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ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 

SĒDĒS PROTOKOLS  

Zilupē 

 

 

2017. gada 28.septembrī       protokols Nr.8 

   

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 – domes deputāti: Vitālijs VAĻDENS, Sergejs FENČENKO, Leonīds OSIPOVS, 

Olga JAROŠENKO, Svetlana VOITKEVIČA, Anna PELIČEVA, Gunārs SMUĻKO 

Sēdē nepiedalās  - deputāts Niks MURAŠOVS – aizņemts pamatdarbā. 

          

Sēdē piedalās - pašvaldības administrācijas darbinieki: 

Sociālā dienesta vadītāja   Olga KLOVANE 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja   Aina AGAKI 

Tūrisma speciāliste    Ilga IVANOVA 

Pasienes pagasta pārvaldes vadītāja  Skaidrīte MARČENOKA 

Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja  Ludmila MATVEJENKO 

Izpilddirektore     Aina BORSUKA 
      

Sēdes darba kārtība:  

1. Par 29.08.2017. saistošo noteikumu Nr.6 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes 

novadā” precizēšanu; 

2. Par saistošo noteikumu Nr.7 “Par pašvaldības pabalstiem Zilupes novadā” apstiprināšanu; 

3. Par saistošo noteikumu Nr.8 “Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību 

Zilupes novadā” apstiprināšanu; 

4. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem; 

5. Par Mūzikas un mākslas skolas direktores V.Doreiko-Sinkevičas iesnieguma izskatīšanu; 

6. Par ikgadējā apmaksājamā atvaļinājuma piešķiršanu priekšsēdētāja vietniekam 

V.Vaļdenam; 

7. Par SIA “Dauseb” iesnieguma izskatīšanu; 

8. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu un deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Vārds 

Uzvārds; 

9. Par dalību Latvijas – Krievijas PSP Projektā “Attīstīsim uzņēmējdarbību Latvijas – 

Krievijas pierobežā kopīgi!”; 

10. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu; 

11. Par zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Zilupes novada pašvaldībai; 
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12. Par zemes ierīcības projekta „ Mālnieki”, Pasienes pag., Zilupes nov. apstiprināšanu un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu; 

13. Par zemes ierīcības projekta „Gārses”, Pasienes pag., Zilupes nov. apstiprināšanu un 

nekustama īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu; 

14. Par zemes ierīcības projekta „Dzilna”, Pasienes pag., Zilupes nov. apstiprināšanu un 

nekustama īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu; 

15. Par zemes ierīcības projekta „Ķipari”, Pasienes pag., Zilupes nov. apstiprināšanu un 

nekustama īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu; 

16. Par zemes ierīcības projekta „Vijolītes”, Pasienes pag., Zilupes nov. apstiprināšanu un 

nekustama īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu; 

17. Par zemes ierīcības projekta „Ibiķi un Co”, Pasienes pag., Zilupes nov. apstiprināšanu un 

nekustama īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu; 

18. Par zemes ierīcības projekta „Āboli”, Pasienes pag., Zilupes nov. apstiprināšanu un 

nekustama īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu; 

19. Par zemes ierīcības projekta „Āboli”, Pasienes pag., Zilupes nov. apstiprināšanu un 

nekustama īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu; 

20. Par zemes ierīcības projekta „Vilciņš”, Pasienes pag., Zilupes nov. apstiprināšanu un 

nekustama īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu. 

 

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

darba kārtību. 

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, L.Osipovs, 

S.Voitkeviča, A.Peličeva, O.Jarošenko, G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

novada pašvaldības dome NOLEMJ:  

Apstiprināt izsludināto Domes sēdes darba kārtību. 

 

1.§ 

Par 29.08.2017. saistošo noteikumu Nr.6 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes 

novadā” precizēšanu 

Ziņo: O.Klovane 

     

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu un ņemot vērā Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 25.09.2017. atzinumu Nr.1-18/7331, Zilupes 

novada pašvaldības pastāvīgas Finanšu komisijas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti 

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

G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:  

Precizēt 28.08.2017. pašvaldības saistošos noteikumus Nr.6 ,,Par sociālās palīdzības pabalstiem 

Zilupes novadā”: 

1. Svītrot no saistošo noteikumu tiesiskā pamatojumā Ministru kabineta 30.03.2010. 

noteikumu Nr.299 ,,Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošās personas atzīšanu 

par trūcīgu” 10.punktu.  

2. Svītrot 11.punktā vārdus ,,kuru bērni mācās Zilupes novada vispārizglītojošās skolās”. 

3. Svītrot 12.punktā vārdus ,,ja nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts vai tas ir 

nepietiekams minimālo izdevumu segšanai”. 

4. Svītrot 13.1.apakšpunktā vārdu ,,rakstveida”.  

5. Svītrot 13.2.apakšpunktu.  

6. 13.3.apakšpunktu noteikt kā 13.2.apakšpunktu un svītrot no tā vārdus ,,kā arī ,,mīksto” 

čeku, čekā nav norādīti medikamentu nosaukumi”. 

7. Svītrot 17.punktu. 

8. Papildināt saistošos noteikumus ar nodaļu ,,Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas 

kārtība” un izteikt nodaļas punktus sekojošā redakcijā: 
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,,17. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Zilupes novada pašvaldības 

domē. 

18. Zilupes novada pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā 

procesa likuma noteiktajā kārtībā.” 

9. Precizēt saistošo noteikumu nodaļu un punktu numerāciju. 

Precizētos saistošos noteikumus Nr.6 ,,Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā 

publicēt vietējā laikrakstā ,,Zilupes novada vēstis”. 

 

2.§ 

Par saistošo noteikumu Nr.7 “Par pašvaldības pabalstiem Zilupes novadā” apstiprināšanu 

Ziņo: O.Klovane 

 

O.Klovane informē, ka no 01.01.2018. stājas spēkā izmaiņas likumdošanas aktos par 

sociālo palīdzību. Kā arī Labklājības ministrija ir izvērtējusi pašvaldības sociālās palīdzības 

sistēmu un sniegusi par to ieteikumus.  

Izvērtējot saistošo noteikumu “ Par pašvaldības pabalstiem Zilupes novadā” projektu un  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Zilupes novada pašvaldības 

pastāvīgas Finanšu komisijas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, 

V.Vaļdens, S.Fenčenko, L.Osipovs, S.Voitkeviča, A.Peličeva, O.Jarošenko, G.Smuļko), PRET – 

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

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7 “Par pašvaldības pabalstiem Zilupes novadā”.  

2. Uzdot Zilupes novada pašvaldības domes sekretārei saistošos noteikumus Nr.7 “Par pašvaldības 

pabalstiem Zilupes novadā” 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 saistošos noteikumus Nr.7 “Par pašvaldības 

pabalstiem Zilupes novadā” 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.  

 

3.§ 

 Par saistošo noteikumu Nr.8 “Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību 

Zilupes novadā” apstiprināšanu 

Ziņo: V.Vaļdens 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 

3.punktu, 12.05.2010. MK noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas 

saskaņojami ar pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 9.punktu, likuma „Par nodevām 

un nodokļiem” 12.pantu, MK 28.16.2005. noteikumiem Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā 

pašvaldība var uzlikt pašvaldības nodevas”, Finanšu pastāvīgās komitejas ieteikumu, atklāti 

balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, L.Osipovs, S.Voitkeviča, 

A.Peličeva, O.Jarošenko, G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada 

pašvaldības dome NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Zilupes novada domes saistošos noteikumus Nr.8 „Par ielu tirdzniecību un tirgus 

statusa piešķiršanas kārtību Zilupes novadā” saskaņā ar pielikumu. 

2. Uzdot pašvaldības sekretārei: 

http://www.zilupe.lv/
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 2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.8 „Par ielu 

tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Zilupes novadā” nosūtīt Vides aizsardzības un 

Reģionālās attīstības ministrijai. 

2.2. saistošos noteikumus Nr.8 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Zilupes 

novadā” saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta nosacījumiem publicēt Zilupes novada 

domes mājās lapā www.zilupe.lv; 

3. Uzdot novada pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt saistošo noteikumu izlikšanu redzamā 

vietā Zilupes novada pagastu pārvalžu ēkās. 

 

4.§ 

 Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem 

Ziņo: A.Borsuka 

 

Zilupes novada pašvaldības dome izskatīja  jautājumu par pašvaldību savstarpējiem 

norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) 

apakšpunktu, likuma “Par pašvaldības budžetiem”, ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija 

noteikumiem Nr.418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu 

vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, ņemot vērā Finanšu pastāvīgas 

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

L.Osipovs, S.Voitkeviča, A.Peličeva, O.Jarošenko, G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:  

1. Apstiprināt savstarpējo norēķinu izmaksas par Zilupes novada pašvaldības izglītības iestāžu 

sniegtajiem pakalpojumiem no 2017.gada 1.septembra līdz 2017.gada 31.decembrim, saskaņā ar 

1.pielikumu. 

2. Uzdot pašvaldības atbildīgajai personai sagatavot vienošanās par grozījumiem līgumos par 

savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.                 

 

5.§ 

 Par Mūzikas un mākslas skolas direktores V.Doreiko-Sinkevičas iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo: O.Klovane 

 

Zilupes novada pašvaldības deputāti izskatīja Zilupes mūzikas un mākslas skolas 

direktores Veras Doreiko-Sinkevičas 23.09.2017. iesniegto iesniegumu, kurā lūgts atbrīvot skolas 

audzēkņus no vecāku līdzfinansējuma laikā posmā no 01.09.2017. līdz 31.12.2017. (saskaņā ar 

sarakstu pielikumā).  

