ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA
_____________________________________________________________
Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751, tālr. 65707311, fakss 65707315,
e-pasts: dome@zilupe.lv, www.zilupe.lv, Reģistrācijas Nr.90000017383

ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Zilupē

2019. gada 24.jūlijā

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, Taisa
SEMJONOVA, Niks MURAŠOVS, Olga JAROŠENKO.
Sēdē nepiedalās deputāti - Svetlana VOITKEVIČA un Gunārs SMUĻKO – aizņemti
pamatdarbā, Anna PELIČEVA – izbraukumā.
Sēdē piedalās - pašvaldības administrācijas darbinieki:
Izpilddirektore
Aina BORSUKA
Galvenā grāmatvede
Jana BONDARENKO
Sociālā dienesta vadītāja
Olga KLOVANE
Izglītības darba speciāliste
Svetlana KUZMIKA
Tūrisma speciāliste
Ilga IVANOVA
Pasienes pagasta pārvaldes vadītāja
Skaidrīte MARČENOKA
Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja
Ludmila MATVEJENKO
Sēdes darba kārtība:
1. Par atļauju pieņemt ziedojumu;
2. Par rekultivācijas veida saskaņošanu smilts un smilts-grants atradnei “Mazā Lisiņiva”;
3. Par zemes izpirkuma maksas apmēra samazinājumu;
4. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu;
5. Par dzīvojamās platības piešķiršanu un dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu ar
personu;
6. Par SIA “Rundaiņi” iesnieguma izskatīšanu;
7. Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības 27.06.2019. sēdes lēmumā “Par
pamatlīdzekļu nodošanu un mantisko ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Zilupes LTD” pamatkapitālā” (protokols Nr.7, 3.§).
8. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustāmā īpašuma un īpašuma nosaukuma
piešķiršanu.

ēt
Domes sēdes vadītājs O.Agafonovs lūdz deputātus apstiprināt izsludināto Domes sēdes
darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, T.Semjonova,
O.Jarošenko, N.Murašovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt izsludināto Domes sēdes darba kārtību.
1.§
Par atļauju pieņemt ziedojumu
Ziņo: V.Vaļdens
Pamatojoties uz Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
14.panta pirmo daļu un 14. panta trešo daļu, Zilupes novada pašvaldības 03.09.2010. apstiprināto
(domes sēdes protokols Nr.8, 3.§) “Nolikumu par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu
(ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Zilupes novada pašvaldības budžeta iestādēs”, atklāti
balsojot: PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, T.Semjonova, O.Jarošenko,
N.Murašovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Zilupes novada pašvaldībai pieņemt ziedojumu 500,00 (pieci simti euro, 00 centi)
apmērā no vārds uzvārds, personas kods. Ziedojuma mērķis – bērnu rotaļu laukuma izveides
Zilupē, līdzfinansējums.
3. Nozīmēt atbildīgo personu par lēmuma izpildi – Zilupes novada pašvaldības galveno
grāmatvedi J.Bondarenko.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Zilupes novada pašvaldības priekšsēdētāja
vietniekam V.Vaļdenam.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā
rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā.
2.§
Par rekultivācijas veida saskaņošanu smilts un smilts-grants atradnei “Mazā Lisiņiva”
Ziņo: V.Vaļdens
Zilupes novada pašvaldības deputāti izskatīja 01.07.2019. Zilupes novada pašvaldībā
saņemto 20.05.2019. SIA “Eko Pētnieks”, reģistrācijas Nr.LV41503040665, juridiskā adrese
Nometņu iela 151, Daugavpils, kas rīkojas SIA “MIKOR”, reģistrācijas Nr.LV45403001297,
juridiskā adrese Brīvības iela 2, Brodi, Ābeļu pag., Jēkabpils nov., vārdā, iesniegumu Nr.272019 “Par rekultivācijas veida saskaņošanu (reģistrēts 01.07.2019. ar Nr.1.3.11/317).
Pamatojoties uz 06.03.2019. pilnvaru, kurā tika ziņots, ka SIA “MIKOR” plāno veikt derīgo
izrakteņu (smilts, smilts-grants) ieguvi smilts un smilts-grants atradnē “Mazā Lisiņiva”, zemes
īpašumā “Mazā Lisiņiva”, Lauderu pagastā, Zilupes novadā, zemes gabalā ar kadastra
Nr.68640060078, SIA “Eko Pētnieks” lūdz pēc atradnes izstrādes darbu pabeigšanas saskaņot
smilts un smilts-grants atradnes “Mazā Lisiņiva” rekultivācijas veidu – ūdenstilpnes ar
apzaļumotiem krastiem izveidošanu.
