku, būvju un telpu remonts +17 000,- 

 

08.200.Zilupes Tautas nams 

Kods 2241 Ēku, būvju un telpu remonts +4 000,- 
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2.§ 

Par saistošo noteikumu Nr.8 “Par ēdināšanas izmaksu segšanu izglītojamajiem Zilupes 

novada pašvaldības izglītības iestādēs” apstiprināšanu 

Ziņo: J.Livdāns 

 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja  jautājumu par saistošo noteikumu Nr.8 “Par 

ēdināšanas izmaksu segšanu izglītojamajiem Zilupes novada pašvaldības izglītības iestādēs” 

apstiprināšanu.  

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 12.pantu, 15.panta 4.punktu, 21.panta 27.punktu, 

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26.panta 

ceturto daļu, kā arī uz Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumu, Zilupes novada pašvaldības dome 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs, 

N.Jefimovs, T.Semjonova, A.Peličeva, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, NOLEMJ: 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8 “Par ēdināšanas izmaksu segšanu izglītojamajiem 

Zilupes novada pašvaldības izglītības iestādēs”. 

2. Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes sekretārei saistošos noteikumus Nr.8 “Par 

ēdināšanas izmaksu segšanu izglītojamajiem Zilupes novada pašvaldības izglītības iestādēs”  trīs 

dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas rakstiskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai saskaņošanai. 

3. Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes sekretārei saistošo noteikumu Nr.8 “Par 

ēdināšanas izmaksu segšanu izglītojamajiem Zilupes novada pašvaldības izglītības iestādēs”  trīs 

darbadienu 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 

novads un Zilupes novada pagasta pārvalžu ēkās, kā arī nosūtīt datorsistēmu un datortīklu 

administratoram publicēšanai Zilupes novada pašvaldības domes mājas lapā www.zilupe.lv.  

  

3.§ 

Par izmaiņām Amatu sarakstā 

Ziņo: V.Vaļdens 

 

1. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 

27.punktu, Latvijas Republikas likuma “Par valsts budžetu 2016.gadam”, Latvijas Republikas 

2016.gada 5.jūlija Ministra kabineta noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 

1.pielikuma 4.tabulu, ņemot vērā Zilupes novada finanšu pastāvīgās komitejas ieteikumu, atklāti 

balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, L.Osipovs, N.Jefimovs, 

T.Semjonova, S.Fenčenko,), PRET – nav, ATTURAS – nav, balsošanā nepiedalās A.Čekstere 

un  A.Peličeva – pamats  likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

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

1. No 2016.gada 1.novembra izslēgt no Zilupes vidusskolas amata vienību saraksta 

amata vienību – logopēds; 

2. Ar 2016.gada 1.novembri papildināt Zilupes pirmsskolas izglītības iestādes 

amata vienību sarakstu ar amata vienību – logopēds, nosakot mēneša algas likmi EUR 

680,00 (seši simti astoņdesmit euro, 00 centi) par 30 stundu darba nedēļu.  

 

2. 

 Saskaņā ar 21.panta pirmās daļas 27.punktu un ņemot vērā Zilupes novada finanšu 

pastāvīgās komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, 

A.Čekstere, G.Smuļko, L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova, S.Fenčenko), PRET – nav, 

http://www.zilupe.lv/
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ATTURAS – nav, balsošanā nepiedalās A.Peličeva – pamats  likuma “Par interešu konflikta 

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

NOLEMJ: 

1. No 2016.gada 1.novembra izslēgt no Zilupes pirmsskolas izglītības iestādes 

amata vienību saraksta amata vienību – sekretārs; 

2. Ar 2016.gada 1.novembri noteikt Zilupes pirmsskolas izglītības iestādes 

amata vienībai - izglītības metodiķis mēneša algas likmi EUR 800,00 (astoņi simti 

euro, 00 centi).  

3. Papildināt Zilupes pirmsskolas izglītības iestādes izglītības metodiķa amatu aprakstu 

ar Zilupes pirmsskolas izglītības iestādes sekretāra pienākumiem. 