Pamatojoties uz 03.04.2012. Zilupes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.6 

„Par vecāku līdzfinansējumu samaksas kārtību Zilupes Mūzikas un Mākslas skolā” 7.punktu, kā 

arī uz Zilupes novada pašvaldības Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR 

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

O.Jarošenko, G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ:  

Atbrīvot no vecāku līdzfinansējuma laikā posmā no 01.09.2017. līdz 31.12.2017. Zilupes 

mūzikas un mākslas skolas audzēkņus saskaņā ar sarakstu pielikumā. 
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6.§ 

Par ikgadējā apmaksājamā atvaļinājuma piešķiršanu priekšsēdētāja vietniekam Vitālijam 

Vaļdenam 

Ziņo: V.Vaļdens 

 

Zilupes novada pašvaldības deputāti izskatīja 25.09.2017. iesniegto iesniegumu no Zilupes 

novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieka Vitālija Vaļdena ar lūgumu piešķirt viņam ikgadējo 

apmaksājamo atvaļinājumu no 02.10.2017. 

Pamatojoties uz Darba likuma 149.panta pirmo daļu, 150.panta pirmo un otro dalām, Valsts 

un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, kā arī 

uz 2011.gada 25.novembra apstiprinātu Zilupes novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo 

garantiju nolikuma trešās daļas 3.3, 3.4.punktiem un divpadsmitās daļas 12.1.4 punktu, atklāti 

balsojot: PAR – 7 deputāti (O.Agafonovs, S.Fenčenko, L.Osipovs, S.Voitkeviča, A.Peličeva, 

O.Jarošenko, G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, balsošanā nepiedalās V.Vaļdens – 

pamats likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmā daļa, 

Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ:  

 

1. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniekam Vitālijam Vaļdenam 

ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu no 2017.gada 2.oktobra līdz 29.oktobrim uz četrām 

kalendārām nedēļām par nostrādāto laika periodu no 21.03.2016. līdz 20.03.2017. 

2. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniekam Vitālijam Vaļdenam 

vienlaicīgi ar atvaļinājuma naudu atvaļinājuma pabalstu 50 (piecdesmit) procentu 

apmērā no mēnešalgas. 

3. Piešķirt Zilupes novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniekam Vitālijam Vaļdenam 

papildatvaļinājumu par ilggadējo darbu pašvaldībā (ilgāk par 10 gadiem) – 7 darba 

dienas, no 2017.gada 30.oktobra līdz 7.novembrim. 

 

7.§ 

Par SIA “Dauseb” iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo: V.Vaļdens 

 

Zilupes novada pašvaldība saņēma 20.09.2017. Mācību centra „Dauseb” 

(Reģ.Nr.LV51503063481, juridiskā adrese: 18.Novembra iela 17-35, Daugavpils, LV-5401), 

iesniegumu ar lūgumu iznomāt telpu Zilupes pilsētas bibliotēkā uz četrām dienām no 17.10.2017. 

līdz 20.10.2017. pa 8 akadēmiskām stundām katrā dienā, sakarā ar pasākumu organizēšanu Zilupes 

novada bezdarbniekiem (bezdarbnieku apmācības). 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 14.panta 

pirmās daļas 2.punktu,  Zilupes novada pašvaldības Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, L.Osipovs, 

S.Voitkeviča, A.Peličeva, O.Jarošenko, G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

novada pašvaldības dome NOLEMJ:  

1. Noslēgt telpu nomas līgumu ar SIA „Dauseb”,  Reģ. Nr. LV51503063481, juridiskā 

adrese: 18.Novembra iela 17-35, Daugavpils, LV-5401, pašvaldības īpašumā Zilupes pilsētas 

bibliotēkā, pēc adreses Tautas iela 1, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751, no 17.10.2017. līdz 

20.10.2017. 

2. Zilupes novada pašvaldības atbildīgajai personai sagatavot telpu nomas līgumu. 
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8.§ 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu un deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Vārds 

Uzvārds 

Ziņo: J.Voitkeviča 

 

Zilupes novada pašvaldības deputāti izskatīja Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājas 

J.Voitkevičas ziņojumu par Vārds Uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta Adrese, 

29.05.2017. iesniegto iesniegumu par atteikumu no dzīvokļa. 

 Pamatojoties uz  Zilupes novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītiem 

apstākļiem: 

1) dzīvojamās telpas īres līgums uz dzīvokli pēc adreses Adrese, bija noslēgts uz Vārds 

Uzvārds. Līgums bija noslēgts uz nenoteiktu laiku no 01.12.2013. Persona faktiski 

nedzīvoja piešķirtajā dzīvoklī. 

2) 16.02.1993. likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 27.pants nosaka, ka īrniekam ir tiesības 

jebkurā laikā izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, par to mēnesi iepriekš rakstveidā 

brīdinot izīrētāju. 

 Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz 16.02.1993. likuma ,,Par dzīvojamo telpu 

īri” 27.pantu, 10.07.2002. Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, 

Dzīvokļu komisijas nolikumu, kā arī Dzīvokļu komisijas atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 

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

O.Jarošenko, G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 
1. Izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu uz dzīvokli, kas atrodas pēc adreses Adrese, ar Vārds 

Uzvārds, personas kods, no 01.10.2017. 

2. Anulēt Vārds Uzvārds dzīves vietu pēc adreses Adrese. 

 

9.§ 

 Par dalību Latvijas – Krievijas PSP projektā “Attīstīsim uzņēmējdarbību Latvijas – 

Krievijas pierobežā kopīgi!” 

Ziņo: A.Borsuka 

 

Zilupes novada pašvaldības deputāti izskatīja pašvaldības izpilddirektores A.Borsukas 

ziņojumu par biedrības “Eiroreģions “Pleskava-Livonija” piedāvājumu piedalīties Latvijas – 

Krievijas projektā “Attīstīsim uzņēmējdarbību Latvijas – Krievijas pierobežā Kopīgi!”. Projekta 

rezultātā būs iespēja iegādāties lielo brezenta telti un trīs mazās teltis, kuras varētu izmantot gan 

amatnieki, gan mājražotāji savas produkcijas realizācijai. Projekta kopējais finansējums – EUR 

17777,78 (septiņpadsmit tūkstoši septiņi simti septiņdesmit septiņi euro 78 centi). 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

ņemot vērā Zilupes novada pašvaldības Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: 

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

O.Jarošenko, G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 1. Atbalstīt dalību Latvijas – Krievijas PSP projektā “Attīstīsim uzņēmējdarbību Latvijas 

– Krievijas pierobežā kopīgi!”. 

 2. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu projektam “Attīstīsim uzņēmējdarbību Latvijas – 

Krievijas pierobežā kopīgi!” 10% no projekta kopējā finansējuma – EUR 1777,78 (viens tūkstotis 

septiņi simti septiņdesmit septiņi  euro 78 centi). 

 3. Noteikt atbildīgo par šā projekta realizāciju – Zilupes novada pašvaldības izpilddirektori 

Ainu Borsuku. 

 

 

10.§ 
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 Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu 

Ziņo: V.Vaļdens 

 

             Izskatot Vārds Uzvārds, personas kods, dzīvo Adrese, 29.08.2017.g. iesniegumu, reģ. 

29.08.2017. ar Nr.1.3.11/418, par zemes vienības daļas 600 kv.m platībā no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 68170030265 Adrese piešķiršanu nomā, Zilupes novada dome konstatēja, 

ka : 

             zemes vienība 79 008 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 68170030265 Adrese ar 

Zilupes novada domes 2012.gada 23.februāta sēdes lēmuma (protokols Nr.3.23.§) 56.punktu 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 2007.gada 30.oktobra 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 

divpadsmito 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, atklāti balsojot: PAR – 8 

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

O.Jarošenko, G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 
             1. Piešķirt Vārds Uzvārds, personas kods, nomā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

68170030265 Adrese daļu zemes 600 kv.m platībā bez apbūves tiesībām no 2017.gada 

1.septembra uz pieciem gadiem. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=111962
http://www.likumi.lv/doc.php?id=111962
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             2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Vārds Uzvārds, personas kods, termiņā no 2017.gada 

1.septembra līdz 2022.gada 31.augustam. 

             3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes vienības 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 atbildīgai amatpersonai sagatavot zemes nomas 

līgumu. 

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

V.Vaļdenam. 

 

11.§ 

 Par zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Zilupes novada pašvaldībai 

Ziņo: V.Vaļdens 

 
                                                                             1. 

Sakarā ar to, ka zemes vienība 800 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68170030345 Mērnieku 

ielā 8A, Zilupe, Zilupes nov. pēc Zilupes novada teritoriālplānojuma 2013.-2025.gadam, kas 

apstiprināts ar Zilupes novada domes 2013.gada 25.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.4.3.§) 

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

noteikumi un Grafiskā daļa”, atrodas teritorijā, kurai noteikta „DABAS UN APSTĀDĪJUMU 

TERITORIJA” (DA) dabas un apstādījumu teritorija (dabas pamatnes teritorija) funkcionālā zona, 

tas ir zeme, kas nepieciešama teritorijas labiekārtošanai un atpūtai (publisko atpūtas vietu un zaļās 

zonas ierīkošana un tās uzturēšana), zeme piekrīt Zilupes novada pašvaldībai un ierakstāma uz 

pašvaldības vārda. 

            Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība, 

kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību 

atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo 

noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2. 

punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu 

mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme, 

ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.   