Ievērojot minēto un pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas
27.punktu, likuma “Par zemes dzīlēm” 14.panta 2.punktu, Ministru kabineta 2012.gada
21.augusta noteikumu Nr.570 “Derīgo izrakteņu ieguves kārtība” 37., 85., 87. un 90.punktiem,
ņemot vērā Attīstības, komunālo un teritoriālo jautājumu pastāvīgas komitejas un Finanšu
pastāvīgas komitejas ieteikumus, PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko,
T.Semjonova, O.Jarošenko, N.Murašovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada
dome NOLEMJ:
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1. Saskaņot smilts un smilts-grants atradnes “Mazā Lisiņiva”, kas atrodas nekustamā
īpašumā “Mazā Lisiņiva”, Lauderu pagastā, Zilupes novadā, zemes vienībā ar kadastra Nr.
68640060078, rekultivācijas veidu – ūdenstilpnes ar apzaļumotiem krastiem izveidošanu.
2. Rekultivācijas projekta eksemplāru iesniegt Zilupes novada pašvaldībai.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Zilupes novada pašvaldības priekšsēdētāja
vietniekam Vitālijam Vaļdenam.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā
rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā.
3.§
Par zemes izpirkuma maksas apmēra samazinājumu
Ziņo: A.Borsuka
Izskatot Zviedrijas Karalistes pilsones vārds uzvārds, personas kods, dzīvesvieta adrese,
kuru uz 01.07.2019. pilnvaras Nr.2240 pamata pārstāv vārds uzvārds, personas kods, deklarētā
dzīvesvieta adrese, 10.07.2018. iesniegumu, reģ. 11.07.2019. ar Nr. 1.3.11/329, par zemes
izpirkuma samaksas apmēra samazināšanu izpērkamai zemei ar kadastra apzīmējumu
68840070078 (īpašuma kadastra numurs 68840070078), Pasienes pag., Zilupes nov.
Tika konstatēts, ka ar Pasienes pagasta zemes komisijas 1994.gada 20.jūnija lēmumu Nr.29
zeme tika piešķirta lietošanā vārds uzvārds.
Ministru kabineta 2008.gada 22.septembra noteikumi Nr.787 „Noteikumi par
maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku apvidus zemi” 6.punktu un saskaņā ar pielikumu par
„Samaksas apmēra samazinājuma aprēķināšanas kārtība” 2.punktu, kas nosaka, ka aprēķināto
samaksu par lietošanā piešķirto zemi var samazināt (ņemot vērā attiecīgās zemes lietošanas laiku
līdz tās pieprasīšanai īpašumā) divu procentu apmērā par katru pilnu gadu, sākot no dienas, kad
zeme piešķirta lietošanā, kā arī ņemot vērā zemes īpašuma pieprasītāja darba stāžu
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā un nepilngadīgo bērnu skaitu ģimenē.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 22.septembra noteikumiem Nr.787
„Noteikumi par maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku apvidus zemi” 6.punktu, ņemot vērā
Attīstības, komunālo un teritoriālo un Finanšu pastāvīgas komiteju ieteikumus, PAR – 6
deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, T.Semjonova, O.Jarošenko, N.Murašovs),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ:
1. Samazināt vārds uzvārds, personas kods, samaksu par īpašumā piešķiramo zemi 25 %
apmērā (īpašuma kadastra numurs 68840070078), Pasienes pag., Zilupes nov.
2. Nozīmēt atbildīgu darbinieku par lēmuma izpildi – Zilupes novada pašvaldības zemes
ierīcības inženieri Vilhelmu Kušneru.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Zilupes novada pašvaldības priekšsēdētāja
vietniekam Vitālijam Vaļdenam.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā.
4.§
Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu
Ziņo: J.Voitkeviča
Zilupes novada pašvaldības dome (turpmāk tekstā – Dome) izskatīja vārds uzvārds,
personas kods, deklarētā dzīvesvieta adrese, 12.07.2019. iesniegto iesniegumu ar lūgumu
noslēgt ar viņu dzīvojamās telpas īres līgumu uz dzīvokli pēc adreses, un deklarēt viņa
dzīvesvietu šajā adresē.