 

 

4.§ 

Par Zilupes novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošām palīgēkām un to domājamām 

daļām 

Ziņo: J.Bondarenko 

 

 Pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo ēku un 

būvju 04.08.2016.gada apsekošanas akta rezultātiem un to salīdzināšanu ar Zemesgrāmatas un 

NĪVK IS datiem, Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumu, Zilupes novada pašvaldības dome 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs, 

N.Jefimovs, T.Semjonova, A.Peličeva, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, NOLEMJ: 

Pieņemt pašvaldības bilancē pamatlīdzekļu sastāvā sekojošās, līdz šim neuzskaitītas 

daudzdzīvokļu māju palīgēkas vai to domājamās daļas, pēc kadastrālās vērtības un izveidotai 

komisijai noteikt tām atlikušo lietderīgās lietošanas laiku, ņemot vērā inventarizācijas lietu 

informāciju (ekspluatācijā pieņemšanas gadu un fizisko nolietojumu pēdējā apsekošanas 

datumā): 

1. Šķūnis ar kadastra apzīmējumu 68170030040002 Partizāņu ielā,9, Zilupe, Zilupes 

nov. - kopīpašuma domājamās daļas (dz.nr.l 5922/43162); 

2. Šķūnis ar kadastra apzīmējumu 68170030028003 Domes ielā, 19a, Zilupe, Zilupes 

nov. - kopīpašuma domājamās daļas (dz.nr.l 4140/63707, dz.nr.5 5910/63707, dz.nr.8 

5910/63707); 

3. Ateja ar kadastra apzīmējumu 68170030026003 Domes ielā,4, Zilupē, Zilupes nov. 

1/1 ( 3  dzīvokļu īpašumi); 

4. Ateja ar kadastra apzīmējumu 68170030019003 Raiņa ielā,24, Zilupē Zilupes nov.- 

kopīpašuma domājamās daļas (dz.nr.l 3834/8789, dz.nr.2 1290/8789); 

5. Šķūnis ar kadastra apzīmējumu 68170030017002 Raiņa ielā, 15, Zilupē, Zilupes nov. 

- kopīpašuma domājamās daļas (dz.nr.4 5406/140156, dz.nr.10 5219/140156, dz.nr.12 

5219/140156, dz.nr.13 5310/140156); 

6. Garāža ar kadastra apzīmējumu 68170030016002 Raiņa ielā,13a, Zilupē, Zilupes nov. 

1/1 

7. Šķūnis ar kadastra apzīmējumu 68170030016003 Raiņa ielā,13a, Zilupē, Zilupes nov. 

1/1 

8. Šķūnis ar kadastra apzīmējumu 68170020022003 Brīvības ielā,58, Zilupē, Zilupes 

nov. - kopīpašuma domājamās daļas ( dz.nr.l 4960/12679, dz.nr.3 1280/12679, dz.nr.4 

2269/12679); 

9. Šķūnis ar kadastra apzīmējumu 68170020011002 Brīvības ielā,6, Zilupē, Zilupes nov. 

http://dz.nr.10/
http://dz.nr.12/
http://dz.nr.13/
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1/1 (4 dzīvokļu īpašumi) 

10. Šķūnis ar kadastra apzīmējumu 68170010096002 Priežu ielā,50, Zilupē, Zilupes nov. 

1/1 

11. Šķūnis ar kadastra apzīmējumu 68170010096003 Priežu ielā,50, Zilupē, Zilupes nov. 

1/1 

 

5.§ 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

Ziņo: V.Kudrjašova, J.Livdāns 

 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja  Lauderu pagasta pārvaldes vadītājas 

V.Kudrjašovas 18.10.2016. iesniegumu (reģ. Nr.298) ar lūgumu anulēt deklarēto dzīvesvietu –

Adrese, Vārds Uzvārds, personas kods, jo personai nav tiesiskā pamata būt deklarētam pēc 

augstāk norādītas adreses.    

Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.pantu, Zilupes novada pašvaldības dome 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs, 

N.Jefimovs, T.Semjonova, A.Peličeva, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, NOLEMJ:  

1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu – Adrese, Vārds Uzvārds, personas kods. 

2. Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes sekretārei aktualizēt Iedzīvotāju reģistrā 

ziņas par Vārds Uzvārds deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.  

 

6.§ 

Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonda iesnieguma izskatīšana 

Ziņo: J.Voitkeviča 
  

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja Komunistiskā terora upuru atbalsta un 

palīdzības fonda (turpmāk tekstā – Fonds) 11.10.2016. iesniegumu (reģ. Nr.1.3.13/2213) ar 

lūgumu 2017.gadā pašvaldības budžetā paredzēt atbalstu projektiem – konferencei un koncertam 

“Aizvestajiem” 14.jūnijā, bērnu sacerējuma konkursa organizēšanai, filmas “Tālā zeme Sibīrija – 

Tomskas un Altaja apgabals” montāžai, ekspedīcijas uz Sibīriju organizēšanai.  