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 Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 

„Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību 

atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu, Latvijas Republikas 

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otro punktu un Latvijas Republikas likuma „Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 

5.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, L.Osipovs, 

https://likumi.lv/ta/id/281257-kartiba-kada-pienem-lemumu-par-rezerves-zemes-fonda-ieskaitito-zemes-gabalu-un-ipasuma-tiesibu-atjaunosanai-neizmantoto#p2
https://likumi.lv/ta/id/281257-kartiba-kada-pienem-lemumu-par-rezerves-zemes-fonda-ieskaitito-zemes-gabalu-un-ipasuma-tiesibu-atjaunosanai-neizmantoto#p2
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S.Voitkeviča, A.Peličeva, O.Jarošenko, G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
            1. Atzīt, ka zemes vienība 800 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68170030345 (īpašuma 

kadastra numurs 68170030345) Mērnieku ielā 8A, Zilupe, Zilupes nov. piekrītoša Zilupes novada 

pašvaldībai. 

            2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt kā 

atsevišķu nekustāmo īpašumu Zilupes novada Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju 

sistēmā. 

            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. 

                                                                             2. 

            Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība, 

kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību 

atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo 

noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2. 

punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu 

mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme, 

ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.  

            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 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 

„Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību 

atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu, Latvijas Republikas 

likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās nodaļas 1.panta 11.punktu un 

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

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti 

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

G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Atzīt, ka zemes vienība 283 kv.m (zemes starpgabals) ar kadastra apzīmējumu 

68170030460 (īpašuma kadastra numurs 68170030459) Lāčplēša ielā 3A, Zilupe, Zilupes nov. 

piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai. 

            2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt kā 

atsevišķu nekustāmo īpašumu Zilupes novada Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju 

sistēmā. 

            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. 

                                                                             3. 

https://likumi.lv/ta/id/281257-kartiba-kada-pienem-lemumu-par-rezerves-zemes-fonda-ieskaitito-zemes-gabalu-un-ipasuma-tiesibu-atjaunosanai-neizmantoto#p2
https://likumi.lv/ta/id/281257-kartiba-kada-pienem-lemumu-par-rezerves-zemes-fonda-ieskaitito-zemes-gabalu-un-ipasuma-tiesibu-atjaunosanai-neizmantoto#p2
http://likumi.lv/doc.php?id=34595#p8
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Sakarā ar to, ka zemes vienība 28 103 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68170030262 Raiņa 

ielā 27C, Zilupe, Zilupes nov. pēc Zilupes novada teritoriālplānojuma 2013.-2025.gadam, kas 

apstiprināts ar Zilupes novada domes 2013.gada 25.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.4.3.§) 

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

noteikumi un Grafiskā daļa”, atrodas teritorijā, kurai noteikta „DABAS UN APSTĀDĪJUMU 

TERITORIJA” (DA) dabas un apstādījumu teritorija (dabas pamatnes teritorija) funkcionālā zona, 

tas ir zeme, kas nepieciešama teritorijas labiekārtošanai un atpūtai (publisko atpūtas vietu un zaļās 

zonas ierīkošana un tās uzturēšana), zeme piekrīt Zilupes novada pašvaldībai un ierakstāma uz 

pašvaldības vārda. 

            Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība, 

kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību 

atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo 

noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2. 

punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu 

mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme, 

ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.   

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 Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 

„Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību 

atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu, Latvijas Republikas 

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otro punktu un Latvijas Republikas likuma „Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 

5.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, L.Osipovs, 

S.Voitkeviča, A.Peličeva, O.Jarošenko, G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
            1. Atzīt, ka zemes vienība 28 103 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68170030262 (īpašuma 

kadastra numurs 68170030262) Raiņa ielā 27C, Zilupe, Zilupes nov. piekrītoša Zilupes novada 

pašvaldībai. 

            2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt kā 

atsevišķu nekustāmo īpašumu Zilupes novada Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju 

sistēmā. 

            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. 

                                                                             4. 

Sakarā ar to, ka zemes vienība 2 700 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68170030249 Policijas 

ielā 16, Zilupe, Zilupes nov. pēc Zilupes novada teritoriālplānojuma 2013.-2025.gadam, kas 

apstiprināts ar Zilupes novada domes 2013.gada 25.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.4.3.§) 

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

noteikumi un Grafiskā daļa”, atrodas teritorijā, kurai noteikta „DABAS UN APSTĀDĪJUMU 

TERITORIJA” (DA) dabas un apstādījumu teritorija (dabas pamatnes teritorija) funkcionālā zona, 

https://likumi.lv/ta/id/281257-kartiba-kada-pienem-lemumu-par-rezerves-zemes-fonda-ieskaitito-zemes-gabalu-un-ipasuma-tiesibu-atjaunosanai-neizmantoto#p2
https://likumi.lv/ta/id/281257-kartiba-kada-pienem-lemumu-par-rezerves-zemes-fonda-ieskaitito-zemes-gabalu-un-ipasuma-tiesibu-atjaunosanai-neizmantoto#p2
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tas ir zeme, kas nepieciešama teritorijas labiekārtošanai un atpūtai (publisko atpūtas vietu un zaļās 

zonas ierīkošana un tās uzturēšana), zeme piekrīt Zilupes novada pašvaldībai un ierakstāma uz 

pašvaldības vārda. 

            Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība, 

kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību 

atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo 

noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2. 

punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu 

mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme, 

ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.   

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 Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 

„Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību 

atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu, Latvijas Republikas 

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otro punktu un Latvijas Republikas likuma „Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 

5.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, L.Osipovs, 

S.Voitkeviča, A.Peličeva, O.Jarošenko, G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
            1. Atzīt, ka zemes vienība 2 700 kv.m ar kadastra apzīmējumu 68170030249 (īpašuma 

kadastra numurs 68170030378) Policijas ielā 16, Zilupe, Zilupes nov. piekrītoša Zilupes novada 

pašvaldībai. 

            2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt kā 

atsevišķu nekustāmo īpašumu Zilupes novada Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju 

sistēmā. 

            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. 

                                                                             5. 

Sakarā ar to, ka zemes vienība 0,13 ha ar kadastra apzīmējumu 68960080381 Zaļesjes pag., 

Zilupes nov. pēc Zilupes novada teritoriālplānojuma 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts ar 

Zilupes novada domes 2013.gada 25.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.4.3.§) „Zilupes novada 

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

Grafiskā daļa”, atrodas teritorijā, kurai noteikta „DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA” 

(DA2) dabas un apstādījumu teritorija (dārzi) funkcionālā zona, tas ir zeme, kas nepieciešama 

teritorijas labiekārtošanai (pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem), zeme piekrīt 

Zilupes novada pašvaldībai un ierakstāma uz pašvaldības vārda. 

            Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība, 

kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību 

atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo 

noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2. 

https://likumi.lv/ta/id/281257-kartiba-kada-pienem-lemumu-par-rezerves-zemes-fonda-ieskaitito-zemes-gabalu-un-ipasuma-tiesibu-atjaunosanai-neizmantoto#p2
https://likumi.lv/ta/id/281257-kartiba-kada-pienem-lemumu-par-rezerves-zemes-fonda-ieskaitito-zemes-gabalu-un-ipasuma-tiesibu-atjaunosanai-neizmantoto#p2
https://likumi.lv/ta/id/281257-kartiba-kada-pienem-lemumu-par-rezerves-zemes-fonda-ieskaitito-zemes-gabalu-un-ipasuma-tiesibu-atjaunosanai-neizmantoto#p2
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punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu 

mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme, 

ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.   

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 Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 

„Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību 

atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu, Latvijas Republikas 

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otro punktu un Latvijas Republikas likuma „Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 

5.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, L.Osipovs, 

S.Voitkeviča, A.Peličeva, O.Jarošenko, G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

novada pašvaldības dome NOLEMJ:  
            1. Atzīt, ka zemes vienība 0,13 ha ar kadastra apzīmējumu 68960080381 (īpašuma kadastra 

numurs 68960080209) Zaļesjes pag., Zilupes nov. piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai. 

            2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību izveidot kā 

atsevišķu nekustāmo īpašumu Zilupes novada Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju 

sistēmā. 

            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. 

                                                                             6. 

Sakarā ar to, ka zemes vienība 0,0511 ha ar kadastra apzīmējumu 68960080375 Zaļesjes 

pag., Zilupes nov. pēc Zilupes novada teritoriālplānojuma 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts ar 

Zilupes novada domes 2013.gada 25.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.4.3.§) „Zilupes novada 

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

Grafiskā daļa”, atrodas teritorijā, kurai noteikta „DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA” 

(DA2) dabas un apstādījumu teritorija (dārzi) funkcionālā zona, tas ir zeme, kas nepieciešama 

teritorijas labiekārtošanai (pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem), zeme piekrīt 

Zilupes novada pašvaldībai un ierakstāma uz pašvaldības vārda. 

            Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība, 

kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību 

atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo 

noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2. 

punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu 

mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme, 

ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.   

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 

https://likumi.lv/ta/id/281257-kartiba-kada-pienem-lemumu-par-rezerves-zemes-fonda-ieskaitito-zemes-gabalu-un-ipasuma-tiesibu-atjaunosanai-neizmantoto#p2
https://likumi.lv/ta/id/281257-kartiba-kada-pienem-lemumu-par-rezerves-zemes-fonda-ieskaitito-zemes-gabalu-un-ipasuma-tiesibu-atjaunosanai-neizmantoto#p2
https://likumi.lv/ta/id/281257-kartiba-kada-pienem-lemumu-par-rezerves-zemes-fonda-ieskaitito-zemes-gabalu-un-ipasuma-tiesibu-atjaunosanai-neizmantoto#p2
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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 Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 

„Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību 

atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu, Latvijas Republikas 

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otro punktu un Latvijas Republikas likuma „Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 

5.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, L.Osipovs, 

S.Voitkeviča, A.Peličeva, O.Jarošenko, G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
            1. Atzīt, ka zemes vienība 0,0511 ha ar kadastra apzīmējumu 68960080375 (īpašuma 

kadastra numurs 68960080375) Zaļesjes pag., Zilupes nov. piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai. 