Pamatojoties uz Domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītiem apstākļiem:
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1. Dzīvojamās telpas īres līgumu uz dzīvokli pēc adreses, ir noslēgts uz SIA ,,Bērnu Oāze”,
reģistrācijas Nr.40003486841, 25.04.2012.
2. Pēc Zilupes novada dzīvokļu komisijas sniegtās informācijas tika konstatēts, ka vārds
uzvārds nav reģistrēts Zilupes novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās
palīdzības reģistrā (turpmāk tekstā – Reģistrs).
3. Likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 4.panta pirmā daļa nosaka, ka
palīdzību personai sniedz tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā attiecīgā persona
deklarējusi savu dzīvesvietu. Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem tika konstatēts, ka vārds uzvārds
deklarētā dzīvesvieta ir adrese.
4. Likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 4.panta otrā daļa nosaka, ka
pašvaldībai ir tiesības sniegt palīdzību arī tām šā likuma 13. un 14. pantā minētajām personām,
kuras nav deklarējušas savu dzīvesvietu tās administratīvajā teritorijā, ja vien šī pašvaldība ir
piedāvājusi sniegt attiecīgā veida palīdzību visām personām, kuras deklarējušas savu dzīvesvietu
tās teritorijā un ir reģistrētas pašvaldības palīdzības saņemšanai vai kuras deklarējušas savu
dzīvesvietu tās teritorijā un kurām neatliekami sniedzama pašvaldības palīdzība. Reģistrā
iekļauto Zilupes novada administratīvajā teritorijā deklarēto personu prasījumi pēc palīdzības
dzīvokļa jautājumu risināšanā nav apmierināti, līdz ar to pašvaldībai nav iespējas sniegt
palīdzību citā administratīvajā teritorijā deklarētām personām.
Pamatojoties uz 06.12.2001. likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
4.panta pirmo un otro daļu, Zilupes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.11 „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Zilupes novadā” 6.punktu, ņemot vērā Attīstības,
komunālo un teritoriālo jautājumu pastāvīgas komitejas un Finanšu pastāvīgas komitejas
ieteikumus, PAR – 6 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, T.Semjonova,
O.Jarošenko, N.Murašovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ:
1. Atteikt pārslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz dzīvokli, kas atrodas pēc adreses
uz vārds uzvārds, personas kods.
2. Lēmumu nosūtīt vārds uzvārds uz adresi vai izsniegt personīgi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Zilupes novada pašvaldības dzīvokļu komisijas
priekšsēdētājai Jeļenai Voitkevičai.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā
rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā.
5.§
Par dzīvojamās platības piešķiršanu un dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu ar personu
Ziņo: J.Voitkeviča
Zilupes novada pašvaldības dome (turpmāk tekstā – Dome) izskatīja vārds uzvārds,
personas kods, 16.07.2019. iesniegto iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvokli pēc adreses, un
apņemšanos veikt dzīvokļa remontu par saviem līdzekļiem.
Pamatojoties uz domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītiem apstākļiem:
1. 17.07.2018. tika saņemts SIA ,,Zilupes LTD” apliecinājums, ka dzīvoklis, kas atrodas pēc
adreses, ir brīvs. Dzīvokļa kopējā platība 36,91 m2, ir daļēji labiekārtots (ir ūdensvads),
atrodas vienstāvu daudzdzīvokļu mājā.
2. Dzīvokļu komisija apliecina, ka uz dzīvokli pēc adreses nav citu pretendentu – dzīvoklis
gada laikā tika piedāvāts pašvaldības palīdzības reģistrā iekļautām personām un no visiem ir
saņemts atteikums. Kā iemesls ir minēts ļoti slikts dzīvokļa tehniskais stāvoklis.
3. Vārds uzvārds ir pašvaldības SIA ,,Zilupes LTD” darbinieks, kurš strādā Zilupē. Vārds
uzvārds faktiskā un deklarētā dzīvesvieta ir cita novada administratīvajā teritorijā: adrese, un
atrodas 20 km attālumā. Vārds uzvārds īpašumā nav citas derīgas dzīvojamās platības.