Pamatojoties uz Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumu, Zilupes novada pašvaldības dome 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs, 

N.Jefimovs, T.Semjonova, A.Peličeva, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, NOLEMJ:  
 1. Neplānot pašvaldības budžetā izdevumus Fonda atbalstam. 

 2. Piedāvāt Fondam iesniegt iesniegumu par katru plānoto pasākumu un šim pasākumam 

nepieciešamajiem izdevumiem (atsevišķi) turpmākai izskatīšanai.  

 

7.§ 

Par mēneša darba algas likmes noteikšanu Zilupes novada pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestāžu pedagogiem 

Ziņo: A.Čekstere 

 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, Latvijas Republikas 2016.gada 5.jūlija Ministra kabineta noteikumu Nr.445 

“Pedagogu darba samaksas noteikumi” 43.punktu, ņemot vērā Zilupes novada finanšu pastāvīgās 

komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, G.Smuļko, 

L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova, S.Fenčenko, A.Peličeva), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, balsošanā nepiedalās A.Čekstere – pamats  likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā” 11.panta pirmā daļa, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
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Noteikt Zilupes novada pašvaldības Zilupes vidusskolas struktūrvienības Pasienes 

pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādes pedagogiem no 2016.gada 1.oktobra mēneša 

darba algas likmi EUR 620,00 par 40 darba stundām nedēļā. 

8.§ 

I.Sircova iesnieguma izskatīšana 

Ziņo: J.Bondarenko 

 

Izskatot Vārds uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta Adrese, 20.09.2016. 

iesniegumu (reģ. Nr.250), un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta piekto daļu, 

ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ieteikumu, Zilupes novada pašvaldības dome atklāti 

balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, 

T.Semjonova, A.Peličeva, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

NOLEMJ:  
 Apmaksāt Latgales Kultūras centra izdevniecības, reģ Nr.40008007882, juridiskā adrese 

Baznīcas iela 28, Rēzekne, LV-4601, 17.10.2016. rēķinu Nr.11 “Iemaksa Vārds Uzvārds 

grāmatas “Zilupes pilsētas vēsture” izdošanai” EUR 1275,37 apmērā (viens tūkstotis divi simti 

septiņdesmit pieci euro, 37 centi). 

 

9.§ 

Par rezultātu apstiprināšanu Zilupes novada pašvaldībai piederošā neizīrēta nekustamā 

īpašuma pēc adreses: Lāčplēša iela 6A, Zilupe, Zilupes novads, LV – 5751, kadastra 

numurs 6817 003 0038, izsolē. 

Ziņo: J.Livdāns 

 

Pamatojoties uz Izsoles noteikumu (apstiprināti ar Zilupes novada domes 28.07.2016. 

sēdes lēmumu Nr.5 (protokols Nr.8) Zilupes novada pašvaldības neizīrēta nekustamā īpašuma 

pēc adreses Lāčplēša ielā 6A, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751, 16.punktu, kas paredz, ka nē 

vēlāk, kā 30 dienu laikā pēc nosolītās cenas pilnīgas samaksas Zilupes novada pašvaldības dome 

apstiprina izsoles rezultātus un slēdz nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, ņemot vērā Finanšu 

pastāvīgās komitejas ieteikumu, Zilupes novada pašvaldības dome atklāti balsojot: PAR – 9 

deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova, 

A.Peličeva, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izsoles rezultātus Zilupes novada pašvaldībai piederošā neizīrēta 

nekustamā īpašuma pēc adreses: Lāčplēša iela 6A, Zilupe, Zilupes novads, LV – 5751, 

kadastra numurs 6817 003 00382.  

2. Zilupes novada pašvaldības juristam sagatavot pirkuma līgumu ar nosolītāju Vārds 

uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta Adrese. 

  

 

10.§ 

Par saistošo noteikumu Nr.9 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2017.gadā 

Zilupes novadā” apstiprināšanu 

Ziņo: J.Livdāns 

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.¹ punktu, 

1.panta 2.1 daļu,  3.panta 1.4 un 1.6 daļu, 9.panta otro daļu, kā arī ņemot vērā Finanšu pastāvīgās 

komitejas ieteikumu, Zilupes novada pašvaldības dome atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti 

(O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova, A.Peličeva, 

G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.9 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 

2017.gadā Zilupes novadā”. 
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2. Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes sekretārei saistošos noteikumus Nr.9 “Par 

nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2017.gadā Zilupes novadā” trīs dienu laikā pēc 

saistošo noteikumu parakstīšanas rakstiskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai saskaņošanai. 

3. Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes sekretārei saistošo noteikumu Nr.9 “Par 

nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2017.gadā Zilupes novadā”  trīs darbadienu 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 novads un 

Zilupes novada pagasta pārvalžu ēkās, kā arī nosūtīt datorsistēmu un datortīklu administratoram 

publicēšanai Zilupes novada pašvaldības domes mājas lapā www.zilupe.lv.  

 

 

11.§ 

Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu 

Ziņo: V.Vaļdens 

 

                                                                         1. 

           Izskatot Vārds Uzvārds, personas kods, deklarētā adrese Adrese, 29.09.2016. iesniegumu, 

reģ. 29.09.2016. ar Nr.271, par zemes nomas līguma noslēgšanu par zemes vienību 0,2428 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 68840070167 „Mellenes”, Pasienes pag., Zilupes nov., kura ir 

ieskaitīta rezerves zemes fondā, tika konstatēts, ka:  

            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. 

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

pašvaldības dome atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, 

L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova, A.Peličeva, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

             1. Piešķirt Vārds Uzvārds, personas kods, nomā zemes vienību 0,2428 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 68840070167 „Mellenes”, Pasienes pag., Zilupes nov. bez apbūves 

tiesībām ar 2016.gada 1.novembri uz diviem gadiem. 

             2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Vārds Uzvārds, personas kods, termiņā no 2016.gada 

1.novembra līdz 2018.gada 31.oktobrim. 

             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. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja vietniekam 

V.Vaļdenam. 

                                                                         2. 

           Izskatot Vārds Uzvārds, personas kods, deklarētā adrese Adrese, 29.09.2016. iesniegumu, 

reģ. 29.09.2016. ar Nr.271, par zemes nomas līguma noslēgšanu par zemes vienību 0,5 ha platībā 

ar kadastra apzīmējumu 68840070259 Pasienes pag., Zilupes nov., kura ir neizmantotās zemēs, 

zemes reformas pabeigšanai, tika konstatēts, ka:  

            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 
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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 

pašvaldības dome atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, 

L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova, A.Peličeva, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

             1. Piešķirt Vārds Uzvārds, personas kods, nomā zemes vienību 0,5 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 68840070259 Pasienes pag., Zilupes nov. bez apbūves tiesībām ar 2016.gada 

1.novembri uz diviem gadiem. 

             2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Vārds Uzvārds, personas kods, termiņā no 2016.gada 

1.novembra līdz 2018.gada 31.oktobrim. 

             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. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja vietniekam 

V.Vaļdenam. 

                                                                         3. 

           Izskatot Zilupes novada Pasienes pagasta zemnieku saimniecības „PURVMAĻI”, 

reģistrācijas numurs 46801004062, juridiskā adrese „Purvmaļi”, Šuškova, Pasienes pag., Zilupes 

nov., 29.09.2016. iesniegumu, reģ. 29.09.2016. ar Nr.272, par zemes nomas līguma noslēgšanu 

par zemes vienību 2,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68840070345 Pasienes pag., Zilupes 

nov., kura ir neizmantotās zemēs, zemes reformas pabeigšanai, tika konstatēts, ka :  

            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 

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

pašvaldības dome atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, 

L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova, A.Peličeva, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

             1. Piešķirt Zilupes novada Pasienes pagasta zemnieku saimniecībai „PURVMAĻI”, 

reģistrācijas numurs 46801004062, nomā zemes vienību 2,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

68840070345 Pasienes pag., Zilupes nov. bez apbūves tiesībām ar 2016.gada 1.novembri uz 

diviem gadiem. 

             2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Zilupes novada Pasienes pagasta zemnieku 

saimniecību „PURVMAĻI”, reģistrācijas numurs 468010040622805, termiņā no 2016.gada 

1.novembra līdz 2018.gada 31.oktobrim. 

             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. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja vietniekam 

V.Vaļdenam. 

                                                                         4. 

           Izskatot Vārds Uzvārds, personas kods, deklarētā adrese Adrese, 28.09.2016. iesniegumu, 

reģ. 28.09.2016. ar Nr.1.3.13/267, par zemes nomas līguma pagarināšanu par zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 68170020214 Meža ielā 13, Zilupe, Zilupes nov. nošķirto daļu 100 kv.m 

platībā, kura ir ieskaitīta rezerves zemes fondā, tika konstatēts, ka :  

            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 



11 

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 

pašvaldības dome atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, 

L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova, A.Peličeva, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

             1. Piešķirt Vārds Uzvārds, personas kods, nomā no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 68170020214 Meža ielā 13, Zilupe, Zilupes nov. nošķirto daļu 100 kv.m platībā ar 

2016.gada 1.novembri bez apbūves tiesībām uz diviem gadiem. 