            2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt kā 

atsevišķu nekustāmo īpašumu Zilupes novada Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju 

sistēmā. 

            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. 

                                                                             7. 

Sakarā ar to, ka zemes vienība 0,05 ha ar kadastra apzīmējumu 68960080374 Zaļesjes pag., 

Zilupes nov. pēc Zilupes novada teritoriālplānojuma 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts ar 

Zilupes novada domes 2013.gada 25.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.4.3.§) „Zilupes novada 

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

Grafiskā daļa”, atrodas teritorijā, kurai noteikta „DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA” 

(DA2) dabas un apstādījumu teritorija (dārzi) funkcionālā zona, tas ir zeme, kas nepieciešama 

teritorijas labiekārtošanai (pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem), zeme piekrīt 

Zilupes novada pašvaldībai un ierakstāma uz pašvaldības vārda. 

            Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība, 

kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību 

atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo 

noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2. 

punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu 

mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme, 

ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.   

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. 

https://likumi.lv/ta/id/281257-kartiba-kada-pienem-lemumu-par-rezerves-zemes-fonda-ieskaitito-zemes-gabalu-un-ipasuma-tiesibu-atjaunosanai-neizmantoto#p2
https://likumi.lv/ta/id/281257-kartiba-kada-pienem-lemumu-par-rezerves-zemes-fonda-ieskaitito-zemes-gabalu-un-ipasuma-tiesibu-atjaunosanai-neizmantoto#p2


 

14 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 

„Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību 

atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu, Latvijas Republikas 

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otro punktu un Latvijas Republikas likuma „Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 

5.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, L.Osipovs, 

S.Voitkeviča, A.Peličeva, O.Jarošenko, G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
            1. Atzīt, ka zemes vienība 0,05 ha ar kadastra apzīmējumu 68960080374 (īpašuma kadastra 

numurs 68960080374) Zaļesjes pag., Zilupes nov. piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai. 

            2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt kā 

atsevišķu nekustāmo īpašumu Zilupes novada Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju 

sistēmā. 

            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. 

                                                                             8. 

Sakarā ar to, ka zemes vienība 0,1 ha ar kadastra apzīmējumu 68960080373 Zaļesjes pag., 

Zilupes nov. pēc Zilupes novada teritoriālplānojuma 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts ar 

Zilupes novada domes 2013.gada 25.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.4.3.§) „Zilupes novada 

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

Grafiskā daļa”, atrodas teritorijā, kurai noteikta „DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA” 

(DA2) dabas un apstādījumu teritorija (dārzi) funkcionālā zona, tas ir zeme, kas nepieciešama 

teritorijas labiekārtošanai (pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem), zeme piekrīt 

Zilupes novada pašvaldībai un ierakstāma uz pašvaldības vārda. 

            Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība, 

kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību 

atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo 

noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2. 

punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu 

mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme, 

ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.   

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 Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 

„Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību 

atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu, Latvijas Republikas 

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otro punktu un Latvijas Republikas likuma „Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 

5.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, L.Osipovs, 

S.Voitkeviča, A.Peličeva, O.Jarošenko, G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

https://likumi.lv/ta/id/281257-kartiba-kada-pienem-lemumu-par-rezerves-zemes-fonda-ieskaitito-zemes-gabalu-un-ipasuma-tiesibu-atjaunosanai-neizmantoto#p2
https://likumi.lv/ta/id/281257-kartiba-kada-pienem-lemumu-par-rezerves-zemes-fonda-ieskaitito-zemes-gabalu-un-ipasuma-tiesibu-atjaunosanai-neizmantoto#p2
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            1. Atzīt, ka zemes vienība 0,0511 ha ar kadastra apzīmējumu 68960080373 (īpašuma 

kadastra numurs 68960080365) Zaļesjes pag., Zilupes nov. piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai. 

            2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību izveidot kā 

atsevišķu nekustāmo īpašumu Zilupes novada Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju 

sistēmā. 

            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. 

                                                                             9. 

Sakarā ar to, ka zemes vienība 0,06 ha ar kadastra apzīmējumu 68960080368 Zaļesjes pag., 

Zilupes nov. pēc Zilupes novada teritoriālplānojuma 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts ar 

Zilupes novada domes 2013.gada 25.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.4.3.§) „Zilupes novada 

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

Grafiskā daļa”, atrodas teritorijā, kurai noteikta „DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA” 

(DA2) dabas un apstādījumu teritorija (dārzi) funkcionālā zona, tas ir zeme, kas nepieciešama 

teritorijas labiekārtošanai (pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem), zeme piekrīt 

Zilupes novada pašvaldībai un ierakstāma uz pašvaldības vārda. 

            Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība, 

kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību 

atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo 

noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2. 

punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu 

mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme, 

ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.   

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 Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 

„Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību 

atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu, Latvijas Republikas 

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otro punktu un Latvijas Republikas likuma „Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 

5.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, L.Osipovs, 

S.Voitkeviča, A.Peličeva, O.Jarošenko, G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
            1. Atzīt, ka zemes vienība 0,06 ha ar kadastra apzīmējumu 68960080368 (īpašuma kadastra 

numurs 68960080368) Zaļesjes pag., Zilupes nov. piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai. 

            2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību izveidot kā 

atsevišķu nekustāmo īpašumu Zilupes novada Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju 

sistēmā. 

            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. 

https://likumi.lv/ta/id/281257-kartiba-kada-pienem-lemumu-par-rezerves-zemes-fonda-ieskaitito-zemes-gabalu-un-ipasuma-tiesibu-atjaunosanai-neizmantoto#p2
https://likumi.lv/ta/id/281257-kartiba-kada-pienem-lemumu-par-rezerves-zemes-fonda-ieskaitito-zemes-gabalu-un-ipasuma-tiesibu-atjaunosanai-neizmantoto#p2
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                                                                             10. 

Sakarā ar to, ka zemes vienība 0,1106 ha ar kadastra apzīmējumu 68960080365 Zaļesjes 

pag., Zilupes nov. pēc Zilupes novada teritoriālplānojuma 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts ar 

Zilupes novada domes 2013.gada 25.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.4.3.§) „Zilupes novada 

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

Grafiskā daļa”, atrodas teritorijā, kurai noteikta „DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA” 

(DA2) dabas un apstādījumu teritorija (dārzi) funkcionālā zona, tas ir zeme, kas nepieciešama 

teritorijas labiekārtošanai (pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem), zeme piekrīt 

Zilupes novada pašvaldībai un ierakstāma uz pašvaldības vārda. 

            Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība, 

kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību 

atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo 

noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2. 

punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu 

mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme, 

ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.   

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 Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 

„Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību 

atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu, Latvijas Republikas 

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otro punktu un Latvijas Republikas likuma „Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 

5.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, L.Osipovs, 

S.Voitkeviča, A.Peličeva, O.Jarošenko, G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
            1. Atzīt, ka zemes vienība 0,1106 ha ar kadastra apzīmējumu 68960080365 (īpašuma 

kadastra numurs 68960080365) Zaļesjes pag., Zilupes nov. piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai. 

            2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt kā 

atsevišķu nekustāmo īpašumu Zilupes novada Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju 

sistēmā. 

            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. 

                                                                             11. 

            Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība, 

kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību 

atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo 

noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2. 

punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu 

mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme, 

ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.  

https://likumi.lv/ta/id/281257-kartiba-kada-pienem-lemumu-par-rezerves-zemes-fonda-ieskaitito-zemes-gabalu-un-ipasuma-tiesibu-atjaunosanai-neizmantoto#p2
https://likumi.lv/ta/id/281257-kartiba-kada-pienem-lemumu-par-rezerves-zemes-fonda-ieskaitito-zemes-gabalu-un-ipasuma-tiesibu-atjaunosanai-neizmantoto#p2
https://likumi.lv/ta/id/281257-kartiba-kada-pienem-lemumu-par-rezerves-zemes-fonda-ieskaitito-zemes-gabalu-un-ipasuma-tiesibu-atjaunosanai-neizmantoto#p2
https://likumi.lv/ta/id/281257-kartiba-kada-pienem-lemumu-par-rezerves-zemes-fonda-ieskaitito-zemes-gabalu-un-ipasuma-tiesibu-atjaunosanai-neizmantoto#p2
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            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 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 

„Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību 

atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu, Latvijas Republikas 

likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās nodaļas 1.panta 11.punktu un 

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

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti 

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

G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

            1. Atzīt, ka zemes vienība 2,6 ha (zemes starpgabals) ar kadastra apzīmējumu 

68840010556 (īpašuma kadastra numurs 68840010556) Pasienes pag., Zilupes nov. piekrītoša 

Zilupes novada pašvaldībai. 

            2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt kā 

atsevišķu nekustāmo īpašumu Zilupes novada Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju 

sistēmā. 

            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. 

                                                                             12. 

            Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība, 

kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību 

atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo 

noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2. 

punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu 

mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme, 

ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.  

            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 

http://likumi.lv/doc.php?id=34595#p8
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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 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 

„Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību 

atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu, Latvijas Republikas 

likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās nodaļas 1.panta 11.punktu un 

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

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti 

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

G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

            1. Atzīt, ka zemes vienība 0,6 ha (zemes starpgabals) ar kadastra apzīmējumu 

68840010554 (īpašuma kadastra numurs 68840010554) Pasienes pag., Zilupes nov. piekrītoša 

Zilupes novada pašvaldībai. 