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Pamatojoties uz 1993.gada 16.februāra likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri”, 06.12.2001.
likumu ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.pantu un 27.01.2011. Zilupes novada
pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.11 ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
Zilupes novadā” 12.1.apakšpunktu, ņemot vērā Attīstības, komunālo un teritoriālo jautājumu
pastāvīgas komitejas un Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumus, PAR – 6 deputāti
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, T.Semjonova, O.Jarošenko, N.Murašovs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvokli, kas atrodas pēc adreses, ar platību 36,91 m2, vārds uzvārds, personas
kods, no 01.08.2019.
2. SIA ,,Zilupes LTD” noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar vārds uzvārds uz 3 gadiem,
saglabājot tiesības pagarināt īres līgumu, ja tiks pildīti līguma noteikumi. Gadījumā, ja personas
vainas dēļ īres līgums netiek noslēgts viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas,
persona zaudē īres tiesības.
3. Nozīmēt atbildīgo darbinieku par lēmuma izpildi – SIA “Zilupes LTD” valdes locekli
Alekseju Margeviču.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Zilupes novada pašvaldības dzīvokļu komisijas
priekšsēdētājai Jeļenai Voitkevičai.
5. Lēmumu izsūtīt vārds uzvārds uz adresi vai izsniegt personīgi.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā
rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā.
6.§
Par SIA “Rundaiņi” iesnieguma izskatīšanu
Ziņo: V.Vaļdens
Zilupes novada pašvaldības deputāti izskatīja SIA “Rundaiņi”, reģistrācijas
Nr.40003634339, juridiskā adrese Vīlandes iela 3, Rīga, 05.07.2019. iesniegumu (saņemts
08.07.2019., reģistrēts ar Nr.1.3.11/324), kurā SIA “Rundaiņi” lūdz iegūt īpašumā zemes
vienības ar kadastra apzīmējumiem 68960080045, 68960080279, 68960040152.
Izvērtējot radušos situāciju saistībā par iesniegumā minētiem zemes īpašumiem,
un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, ņemot
vērā Attīstības, komunālo un teritoriālo un Finanšu pastāvīgas komiteju ieteikumus, PAR – 6
deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, T.Semjonova, O.Jarošenko, N.Murašovs),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ:
1. Atteikt SIA “Rundaiņi” iegūt īpašumā zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem
68960080045, 68960080279, 68960040152, jo iesniegumā minētas zemes vienības ir
nepieciešamas pašvaldības funkciju realizēšanai.
2. Lēmumu izsūtīt SIA “Rundaiņi” uz adresi Vīlandes iela 3, Rīga, LV-1010.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā.
7.§
Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības 27.06.2019. sēdes lēmumā “Par
pamatlīdzekļu nodošanu un mantisko ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Zilupes LTD” pamatkapitālā” (protokols Nr.7, 3.§)
Ziņo: J.Voitkeviča
Zilupes novada pašvaldība 27.06.2019. pieņēma lēmumu “Par pamatlīdzekļu nodošanu
un mantisko ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zilupes LTD” pamatkapitālā”
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(protokols Nr.7, 3.§). Tika konstatēts, ka augstāk norādītajā lēmumā ir pielaistas kļūdas, kas
kopumā nemaina lēmuma būtību.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72.panta 1.punktu, PAR – 6 deputāti
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, T.Semjonova, O.Jarošenko, N.Murašovs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ:
Izdarīt grozījumus Zilupes novada pašvaldības 27.06.2019. sēdes lēmumā “Par
pamatlīdzekļu nodošanu un mantisko ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zilupes
LTD” pamatkapitālā” (protokols Nr.7, 3.§):
1. Izsvītrot no lēmuma teksta adresi – “Domes iela 14a, Zilupe, Zilupes novads ar
kadastra apzīmējumu 6817 003 0283”;
2. Izteikt aprakstošās daļa 5.punktu šādā redakcijā:
“5. NAI tehnoloģiskā ēka, dūņu rezervuārs un plūsmas regulēšanas tilpne, būves kadastra
apzīmējums 6817 003 0324 007”.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā.