             2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Vārds Uzvārds, personas kods, termiņā no 2016.gada 

1.novembra līdz 2018.gada 31.oktobrim. 

             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. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Zilupes novada domes priekšsēdētāja vietniekam 

V.Vaļdenam. 

 

12.§ 

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma un īpašuma nosaukumu piešķiršanu 

Ziņo: V.Vaļdens 

 

                                                                           1. 

Izskatot Vārds Uzvārds, personas kods, deklarētā adrese Adrese, 06.09.2016.gada 

iesniegumus, reģ. 05.10.2016. ar Nr.282, par zemes vienības 5,0 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 68840010116, zemes vienības 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68840010117 

un zemes vienības 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68840010118 atdalīšanu no nekustāmā 

īpašuma ar kadastra numuru 68840010343 „Simona”, Pasienes pag., Zilupes nov. un jauna 

īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītās zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 68840010116, 68840010117 un 68840010118, „Jaunā Simona”, Pasienes 

pag., Zilupes nov. un 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 pašvaldības dome atklāti balsojot: PAR – 9 

deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova, 

A.Peličeva, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

              1. Piekrist, ka Vārds Uzvārds, personas kods, atdala zemes vienību 5,0 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 68840010116, zemes vienību 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 
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68840010117 un zemes vienību 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68840010118 no 

nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 68840010343 „Simona”, Pasienes pag., Zilupes nov..  

              2. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītās zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumiem 68840010116, 68840010117 un 68840010118, piešķirt jaunu īpašuma 

nosaukumu „Jaunā Simona”, Pasienes pag., Zilupes nov. 

                                                                           2. 

Izskatot Vārds Uzvārds, personas kods, deklarētā adrese Adrese, 03.10.2016.gada 

iesniegumus, reģ. 13.10.2016. ar Nr.295, par zemes vienības 28,1 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 68640060070 un zemes vienības 16,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

68640060138 atdalīšanu no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 68640020080 „Vika”, 

Lauderu pag., Zilupes nov. un jauna īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam, 

kura sastāvā atdalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68640060070 un 68640060138, 

„Jaunā Vika”, Lauderu pag., Zilupes nov. un 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 pašvaldības dome atklāti 

balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, 

T.Semjonova, A.Peličeva, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

NOLEMJ:  

              1. Piekrist, ka Vārds Uzvārds, personas kods, atdala zemes vienību 28,1 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 68640060070 un zemes vienību 16,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

68640060138 no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 68640020080 „Vika”, Lauderu pag., 

Zilupes nov..  

              2. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītās zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumiem 68640060070 un 68640060138, piešķirt jaunu īpašuma nosaukumu 

„Jaunā Vika”, Lauderu pag., Zilupes nov.. 

 

13.§ 

Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam 

Ziņo: V.Vaļdens 

 

    Izskatot Vārds Uzvārds, personas kods, deklarētā adrese Adrese, pilnvarotās personas 

Vārds Uzvārds (pamats Latgales apgabaltiesas Zvērinātā notāra 2016.gada 31.marta pilnvara 

Nr.1076), 17.10.2016.iesniegumu, reģ. 18.10.2016. ar Nr.300, par īpašuma nosaukuma 

piešķiršanu nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 68840010311, kura sastāvā zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumiem 68840010311 un 68840070108, „Meža priedes”, Pasienes 

pag., Zilupes nov. un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 4.punktu, un Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likums” 1.panta 14.punktu, Zilupes novada pašvaldības dome atklāti balsojot: PAR – 9 

deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Čekstere, L.Osipovs, N.Jefimovs, T.Semjonova, 

A.Peličeva, G.Smuļko, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

      Piešķirt Vārds Uzvārds, personas kods, tiesiskā valdījumā esošam nekustamam īpašumam ar 

kadastra numuru 68840010311, kura sastāvā zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 

68840010311 un 68840070108, īpašuma nosaukumu „Meža priedes”, Pasienes pag., Zilupes 

nov. 

 

Domes sēde slēgta plkst.10.25 

Sēdes vadītājs                    O.Agafonovs 

Domes sēdes protokols parakstīts 2016.gada 20.oktobrī 

 

Sēdes protokolētāja                    J.Voitkeviča 

Domes sēdes protokols parakstīts 2016.gada 20.oktobrī 
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