            2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt kā 

atsevišķu nekustāmo īpašumu Zilupes novada Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju 

sistēmā. 

            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. 

                                                                             13. 

Sakarā ar to, ka zemes vienība 0,4645 ha ar kadastra apzīmējumu 68840010551 Pasienes 

pag., Zilupes nov. pēc Zilupes novada teritoriālplānojuma 2013.-2025.gadam, kas apstiprināts ar 

Zilupes novada domes 2013.gada 25.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.4.3.§) „Zilupes novada 

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

Grafiskā daļa”, atrodas teritorijā, kurai noteikta „DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA” 

(DA) dabas un apstādījumu teritorija (dabas pamatnes teritorija) funkcionālā zona, tas ir zeme, kas 

nepieciešama teritorijas labiekārtošanai un atpūtai (publisko atpūtas vietu un zaļās zonas 

ierīkošana un tās uzturēšana), zeme piekrīt Zilupes novada pašvaldībai un ierakstāma uz 

pašvaldības vārda. 

            Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība, 

kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību 

atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo 

noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2. 

punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu 

mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme, 

ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.   

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 Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 

„Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību 

atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu, Latvijas Republikas 

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otro punktu un Latvijas Republikas likuma „Par valsts un 

http://likumi.lv/doc.php?id=34595#p8
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pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 

5.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, L.Osipovs, 

S.Voitkeviča, A.Peličeva, O.Jarošenko, G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
            1. Atzīt, ka zemes vienība 0,4645 ha ar kadastra apzīmējumu 68840010551 (īpašuma 

kadastra numurs 68840010365) Pasienes pag., Zilupes nov. piekrītoša Zilupes novada pašvaldībai. 

            2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt kā 

atsevišķu nekustāmo īpašumu Zilupes novada Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju 

sistēmā. 

            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. 

                                                                             14. 

            Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība, 

kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību 

atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo 

noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2. 

punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu 

mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme, 

ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.  

            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 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 

„Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību 

atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu, Latvijas Republikas 

likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās nodaļas 1.panta 11.punktu un 

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

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti 

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

G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

            1. Atzīt, ka zemes vienība 1,3 ha (zemes starpgabals) ar kadastra apzīmējumu 

68840010537 (īpašuma kadastra numurs 68840010537) Pasienes pag., Zilupes nov. piekrītoša 

Zilupes novada pašvaldībai. 

            2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt kā 

atsevišķu nekustāmo īpašumu Zilupes novada Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju 

sistēmā. 

            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. 

                                                                             15. 
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            Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība, 

kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību 

atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo 

noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2. 

punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu 

mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme, 

ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.  

            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 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 

„Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību 

atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu, Latvijas Republikas 

likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās nodaļas 1.panta 11.punktu un 

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

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti 

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

G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

            1. Atzīt, ka zemes vienība 0,3813 ha (zemes starpgabals) ar kadastra apzīmējumu 

68640050136 (īpašuma kadastra numurs 68640020260) Lauderu pag., Zilupes nov. piekrītoša 

Zilupes novada pašvaldībai. 

            2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību izveidot kā 

atsevišķu nekustāmo īpašumu Zilupes novada Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju 

sistēmā. 

            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. 

                                                                             16. 

            Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība, 

kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību 

atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punkts nosaka, ka šo 

noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2. 

punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu 

mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme, 

ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.  

            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. 
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https://likumi.lv/ta/id/281257-kartiba-kada-pienem-lemumu-par-rezerves-zemes-fonda-ieskaitito-zemes-gabalu-un-ipasuma-tiesibu-atjaunosanai-neizmantoto#p2
http://likumi.lv/doc.php?id=34595#p8
https://likumi.lv/ta/id/281257-kartiba-kada-pienem-lemumu-par-rezerves-zemes-fonda-ieskaitito-zemes-gabalu-un-ipasuma-tiesibu-atjaunosanai-neizmantoto#p2
https://likumi.lv/ta/id/281257-kartiba-kada-pienem-lemumu-par-rezerves-zemes-fonda-ieskaitito-zemes-gabalu-un-ipasuma-tiesibu-atjaunosanai-neizmantoto#p2
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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 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 

„Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību 

atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.punktu, Latvijas Republikas 

likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās nodaļas 1.panta 11.punktu un 

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

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti 

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

G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

            1. Atzīt, ka zemes vienība 2,6 ha (zemes starpgabals) ar kadastra apzīmējumu 

68640020086 (īpašuma kadastra numurs 68640020086) Lauderu pag., Zilupes nov. piekrītoša 

Zilupes novada pašvaldībai. 

            2. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienību atstāt kā 

atsevišķu nekustāmo īpašumu Zilupes novada Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju 

sistēmā. 

            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. 

 

 

12.§ 

Par zemes ierīcības projekta „ Mālnieki”, Pasienes pag., Zilupes nov. apstiprināšanu un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu 

Ziņo: V.Vaļdens 

 

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Baltex Group”, reģistrācijas numurs 

40103274353, sertificēta zemes ierīkotāja Tomasa Jirgensona, sertifikāts BA Nr. 511 (derīgs līdz 

2019.gada 13.maijam) izstrādāto un, elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, zemes 

ierīcības projektu nekustamā īpašuma „ Mālnieki”, Pasienes pagastā, Zilupes novadā (kadastra 

numurs 68840070234) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68840080102, 37,5 ha platībā, tika 

konstatēts, ka iesniegtais zemes ierīcības projekts ir izstrādāts, ievērojot Zilupes novada domes 

2017.gada 29.jūnija lēmuma (protokols Nr.4.,17.§) „Par nekustamo īpašumu zemes vienību 

sadalīšanu“ nosacījumus projekta izstrādei. 

Projekts tiek īstenots pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada 05.jūnija 

iesniegumu, pakalpojuma līguma (2017.gada 29.maija Nr.IeM NVA 2017/76-pak) „Par zemes 

ierīcības projektu izstrādi un realizāciju valsts robežas joslas izveidošanai gar Latvijas 

Baltkrievijas valsts robežu” ietvaros un saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 61., 

62 pantiem un 63. panta 2 daļu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.pantu un Ministru 

kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 “Noteikumi par Latvijas Republikas valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

http://likumi.lv/doc.php?id=34595#p8
https://likumi.lv/doc.php?id=124247#p61
https://likumi.lv/doc.php?id=124247#p62
https://likumi.lv/doc.php?id=124247#p63
https://likumi.lv/doc.php?id=201364#p13


 

22 

joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2. 

apakšpunktu. 

Zemes ierīcības projekta mērķis ir zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68840080102 

sadalīšana, izveidojot divas 35,9 ha (zemes ierīcības projektā apzīmēta ar Nr.1) un 1,6 ha (zemes 

ierīcības projektā apzīmēta ar Nr.2) lielas zemes vienības.  

Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa saskaņota ar Zilupes novada pašvaldību.  

Zemes ierīcības projekts ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur 

laika zīmogu: 2017-10-05 15:38:38 EEST. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, Zemes ierīcības likuma 19.pantu, 

Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” 26.punktu un 28.2.punktu Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 

“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, 

V.Vaļdens, S.Fenčenko, L.Osipovs, S.Voitkeviča, A.Peličeva, O.Jarošenko, G.Smuļko), PRET – 

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

Apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja Tomasa Jirgensona, sertifikāts BA Nr. 511, izstrādāto 

zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68840070234 „Mālnieki”,  

Pasienes pag., Zilupes nov., ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68840080102 

sadalei saskaņā ar tā grafisko pielikumu. 

1. Plānotai neapbūvētai zemes vienībai Nr.1 ar platību 35,9 ha un pirmsreģistrētu kadastra 

apzīmējumu 68840080158, noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi ar kodu 

0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

2. Plānotai neapbūvētai zemes vienībai Nr.2 ar platību 1,6 ha un pirmsreģistrētu kadastra 

apzīmējumu 68840080159, noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi ar kodu 

0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

3. Apstiprināt noteiktos apgrūtinājumus zemes ierīcības projektā projektējamajām zemes 

vienībām. Veicot projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcības 

projektā norādītie apgrūtinājumi var tikt precizēti. 

4. Projektēto zemes vienību platības var tikt precizētas normatīvajos aktos noteiktā 

apjomā, veicot zemes robežu kadastrālo uzmērīšanu. 

5. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā. 

6. Desmit darbdienu laikā lēmumu elektroniski izsūtīt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

„Baltex Group” un Valsts zemes dienesta Rēzeknes reģionālajai nodaļai. 

7. Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo 

aktu var pārsūdzēt Administratīvās tiesas attiecīgajā tiesu namā viena mēneša laikā no  

lēmuma  paziņošanas  dienas. 

 

13.§ 

Par zemes ierīcības projekta „Gārses”, Pasienes pag., Zilupes nov. apstiprināšanu un 

nekustama īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu 

Ziņo: V.Vaļdens 

 

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Baltex Group”, reģistrācijas numurs 

40103274353 sertificēta zemes ierīkotāja Tomasa Jirgensona, sertifikāts BA Nr. 511 (derīgs līdz 

https://likumi.lv/doc.php?id=250857#p.2
http://likumi.lv/doc.php?id=57255#p21
http://likumi.lv/doc.php?id=144787#p19
https://likumi.lv/ta/id/283954-zemes-iericibas-projekta-izstrades-noteikumi#p26
http://likumi.lv/doc.php?id=139503#p16
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2019.gada 13.maijam) izstrādāto un, elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, 

iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Gārses”, Pasienes pagastā, Zilupes novadā 

(kadastra numurs 68840080122) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68840080122, 139,0 ha 

platībā, tika konstatēts, ka iesniegtais zemes ierīcības projekts ir izstrādāts, ievērojot Zilupes 

novada domes 2017.gada 29.jūnija lēmuma (protokols Nr.4.,17.§) „Par nekustamo īpašumu zemes 

vienību sadalīšanu“ nosacījumus projekta izstrādei. 