8.§
Par zemes vienības atdalīšanu no nekustāmā īpašuma un īpašuma nosaukuma piešķiršanu
Ziņo: V.Vaļdens
Zilupes novada pašvaldībā 28.06.2019. ir saņemts akciju sabiedrības “LATVIJAS
VALSTS MEŽI”, reģistrācijas numurs 40003466281, juridiskā adrese Vaiņodes ielā 1, Rīga,
2019.gada 26.jūnija elektroniskais iesniegums (reģ. ar Nr.1.3.13/1358), par zemes vienības
1,9472 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68840010364 ar jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu
„Bukatina ceļš”, Pasienes pag., Zilupes nov. nodošanu valsts īpašumā Zemkopības ministrijas
personā bez atlīdzības.
Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums”
42.panta otrā daļa nosaka, ka atvasinātas publiskas personas nekustamo īpašumu var nodot bez
atlīdzības citas atvasinātas publiskas personas vai valsts īpašumā. Atvasinātas publiskas personas
lēmējinstitūcija lēmumā par atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma nodošanu bez
atlīdzības nosaka, kādas valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas personas funkcijas vai
deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai nekustamais īpašums tiek nodots. Nostiprinot atvasinātas
publiskas personas vai valsts īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, zemesgrāmatā izdarāma
atzīme par atvasinātas publiskas personas lēmumā noteiktajiem tiesību aprobežojumiem. Ja
nodotais nekustamais īpašums vairs netiek izmantots atvasinātas publiskas personas
lēmējinstitūcijas lēmumā par atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma nodošanu bez
atlīdzības norādītās valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas personas funkcijas vai
deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai, valsts vai atvasināta publiska persona šo īpašumu bez
atlīdzības nodod tai atvasinātai publiskai personai, kura šo nekustamo īpašumu nodevusi.
Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums”
43.pants nosaka, ka šā likuma 42. un 42.1 pantā minētajos gadījumos lēmumu par publiskas
personas mantas nodošanu īpašumā bez atlīdzības pieņem šā likuma 5. un 6.pantā minētās
institūcijas (amatpersonas).
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19., 32. un 33.pantu, pēc tiesīgās
personas ierosinājuma saņemšanas, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, ir iespējams
izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos
īpašumos vai grozot reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot nekustamā īpašuma
objektus (t.sk. zemes vienības).
Nosaukuma piešķiršanu, maiņu, piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Saskaņā ar šā likuma 14.panta otro un trešo
daļu īpašuma nosaukumus piešķir, maina vai apstiprina pašvaldības dome ar lēmumu.
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Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta ceturtā daļa nosaka, ka
apstiprinātie nosaukumi novada pagastā nedrīkst atkārtoties, un tiem jāatbilst Valsts valodas
likumā noteiktajām prasībām par vietu un nosaukumu veidošanu un lietošanu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas
likums” 42.panta otrā daļu un 43.pantu, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu un Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likums” 1.panta 14.punktu, ņemot vērā Attīstības, komunālo un teritoriālo jautājumu pastāvīgas
komitejas un Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumus, PAR – 6 deputāti PAR – 6 deputāti
(O.Agafonovs, V.Vaļdens, S.Fenčenko, T.Semjonova, O.Jarošenko, N.Murašovs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Zilupes novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist nodot bez atlīdzības valsts īpašumā Zemkopības ministrijas personā Zilupes
novada pašvaldības nekustamā īpašumā ar kadastra numuru 68840010362 „Pagasta ceļi”,
Pasienes pag., Zilupes nov. esošo zemes vienību 1,9472 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68840010364.
2. Piekrist, ka Zilupes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000017383, atdala
zemes vienību 1,9472 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68840010364 no nekustāmā īpašuma ar
kadastra numuru 68840010362 „Pagasta ceļi”, Pasienes pag., Zilupes nov.
3. Atdalītai zemes vienībai 1,9472 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68840010364
izveidot jauno nekustamo īpašumu ar īpašuma nosaukumu „Bukatina ceļš”, Pasienes pag.,
Zilupes nov.
4. Nozīmēt atbildīgo darbinieku par lēmuma izpildi Zilupes novada pašvaldības zemes
lietu speciālisti Mariju Meikšāni.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Zilupes novada pašvaldības priekšsēdētāja
vietniekam Vitālijam Vaļdenam.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā
rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā.

Sēdes vadītājs
Sēdes protokolētāja

O.Agafonovs
J.Voitkeviča

Domes sēdes protokols parakstīts 2019.gada 29.jūlijā
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