Projekts tiek īstenots pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada 05.jūnija 

iesniegumu, pakalpojuma līguma (2017.gada 29.maija Nr.IeM NVA 2017/76-pak) „Par zemes 

ierīcības projektu izstrādi un realizāciju valsts robežas joslas izveidošanai gar Latvijas 

Baltkrievijas valsts robežu” ietvaros un saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 61., 

62 pantiem un 63. panta 2 daļu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.pantu un Ministru 

kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 “Noteikumi par Latvijas Republikas valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2. 

apakšpunktu. 

Zemes ierīcības projekta mērķis ir zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68840080122 

sadalīšana, izveidojot divas 138,3 ha (zemes ierīcības projektā apzīmēta ar Nr.1) un  0,7 ha (zemes 

ierīcības projektā apzīmēta ar Nr.2) lielas zemes vienības.  

Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa saskaņota ar Zilupes novada pašvaldību un 

nepieciešamajām institūcijām. 

Zemes ierīcības projekts ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur 

laika zīmogu: 2017-10-05 15:37:15 EEST. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta  27. punktu, Zemes ierīcības likuma 

19.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” 26.punktu un 28.2.punktu Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu 

Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti 

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

G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja Tomasa Jirgensona, sertifikāts BA Nr. 511, izstrādāto 

zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68840080122 „Gārses”,  Pasienes 

pag., Zilupes nov., ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68840080122 sadalei 

saskaņā ar tā grafisko pielikumu. 

1. Plānotai neapbūvētai zemes vienībai Nr.1 ar platību 138,3 ha un pirmsreģistrētu 

kadastra apzīmējumu 68840080166, noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas 

mērķi ar kodu 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. 

2. Plānotai neapbūvētai zemes vienībai Nr.2 ar platību 0,7 ha un pirmsreģistrētu 

kadastra apzīmējumu 68840080167, noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas 

mērķi ar kodu 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. 

https://likumi.lv/doc.php?id=124247#p61
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3. Apstiprināt noteiktos apgrūtinājumus zemes ierīcības projektā projektējamajām 

zemes vienībām. Veicot projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes 

ierīcības projektā norādītie apgrūtinājumi var tikt precizēti. 

4. Projektēto zemes vienību platības var tikt precizētas normatīvajos aktos noteiktā 

apjomā, veicot zemes robežu kadastrālo uzmērīšanu. 

5. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā. 

6. Desmit darbdienu laikā lēmumu elektroniski izsūtīt sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību „Baltex Group” un Valsts zemes dienesta Rēzeknes reģionālajai nodaļai. 

7. Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. 

Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvās tiesas attiecīgajā tiesu namā viena 

mēneša laikā no  lēmuma  paziņošanas  dienas. 

 

14.§ 

Par zemes ierīcības projekta „Dzilna”, Pasienes pag., Zilupes nov. apstiprināšanu un 

nekustama īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu 

Ziņo: V.Vaļdens 

 

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Baltex Group”, reģistrācijas numurs 

40103274353, sertificēta zemes ierīkotāja Tomasa Jirgensona, sertifikāts BA Nr. 511 (derīgs līdz 

2019.gada 13.maijam) izstrādāto un, elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, 

iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Dzilna”, Pasienes pagastā, Zilupes novadā 

(kadastra numurs 68840080010) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68840080013, 18,0 ha 

platībā, tika konstatēts, ka iesniegtais zemes ierīcības projekts ir izstrādāts, ievērojot Zilupes 

novada domes 2017.gada 29.jūnija lēmuma (protokols Nr.4.,17.§) „Par nekustamo īpašumu zemes 

vienību sadalīšanu“ nosacījumus projekta izstrādei. 

Projekts tiek īstenots pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada 05.jūnija 

iesniegumu, pakalpojuma līguma (2017.gada 29.maija Nr.IeM NVA 2017/76-pak) „Par zemes 

ierīcības projektu izstrādi un realizāciju valsts robežas joslas izveidošanai gar Latvijas 

Baltkrievijas valsts robežu” ietvaros un saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 61., 

62 pantiem un 63. panta 2 daļu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.pantu un Ministru 

kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 “Noteikumi par Latvijas Republikas valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2. 

apakšpunktu. 

Zemes ierīcības projekta mērķis ir zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68840080013 

sadalīšana izveidojot divas 17,4 ha (zemes ierīcības projektā apzīmēta ar Nr.1) un 0,6 ha (zemes 

ierīcības projektā apzīmēta ar Nr.2) lielas zemes vienības.  

Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa saskaņota ar Zilupes novada pašvaldību. 

Zemes ierīcības projekts ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur 

laika zīmogu: 2017-10-05 15:46:06 EEST.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta  27. punktu, Zemes ierīcības likuma 

19.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” 26.punktu un 28.2.punktu Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu 
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Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti 

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

G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja Tomasa Jirgensona, sertifikāts BA Nr. 511, izstrādāto 

zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68840080010 „Dzilna”,  Pasienes 

pag., Zilupes nov., ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68840080013 sadalei 

saskaņā ar tā grafisko pielikumu. 

1. Plānotai neapbūvētai zemes vienībai Nr.1 ar platību 17,4 ha un pirmsreģistrētu kadastra 

apzīmējumu 68840080168, noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi ar kodu 

0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

2. Plānotai neapbūvētai zemes vienībai Nr.2 ar platību 0,6 ha un pirmsreģistrētu kadastra 

apzīmējumu 68840080169, noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi ar kodu 

0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

3. Apstiprināt noteiktos apgrūtinājumus zemes ierīcības projektā projektējamajām zemes 

vienībām. Veicot projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcības 

projektā norādītie apgrūtinājumi var tikt precizēti. 

4. Projektēto zemes vienību platības var tikt precizētas normatīvajos aktos noteiktā apjomā, 

veicot zemes robežu kadastrālo uzmērīšanu. 

5. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā. 

6. Desmit darbdienu laikā lēmumu elektroniski izsūtīt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

„Baltex Group” un Valsts zemes dienesta Rēzeknes reģionālajai nodaļai. 

7. Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo 

aktu var pārsūdzēt Administratīvās tiesas attiecīgajā tiesu namā viena mēneša laikā no  

lēmuma  paziņošanas  dienas. 

15.§ 

Par zemes ierīcības projekta „Ķipari”, Pasienes pag., Zilupes nov. apstiprināšanu un 

nekustama īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu 

Ziņo: V.Vaļdens 

 

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Baltex Group”, reģistrācijas numurs 

40103274353, sertificēta zemes ierīkotāja Tomasa Jirgensona, sertifikāts BA Nr.511 (derīgs līdz 

2019.gada 13.maijam) izstrādāto un, elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, 

iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Ķipari”, Pasienes pagastā, Zilupes novadā 

(kadastra numurs 68840080030) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68840080030, 17,4 ha 

platībā, tika konstatēts, ka iesniegtais zemes ierīcības projekts ir izstrādāts, ievērojot Zilupes 

novada domes 2017.gada 29.jūnija lēmuma (protokols Nr.4.,17.§) „Par nekustamo īpašumu zemes 

vienību sadalīšanu“ nosacījumus projekta izstrādei. 

Projekts tiek īstenots pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada 05.jūnija 

iesniegumu, pakalpojuma līguma (2017.gada 29.maija Nr.IeM NVA 2017/76-pak) „Par zemes 

ierīcības projektu izstrādi un realizāciju valsts robežas joslas izveidošanai gar Latvijas 

Baltkrievijas valsts robežu” ietvaros un saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 61., 

62 pantiem un 63. panta 2 daļu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.pantu un Ministru 

kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 “Noteikumi par Latvijas Republikas valsts 
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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. 

Zemes ierīcības projekta mērķis ir zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68840080030 

sadalīšana, izveidojot divas 16,6 ha (zemes ierīcības projektā apzīmēta ar Nr.1) un  0,8 ha (zemes 

ierīcības projektā apzīmēta ar Nr.2) lielas zemes vienības.  

Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa saskaņota ar Zilupes novada pašvaldību un 

nepieciešamajām institūcijām. 

Zemes ierīcības projekts ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur 

laika zīmogu: 2017-10-05 15:44:19 EEST. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta  27. punktu, Zemes ierīcības likuma 

19.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” 26.punktu un 28.2.punktu Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu 

Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti 

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

G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja Tomasa Jirgensona, sertifikāts BA Nr. 511, izstrādāto 

zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68840080030 „Ķipari”,  Pasienes 

pag., Zilupes nov., ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68840080030 sadalei 

saskaņā ar tā grafisko pielikumu. 

1. Plānotai neapbūvētai zemes vienībai Nr.1 ar platību 16,6 ha un pirmsreģistrētu kadastra 

apzīmējumu 68840080170, noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi ar kodu 

0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

2. Plānotajai neapbūvētai zemes vienībai Nr.2 ar platību 0,8 ha un pirmsreģistrētu kadastra 

apzīmējumu 68840080171, noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi ar kodu 

0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

3. Apstiprināt noteiktos apgrūtinājumus zemes ierīcības projektā projektējamajām zemes 

vienībām. Veicot projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcības 

projektā norādītie apgrūtinājumi var tikt precizēti. 

4. Projektēto zemes vienību platības var tikt precizētas normatīvajos aktos noteiktā apjomā, 

veicot zemes robežu kadastrālo uzmērīšanu. 

5. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā. 

6. Desmit darbdienu laikā lēmumu elektroniski izsūtīt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

„Baltex Group” un Valsts zemes dienesta Rēzeknes reģionālajai nodaļai.  

7. Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo 

aktu var pārsūdzēt Administratīvās tiesas attiecīgajā tiesu namā viena mēneša laikā no  

lēmuma  paziņošanas  dienas. 

16.§ 

Par zemes ierīcības projekta „Vijolītes”, Pasienes pag., Zilupes nov. apstiprināšanu un 

nekustama īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu 

Ziņo: V.Vaļdens 
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Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Baltex Group”, reģistrācijas numurs 

40103274353, sertificēta zemes ierīkotāja Tomasa Jirgensona, sertifikāts BA Nr. 511 (derīgs līdz 

2019.gada 13.maijam) izstrādāto un, elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, 

iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Vijolītes”, Pasienes pagastā, Zilupes 

novadā (kadastra numurs 68840080057) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68840080059, 

5,0 ha platībā, tika konstatēts, ka iesniegtais zemes ierīcības projekts ir izstrādāts, ievērojot Zilupes 

novada domes 2017.gada 29.jūnija lēmuma (protokols Nr.4.,17.§) „Par nekustamo īpašumu zemes 

vienību sadalīšanu“ nosacījumus projekta izstrādei. 

Projekts tiek īstenots pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada 05.jūnija 

iesniegumu, pakalpojuma līguma (2017.gada 29.maija Nr.IeM NVA 2017/76-pak) „Par zemes 

ierīcības projektu izstrādi un realizāciju valsts robežas joslas izveidošanai gar Latvijas 

Baltkrievijas valsts robežu” ietvaros un saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 61., 

62 pantiem un 63. panta 2 daļu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.pantu un Ministru 

kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 “Noteikumi par Latvijas Republikas valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2. 

apakšpunktu. 

Zemes ierīcības projekta mērķis ir zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68840080059 

sadalīšana, izveidojot divas 4,6 ha (zemes ierīcības projektā apzīmēta ar Nr.1) un  0,4 ha (zemes 

ierīcības projektā apzīmēta ar Nr.2) lielas zemes vienības.  

Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa saskaņota ar Zilupes novada pašvaldību.  

Zemes ierīcības projekts ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur 

laika zīmogu: 2017-10-05 15:42:37 EEST. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, Zemes ierīcības likuma 

19.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” 26.punktu un 28.2.punktu Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu 

Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti 

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

G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja Tomasa Jirgensona, sertifikāts BA Nr. 511, izstrādāto 

zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68840080057 „Vijolītes”,  

Pasienes pag., Zilupes nov., ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68840080059 

sadalei saskaņā ar tā grafisko pielikumu. 

1. Plānotai neapbūvētai zemes vienībai Nr.1 ar platību 4,6 ha un pirmsreģistrētu kadastra 

apzīmējumu 68840080164, noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi ar kodu 

0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

2. Plānotai neapbūvētai zemes vienībai Nr.2 ar platību 0,4 ha un pirmsreģistrētu kadastra 

apzīmējumu 68840080165, noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi ar kodu 

0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 
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3. Apstiprināt noteiktos apgrūtinājumus zemes ierīcības projektā projektējamajām zemes 

vienībām. Veicot projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcības 

projektā norādītie apgrūtinājumi var tikt precizēti. 

4. Projektēto zemes vienību platības var tikt precizētas normatīvajos aktos noteiktā apjomā, 

veicot zemes robežu kadastrālo uzmērīšanu. 

5. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā. 

6. Desmit darbdienu laikā lēmumu elektroniski izsūtīt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

„Baltex Group” un Valsts zemes dienesta Rēzeknes reģionālajai nodaļai. 

7. Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo 

aktu var pārsūdzēt Administratīvās tiesas attiecīgajā tiesu namā viena mēneša laikā  no  

lēmuma  paziņošanas  dienas. 

17.§ 

Par zemes ierīcības projekta „Ibiķi un Co”, Pasienes pag., Zilupes nov. apstiprināšanu un 

nekustama īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu 

Ziņo: V.Vaļdens 

 

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Baltex Group”, reģistrācijas numurs 

40103274353, sertificēta zemes ierīkotāja Tomasa Jirgensona, sertifikāts BA Nr. 511 (derīgs līdz 

2019.gada 13.maijam) izstrādāto un, elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, 

iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „ Ibiķi un Co”, Pasienes pagastā, Zilupes 

novadā (kadastra numurs 68840080060) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68840080060, 

61,2 ha platībā, tika konstatēts, ka iesniegtais zemes ierīcības projekts ir izstrādāts, ievērojot 

Zilupes novada domes 2017.gada 29.jūnija lēmuma (protokols Nr.4.,17.§) „Par nekustamo 

īpašumu zemes vienību sadalīšanu“ nosacījumus projekta izstrādei. 

Projekts tiek īstenots pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada 05.jūnija 

iesniegumu, pakalpojuma līguma (2017.gada 29.maija Nr.IeM NVA 2017/76-pak) „Par zemes 

ierīcības projektu izstrādi un realizāciju valsts robežas joslas izveidošanai gar Latvijas 

Baltkrievijas valsts robežu” ietvaros un saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 61., 

62 pantiem un 63. panta 2 daļu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.pantu un Ministru 

kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 “Noteikumi par Latvijas Republikas valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2. 

apakšpunktu. 

Zemes ierīcības projekta mērķis ir zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68840080060 

sadalīšana, izveidojot divas 60,3 ha (zemes ierīcības projektā apzīmēta ar Nr.1) un  0,9 ha (zemes 

ierīcības projektā apzīmēta ar Nr.2) lielas zemes vienības.  

Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa saskaņota ar Zilupes novada pašvaldību.  

Zemes ierīcības projekts ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur 

laika zīmogu: 2017-10-05 15:40:03 EEST. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta  27. punktu, Zemes ierīcības likuma 

19.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” 26.punktu un 28.2.punktu Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu 
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Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti 

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

G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja Tomasa Jirgensona, sertifikāts BA Nr. 511, izstrādāto 

zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68840080060 „ Ibiķi un Co”,  

Pasienes pag., Zilupes nov., ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68840080060 

sadalei saskaņā ar tā grafisko pielikumu. 

1. Plānotai neapbūvētai zemes vienībai Nr.1 ar platību 60,3 ha un pirmsreģistrētu kadastra 

apzīmējumu 68840080162, noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi ar kodu 

0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

2. Plānotai neapbūvētai zemes vienībai Nr.2 ar platību 0,9 ha un pirmsreģistrētu kadastra 

apzīmējumu 68840080163, noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi ar kodu 

0101 – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

3. Apstiprināt noteiktos apgrūtinājumus zemes ierīcības projektā projektējamajām zemes 

vienībām. Veicot projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcības 

projektā norādītie apgrūtinājumi var tikt precizēti. 

4. Projektēto zemes vienību platības var tikt precizētas normatīvajos aktos noteiktā apjomā, 

veicot zemes robežu kadastrālo uzmērīšanu. 

5. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā. 

6. Desmit darbdienu laikā lēmumu elektroniski izsūtīt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

„Baltex Group” un Valsts zemes dienesta Rēzeknes reģionālajai nodaļai. 

7. Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo 

aktu var pārsūdzēt Administratīvās tiesas attiecīgajā tiesu namā viena mēneša laikā no  

lēmuma  paziņošanas  dienas. 

18.§ 

Par zemes ierīcības projekta „Āboli”, Pasienes pag., Zilupes nov. apstiprināšanu un 

nekustama īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu 

Ziņo: V.Vaļdens 

 

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Baltex Group”, reģistrācijas numurs 

40103274353, sertificēta zemes ierīkotāja Tomasa Jirgensona, sertifikāts BA Nr. 511 (derīgs līdz 

2019.gada 13.maijam) izstrādāto un, elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, 

iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Āboli”, Pasienes pagastā, Zilupes novadā 

(kadastra numurs 68840090064) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68840090064, 13,2 ha 

platībā, tika konstatēts, ka iesniegtais zemes ierīcības projekts ir izstrādāts, ievērojot Zilupes 

novada domes 2017.gada 29.jūnija lēmuma (protokols Nr.4.,17.§) „Par nekustamo īpašumu zemes 

vienību sadalīšanu“ nosacījumus projekta izstrādei. 

Projekts tiek īstenots pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada 05.jūnija 

iesniegumu, pakalpojuma līguma (2017.gada 29.maija Nr.IeM NVA 2017/76-pak) „Par zemes 

ierīcības projektu izstrādi un realizāciju valsts robežas joslas izveidošanai gar Latvijas 

Baltkrievijas valsts robežu” ietvaros un saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 61., 

http://likumi.lv/doc.php?id=139503#p16
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62 pantiem un 63. panta 2 daļu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.pantu un Ministru 

kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 “Noteikumi par Latvijas Republikas valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2. 

apakšpunktu. 

Zemes ierīcības projekta mērķis ir zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68840090064 

sadalīšana, izveidojot divas 12,6 ha (zemes ierīcības projektā apzīmēta ar Nr.1) un  0,6 ha (zemes 

ierīcības projektā apzīmēta ar Nr.2) lielas zemes vienības.  

Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa saskaņota ar Zilupes novada pašvaldību.  

Zemes ierīcības projekts ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur 

laika zīmogu: 2017-10-05 15:34:14 EEST. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta  27. punktu, Zemes ierīcības likuma 

19.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” 26.punktu un 28.2.punktu Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu 

Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti 

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

G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja Tomasa Jirgensona, sertifikāts BA Nr.511, izstrādāto 

zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68840090064 „Āboli”,  Pasienes 

pag., Zilupes nov., ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68840090064 sadalei 

saskaņā ar tā grafisko pielikumu. 

1. Plānotai neapbūvētai zemes vienībai Nr.1 ar platību 12,6 ha un pirmsreģistrētu kadastra 

apzīmējumu 68840090167, noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi ar kodu 

0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

2. Plānotai neapbūvētai zemes vienībai Nr.2 ar platību 0,6 ha un pirmsreģistrētu kadastra 

apzīmējumu 68840090168, noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi ar kodu 

0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

3. Apstiprināt noteiktos apgrūtinājumus zemes ierīcības projektā projektējamajām zemes 

vienībām. Veicot projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcības 

projektā norādītie apgrūtinājumi var tikt precizēti. 

4. Projektēto zemes vienību platības var tikt precizētas normatīvajos aktos noteiktā apjomā, 

veicot zemes robežu kadastrālo uzmērīšanu. 

5. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā. 

6. Desmit darbdienu laikā lēmumu elektroniski izsūtīt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

„Baltex Group” un Valsts zemes dienesta Rēzeknes reģionālajai nodaļai. 

7. Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo 

aktu var pārsūdzēt Administratīvās tiesas attiecīgajā tiesu namā viena mēneša laikā no  

lēmuma  paziņošanas  dienas. 

19.§ 

Par zemes ierīcības projekta „Āboli”, Pasienes pag., Zilupes nov. apstiprināšanu un 

nekustama īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu 
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https://likumi.lv/doc.php?id=124247#p63
https://likumi.lv/doc.php?id=201364#p13
https://likumi.lv/doc.php?id=250857#p.2
https://likumi.lv/doc.php?id=250857#p.2
http://likumi.lv/doc.php?id=57255#p21
http://likumi.lv/doc.php?id=144787#p19
https://likumi.lv/ta/id/283954-zemes-iericibas-projekta-izstrades-noteikumi#p26
https://m.likumi.lv/doc.php?id=283954#p28
http://likumi.lv/doc.php?id=139503#p16


 

31 

Ziņo: V.Vaļdens 

 

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Baltex Group”, reģistrācijas numurs 

40103274353, sertificēta zemes ierīkotāja Tomasa Jirgensona, sertifikāts BA Nr. 511 (derīgs līdz 

2019.gada 13.maijam) izstrādāto un, elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, 

iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Āboli”, Pasienes pagastā, Zilupes novadā 

(kadastra numurs 68840090064) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68840090073, 36,8 ha 

platībā, tika konstatēts, ka iesniegtais zemes ierīcības projekts ir izstrādāts, ievērojot Zilupes 

novada domes 2017.gada 29.jūnija lēmuma (protokols Nr.4.,17.§) „Par nekustamo īpašumu zemes 

vienību sadalīšanu“ nosacījumus projekta izstrādei. 

Projekts tiek īstenots pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada 05.jūnija 

iesniegumu, pakalpojuma līguma (2017.gada 29.maija Nr.IeM NVA 2017/76-pak) „Par zemes 

ierīcības projektu izstrādi un realizāciju valsts robežas joslas izveidošanai gar Latvijas 

Baltkrievijas valsts robežu” ietvaros un saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 61., 

62 pantiem un 63. panta 2 daļu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.pantu un Ministru 

kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 “Noteikumi par Latvijas Republikas valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2. 

apakšpunktu. 

Zemes ierīcības projekta mērķis ir zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68840090073 

sadalīšana, izveidojot divas 33,2 ha (zemes ierīcības projektā apzīmēta ar Nr.1) un  3,6 ha (zemes 

ierīcības projektā apzīmēta ar Nr.2) lielas zemes vienības.  

Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa saskaņota ar Zilupes novada pašvaldību.  

Zemes ierīcības projekts ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur 

laika zīmogu: 2017-10-05 15:32:22 EEST 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta  27. punktu, Zemes ierīcības likuma 

19.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” 26.punktu un 28.2.punktu Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu 

Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti 

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

G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja Tomasa Jirgensona, sertifikāts BA Nr. 511, izstrādāto 

zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68840090064 „Āboli”,  Pasienes 

pagasts, Zilupes novads, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68840090073 sadalei 

saskaņā ar tā grafisko pielikumu. 

1. Plānotai neapbūvētai zemes vienībai Nr.1 ar platību 33,2 ha un pirmsreģistrētu kadastra 

apzīmējumu 68840090165, noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi ar kodu 

0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

2. Plānotai neapbūvētai zemes vienībai Nr.2 ar platību 3,6 ha un pirmsreģistrētu kadastra 

apzīmējumu 68840090166, noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi ar kodu 

0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 
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3. Apstiprināt noteiktos apgrūtinājumus zemes ierīcības projektā projektējamajām zemes 

vienībām. Veicot projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcības 

projektā norādītie apgrūtinājumi var tikt precizēti. 

4. Projektēto zemes vienību platības var tikt precizētas normatīvajos aktos noteiktā apjomā, 

veicot zemes robežu kadastrālo uzmērīšanu. 

5. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā. 

6. Desmit darbdienu laikā lēmumu elektroniski izsūtīt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

„Baltex Group” un Valsts zemes dienesta Rēzeknes reģionālajai nodaļai. 

7. Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo 

aktu var pārsūdzēt Administratīvās tiesas attiecīgajā tiesu namā viena mēneša laikā no 

lēmuma  paziņošanas  dienas. 

20.§ 

Par zemes ierīcības projekta „Vilciņš”, Pasienes pag., Zilupes nov. apstiprināšanu un 

nekustama īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu 

Ziņo: V.Vaļdens 

 

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Baltex Group”, reģistrācijas numurs 

40103274353, sertificēta zemes ierīkotāja Tomasa Jirgensona, sertifikāts BA Nr.511 (derīgs līdz 

2019.gada 13.maijam) izstrādāto un, elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, 

iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Vilciņš”, Pasienes pagastā, Zilupes novadā 

(kadastra numurs 68840070360) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68840080136, 23,2 ha 

platībā, tika konstatēts, ka iesniegtais zemes ierīcības projekts ir izstrādāts, ievērojot Zilupes 

novada domes 2017.gada 29.jūnija lēmuma (protokols Nr.4.,17.§) „Par nekustamo īpašumu zemes 

vienību sadalīšanu“ nosacījumus projekta izstrādei. 

Projekts tiek īstenots pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras 2017.gada 05.jūnija 

iesniegumu, pakalpojuma līguma (2017.gada 29.maija Nr.IeM NVA 2017/76-pak) „Par zemes 

ierīcības projektu izstrādi un realizāciju valsts robežas joslas izveidošanai gar Latvijas 

Baltkrievijas valsts robežu” ietvaros un saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 61., 

62 pantiem un 63. panta 2 daļu, Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.pantu un Ministru 

kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.550 “Noteikumi par Latvijas Republikas valsts 

robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas 

joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2. 

apakšpunktu. 

Zemes ierīcības projekta mērķis ir zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68840080136 

sadalīšana, izveidojot divas 22,4 ha (zemes ierīcības projektā apzīmēta ar Nr.1) un  0,8 ha (zemes 

ierīcības projektā apzīmēta ar Nr.2) lielas zemes vienības.  

Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa saskaņota ar Zilupes novada pašvaldību.  

Zemes ierīcības projekts ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur 

laika zīmogu: 2017-10-05 15:35:35 EEST. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta  27. punktu, Zemes ierīcības likuma 

19.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” 26.punktu un 28.2.punktu Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu 
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Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti 

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

G.Smuļko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

Apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja Tomasa Jirgensona, sertifikāts BA Nr. 511, izstrādāto 

zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68840070360 „Vilciņš”,  

Pasienes pag., Zilupes nov., ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68840080136 

sadalei saskaņā ar tā grafisko pielikumu. 

1. Plānotai neapbūvētai zemes vienībai Nr.1 ar platību 22,4 ha un pirmsreģistrētu kadastra 

apzīmējumu 68840080160, noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi ar kodu 

0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

2. Plānotai neapbūvētai zemes vienībai Nr.2 ar platību 0,8 ha pirmsreģistrētu kadastra 

apzīmējumu 68840080161, noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi ar kodu 

0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

3. Apstiprināt noteiktos apgrūtinājumus zemes ierīcības projektā projektējamajām zemes 

vienībām. Veicot projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcības 

projektā norādītie apgrūtinājumi var tikt precizēti. 

4. Projektēto zemes vienību platības var tikt precizētas normatīvajos aktos noteiktā apjomā, 

veicot zemes robežu kadastrālo uzmērīšanu. 

5. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā. 

6. Desmit darbdienu laikā lēmumu elektroniski izsūtīt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

„Baltex Group” un Valsts zemes dienesta Rēzeknes reģionālajai nodaļai. 

7. Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo 

aktu var pārsūdzēt Administratīvās tiesas attiecīgajā tiesu namā viena mēneša laikā no  

lēmuma  paziņošanas  dienas. 

 

Domes sēde slēgta plkst.______ 

Sēdes vadītājs                   O.Agafonovs 

Domes sēdes protokols parakstīts 2017.gada 28.septembrī 

 

Sēdes protokolētāja                    J.Voitkeviča 

Domes sēdes protokols parakstīts 2017.gada 28.septembrī 
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